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 ققحملا ةمدقم 0 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ققحملا ةمدقم

 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هيلإ بوتنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هذمحن «هلل دمحلا نإ
 ال هدحو هللا الإ هْلِإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ
 هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ئدهلاب هلسرأ «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش

 .نورفاكلا هرك ولو
 فورعملا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلل ؛دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» باتك نإف ءدعب.امأ

 مين فطمملا عمجج دقف ؛هناديم يف ديرف وه لب ؛هريظن لق سيفن باتك ةيزوجلا ميق نبأ :ب

 ام لكو يك يبنلا ةايح هعوضوم باتكلاف ءريرقت وأ لعف وأ لوق نم لَك يبنلاب قلعتي ام ىعوأو
 هذه ريص فنصملا نكل «هرهاظ يف لَك يبنلا ةريس لوانتي وهف « ىنعم نم ةظفللا هذه هيوتحت

 تاهيجوتو «ةرات ًاديحوتو «ةرات ًابادآو «ةرات ًامارحو ًالالحو «ةرات ًاهقف ةرطعلا ةريسلا

 الو هيف ءافخ ال نّيب هجهنمو «حوضولا لك ةحضاو فنصملا ةقيرطو «ئرخأ ةرات تاميلعتو

 نم هل امو ؛هظافلأو هقرط فالتخا عم ثيدحلا ركذي هارتف ءاهقفلا يثدحم ةقيرط كلس دقف «سْبل
 مث ءًاضعي فّعضيو ءًاضعب ححصيف تاياورلاو قرطلا كلت ىلع كلذ عم ملكتيو .دهاوشلا

 نإو ءاهب ثرتكم ريغ ؛ةحوجرملا تاياورلا عديو «ةحجارلا تاياورلا نم هقفلا لئاسم طبنتسي
 وهف «ليلدلا ناك امنيأف «ليلدلا عم بهذي هللا همحر وهف ؛مالعألا نم عمج اهب ذخأ دق ناك
 اذ هباتك يف عدوأ ام عم ءاهتم حيحصلا ةصاخيو ةئسلا هدامح ًاهقف هللا ههحبر جرختسا دقو مث

 ًامهفو ءًاعساو ًاملع هللا ُهانآ نم الإ اهيلإ يدتهي ال يتلا ةقيمعلا تكنلاو ؛ةقيقدلا لئاسملا نم

 .هللا همحر فلؤملا نع بيرغب وه الو «بيجعب كلذ سيلو الايس ًاملقو اداقو ًانهذو ءًابقاث

 .هباتكب وأ هب فرعن نأ نم رهشأو فرعأ وهو «كلذ يف ئلوطلا ديلا هلف

 يبرعلا ملاعلا نم ئتش نكامأ يف «تارمو تارم عبط «هفلؤم ةناكمو باتكلا اذه ةيمهألو اذلو

 يلاغ «ةفلكلا عفترم ءمجحلا ريبك ءاج هنأ الإ ضعب ىلع تاعبطلا كلت ضعب تزاتما دقو «يمالسإلاو

 برقي ثيحب ءدحاو دلجم يف باتكلا اذه ةعابط يبرعلا باتكلا راد باحصأ ةداسلا ئأر اذل «نمثلا

 ثيحب ًازجوم نوكي نأ ئلع لمعلا اذه انل اولكوأ دقو ءرسعملا ىلع ئتح هؤانتقا لهسيف ملعلا بلاطل
 .كلذب انمزتلا دقو ءهذه ةعبطلاو بسانتي

 ريخ هنإ ؛ةليضفلاو ريخلا رشنو ءهلهأو ملعلا ةمدخل انقفوي نأ لجو زع هللا لأسنو

 . ميظعلا ّيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو يبسح وهو «لوؤسم



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 فلؤملا ةمجرت

 فلؤملا ةمجرت

 نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش فيناصتلا بحاص «راظنلا هيقفلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا وه

 اهسسأ يتلا ةسردملا ىلإ ةبسن «ةيزوجلا ميق نبا :ب فورعملا يقشمدلا مث .يعرّزلا بويأ نب ركب يبأ
 ًاميق ناك هابأ نأل كلذو «ه507 ةنس ليفوتملا يزوجلا يلع نب نمحرلا دبع نب فسوي ةمالعلا مامإلا
 عقتو ءاعرد ةنيدم لامعأ نم يهو «عدذإ :مويلا ل مستو «عْرَز ةدلب يف ءه 59١ ةنس دلو . .اهيلع

 .هقفو ملع تيب يف عرعرتو أشنو «قشمد يقرش بونج

 خيشلا مزالو ئتفأو عربو بهذملا يف هقفتو ءهريغو يسلبانلا باهشلا نم عمس : :بجر نبا لاق

 هيلإو نيدلا لوصأبو «هيف ئراجي ال ريسفتلاب ًافراع ناكو «مالسإلا مولع يف ننفتو هنع ذخأو نيدلا يقت

 «هلوصأو هقفلابو «كلذ يف قحلي ال هنم طابنتسالا قئاقدو ههقفو هيناعمو ثيدحلابو «ئهتنملا هيف

 لهأ مالكو كولسلا ملعب ًاملاع ناكو ؛كلذ ريغو وحنلاو مالكلا ملعبو «ئلوطلا ديلا اهيف هلو ةيبرعلاو

 هنوتمو ثيدحلاب ينع دقو «ىلوطلا ديلا نونفلا هذه نم نف لك يف هل «مهقئاقدو مهتاراشإو فوصتلا
 .ملعلا رشنو لاغشإلل ردصتو ليلخلا ربق ىلإ ليحرلا دش هراكنإل ةدم سبح دقو ؛هلاجر ضعبو

 فغشو ركذلاب جهلو هلأتو ئوضقلا ةياغلا ىلإ | ةالص لوطو دجهتو ةدابع اذ هللا همحر ناكو

 دهاشأ مل .هتيدوبع ةبتع ىلع هيدي نيب حارطالاو هل راسكنالاو ىلاعت هللا ىلإ راقتفالاو ةبانإلاو ةبحملاب

 ناميإلا ى قئاقحو ةنسلاو ثيدحلاو نآرقلا يناعمب فرغأ الو ًاملع هنم عسوأ تيأر الو «كلذ يف هلثم

 يقت خيشلا عم سبحو تارم يذوأو نحتما دقو «هلثم هانعم يف رأ مل نكلو ,موصعملاب وه سيلو «هنم

 هسبح ةدم يف ناكو «خيشلا توم دعب الإ هنع جرفي ملو «هنع ًادرفنم ةعلقلاب ةريخألا ةرملا يف نيدلا

 «قاوذألا نم ميظع هل لصحو ريثك ريخ كلذ نم هيلع حتفف ركفتلاو ربدتلابو نآرقلا ةوالتب ًالغتشم

 «مهضماوغ يف ضوخلاو فراعملا لهأ مولع يف مالكلا ىلع كلذ ببسي طلستو .«ةحيحصلا ديجاوملاو

 ةدابعلا ةدش نم هنع نوركذي ةكم لهأ ناكو ؛ةكمب رواجو ةريثك تارم جحو «كلذب ةئلتمم هفيئاصتو

 ةينونلا هتديصق هيلع تعمسو ةنس نم ديزأ هتوم لبق هسلاجم تمزالو .هنم بجعتي ًارمأ فاوطلا ةرثكو
 تام نأ ىلإو هخيش ةايح يف ريثك قلخ ملعلا هنع ذخأو .اهريغو هفيناصت نم ءايشأو ةنسلا يف ةليوطلا

 .هريغو يداهلا دبع نباك هل نوملسيو هنومظعي ءالضفلا ناكو «هب اوعفتناو

 ةيردصلاب سّرد «هنم ًاملع عسوأ ءامسلا ميدأ تحت ام :هنع يعرزلا نيدلا ناهرب يضاقلا لاقو
 ءمولعلا عاونأ يف ًادج ةريثك فيناصت فنصو ءةرثك فصوي ال ام هطخب بتكو ةليوط ةدم ةيزوجلاب ّمأو

 .هريغل لصحي مل ام بتكلا نم نتقاو ءهبتك ءانتقاو هفينصتو هتعلاطمو هتباتكو ملعلل ةبحملا ديدش ناكو

 :هخويش
 هقفلاو ءهدلاو نع صئارفلا ذخأو ءيسنوتلا يسرملا دمحم ركب يبأ نيدلا دجم ىلع ةيبرعلاب أرق

 نعو ؛ينارحلا مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا يقت مالسإلا خيش ىلع لوصألاو



 فلؤملا ةمجرت 0 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يدنهلا ميحرلا دبع نب دمحم نيدلا يفص ىلعو «يلبنحلا يئارحلا دمحم نب ليعامسإ نيدلا دجم

 ردصو «يعفاشلا يزاريشلا رصنلا يب بأ نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا نيز ىلع ثيدحلا عمسو «يعفاشلا

 ةزمح نب ناميلس نيدلا يقتو «يسلبانلا مث ئادلا دبع نب ركب يبأو «يديوسلا فسوي نب ليعامسإ نيدلا

 . مهريغو يحلاصلا نمحرلا دبع نب ىسيعو «يسدقملا

 :هتنمالت

 نبا ظفاحلاو «نمحرلا دبع نيدلا فرشو ميهاربإ ظفاحلا هادلو مهنم ريثك قلخ ملعلا هنع ذخأ

 . مهريغو . يلبنحلا بجر نبا نيدلا نيز ظفاحلاو « يسدقملا يداهلا دبع

 يهتنملل الو ءدصتقملا يلاطلل اهنع ءاّنَغ ال ةديفم ةعفان «ةمج ًابتك هللا همحر فنص دقل

 ١ :كلذ نمف «دهتجملا
 «ناطيشلا دياصم نم نافهللا ةثاغإو «ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا شويجلا عامتجا

 يف دودوملا ةفحتو .نآرقلا ماسقأ يف نايبتلاو «دئاوفلا عئادبو «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإو

 نع لأس نمل يفاكلا باوجلاو «مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا يف ماهفألا ءالجو «دولوملا ماكحأ

 ءافشو «نيقاتشملا ةهزنو نيبحملا ةضورو ءحورلاو «حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداحو «يفاشلا ءاودلا

 قيرطو «يوبنلا بطلاو ءاهكرات مكحو ةالصلاو «ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا

 جرادمو «ةيسورفلاو «دئاوفلاو «نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدعو «نيتداعسلا بابو نيترجهلا

 لباولاو «ةدارإلاو ملعلا ةيولأ روشنمو ةداعسلا راد حاتفمو «نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا

 هذهو ؛دابعلا ريخ يده يف داعملا داز :هل مدقن يذلا باتكلا اذهو ءبيطلا ملكلا نم بيصلا

 .توريبب يبرعلا باتكلا راد يف ةعوبطم اهعيمج تافلؤملا

 دغلا نم هيلع يَلُصو .ه 701 ةئس نم بجر رشع ثلاث ةرخآلا ءاشعلا تقو هللا همحر يفوت

 . ىلاعت هللا همحر ءريغصلا بابلا ةربقمب نفدو «حارج عماجب مث رهظلا بيقع يومألا عماجلاب

 :يف هتمجرت عجار
 25١1/54 ةنماكلا رردلاو 45١« 444/7 ةلبانحلا تاقبط ليذو ء774 ١4/ ةياهنلاو ةيادبلا

 .اهريغو 271٠/7 تايفولاب يفاولاو 544/٠١« ةرهازلا موجنلاو 2114/7 بهذلا تارذشو



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 يملعلا جهنملا

 يملعلا جهنملا

 : يلي امب صخلتي باتكلا اذه يف هانكلس يذلا يملعلا جهنملا نإ

 ىلع هانبم باتكلا اذه يف لمعلا لصأ ثيح ءًازجوم ًاجيرخت هيف ةدراولا ثيداحألا جيرخت - ١
 .راصتخالا

 .فعضلا وأ ةحصلاب ثيداحألا نم ريثكلا ىلع مكحلا  ؟

 .هيف ةدراولا تايآلا جيرخت - ٠

 . تادرفملا ضعب حرش - 4

 .فيحصت نم هيف عقو ام حيحصت عم «ةعوبطم خسن ةدع ىلع باتكلا ةلباقم 6

 .باتكلل ةماع سراهف كلذ ىلإ فضأ «فلؤملل ةمجرت عم ةمدقم ١-

 «باتكلا اذه جارخإ يف كراش نم لك ركشأ نأ الإ ينعسي ال لجو زع هللا ركش دعبو يننإو امك

 لوقلا يف صالخإلاو دادسلاو قيفوتلا لجو زع ئلوملا نم ًايجار ؛ةينف وأ ةيملع ةكراشملا تناك ءاوس
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو انيسح وهو .دصقلا ءارو نم هللاو «لمعلاو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يدهملا قازرلا دبع



 فلؤملا ةمدقم 9 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا احلا فال 35

 حجل لقا مامن
 ليكولا معنو هللا يبسح

 فلؤملا ةمدقم

 ُهَلِإ هللا الإ َهْلِإ الو «نيملاظلا ىلع الإ ناودُع الو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 «هتعاط يف الإ زوف ال يذلا «نيدلا موي كلامو ءنيضرألاو ٍتاوامسلا ٍموُُّيقو «نيرخآلاو َنيِلّوألا

 «هرونب ءادهتسالا يف الإ ىده الو «هتمحر ىلإ | راقتفالا يف الإ ىنغ الو «هتمظعل للذتلا يف الإ َّذِع الو

 هل صالخإلا يف الإ حالق الو بلقلل حالص الو «هبرُق يف الإ ميعن الو | يل لإ ةمح الد

 .باثأ لموُع اذإو «باجأ يعُد اذإ اذإو «رفغو بات يصُع اذإو ءركش عيطأ اذإ يذلا «هّيح ديحوتو

 ؛هتاعونصم ٌعيمج ةيؤهلإلاب هل تّرقأو ؛هتاقولخم ٌميمج ةيبوبرلاب هل تدهش يذلا هلل دمحلاو

 هللا ناحبسو ءهتايآ عئادبو «هتعنص بئاجع نم اهعدوأ امب وع الإ َهَلِإ ال يذلا هلا هّنأب تدهشو

 يف هل كيرش ال «هدحو هللا الإ َه ةلإ الو ٠ هتاملك داَّدِمو «هشرع َةَنِزَو .هسفن ىّضِرو هقلخ ددع «هذمحبو

 ءأريبك ربكأ هللاو ؛هتافص يف الو هلاعفأ يف الو هتاذ يف هل هيبش الو ءهتيبوبر يف هل كيرش ال امك ءهتيفلإ

 ٌموجنلاو ءاهكالمأو ٌثاوامسلا هل تحّبس نم ناحبسو «ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ؛ًاريثك هلل دمحلاو

 "”ماكآلاو .باودلاو رجشلاو «لايجلاو ٌموجنلاو ءاهناتيجو ٌراحبلاو «اهناكسو ٌضرألاو ءاهكالفأو
 الإ هع ني نإو نيف نمو ُييَدْلاَو متل ثول ل خيش» :٠ تيمو يح لكو «سبايو بطر لكو «لامّرلاو

 144 :ءارسإلا] #ايوُفَغ اًميلح نك مَنِ مُهَحَِت َنوُهَتْفَت ال كلو دود خيش

 تقِيُحو «تاوامسلاو ٌضرألا اهب تماق ٌةملك ؛هل كيرش ال هّدحو هللا الإ هْلِإ ال نأ دهشأو

 ٍتِّبِصُن اهلجألو «هعئارش عرشو «هبتك لزنأو ءُةَّلَسر ىلاعت هللا لسرأ اهبو «تاقولخملا عيمج اهلجأل

 «رافكلاو نينمؤملا ىلإ ةقيلخلا تمسقنا اهبو ءرانلاو ةنجلا قوس ماقو «نيواودلا ٍتَعِضوو «ٌنيزاوملا

 «ةقيلخلا هل تقلخ يذلا حلا يهو «باقعلاو باوثلاو ءرمألاو قلخلا أشنم يهف «راجفلاو راربألاو

 اهيلعو ءُهلبقلا ِتّبِصُت اهيلعو ءٌباقعلاو اولا عقي اهيلعو ,باسحلاو لاؤسلا اهقوقح نعو اهنعو
 «مالسإلا ٌةملك يهف ؛دابعلا عيمج ىلع هللا ٌقح يهو «داهجلا ٌفويس تدرج اهلجألو ءةلملا ِتَسَس

 نع لأسي ىتح هللا يدي نيب دبعلا امدق لوزت الف ءنورخآلاو نولوألا لأسُي اهنعو «مالسلا راد حاتفمو

 ٌةفرعم «هللا الإ هْلِإ ال» قيقحتب دب ىلوألا باوجف ؟نيلسرملا مُئبَجَأ اذامو ؟نودبعت متنك اذام :نيتلأسم

 .ةعاطو ًادايقناو ءأرارقإو ٌةفرعم ؛هللا لوسر ًادّمحم نأ» قيقحتب ةيناّثلا باوجو . ًالمعو ًارارقإو

 «هدايع نيبو هنيب هريغسو «هقلخ نم هتريخو «هيحو ىلع هنيمأو ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو
 ىلع ٌةجحو «نيقتملل ًامامإو :نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ ؛ميقتسملا جهنملاو «ميوقلا نيدلاب ثوعبملا

 . لالتلا :يأ فز



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ٠ فلؤملا ةمدقم

 ضرتفاو «لبّسلا حضوأو قرطلا موقأ ىلإ هب ىدهف ؛لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هلسرأ .نيعمجأ قئالخل
 دحأل حتفت نلف «قرطلا هن نود ٌدسو «هقوقحب مايقلاو «هتبحمو هريقوتو 0 ا اي

 فلاخخ نم ىلع راغّصلاو َةَلُذلا لعجو ءهرزو هع عضوو «هركؤ هل عفرو ءهردص هل حرشف «هقيرط نم الإ

 لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع «يشَرجلا بينم يبأ ثيدح نم ''"«دنسملا» يفف «هرمأ
 تحت يقزر لجو ءهل ٌكيرش ال هّدحو هللا ٌدَبْغُي ىتح ٍةعاسلا يدي نب ٍفيّسلاب ُتْنعب ُث ٌتْثِعَب١ :هكَي هللا لوسر

 . مهنم وهف ٍموُقي هّبشت نمو «يرمأ فلاخ ْنَم ىلع راقّصلاوُلذلا لجو «يحمُر لِظ

 اًلَو» :هناحبس هللا لاق «هتعباتمو هتعاط لهأل ةّرعلاف ءهرمأ فلاخ نم ىلع ةيورضم هللا نأ امكو
 دلوُسرلو ُهَّزِعلا ِهَليَول :ىلاعت لاقو .[نارمع لآل © َنيِنِمْؤُم نإ نول سَ اورْحَح اَلَو اوُنِهَت
 ا :دّمحم] 4مكعَم ُه هّماو َنرلَعأْلا ثنو تلا ّلِإ اوم اًوْنهَي الق : ىلاعت لاقو .[8 :نوقفانملا] 4
 يفاكو كيفاك هدحو ُهَّللا : يأ [دافنالا) 4 تيبيزنلا ّنِي كَمَا نمو هلأ َكْبْنَح نيل ابيل : ىلاعت لاقو
 .دحأ ىلإ هعم نوجاتحت الف « كعابتأ

 فطعلا زوجيو «ةرورجملا فاكلا ىلع «ْنَما ل ةفطاع واولا نوكت نأ :امهّدحأ :ناريدقت انهو
 هنم عنملا ُهَبُشَو «ةريثك هدهاوشو «راتخملا بهذملا ىلع راجلا ةداعإ نودب رورجملا ريمضلا ىلع
 . ةيِهاو

 نإف ءعضوملا ىلع ًافطع بصن لحم يف نما نوكتو عما » ٌواَو واولا نوكت نأ :يناثلاو
 ًاديزو كبسح :برعلا لوقت : امك :كعبتا ِنَم يفكيو كيفكي ُهَللا :يأ ««كيفاك» ىنعم يف ؟كبسح#»
 :رعاَّشلا لاق ءمهرد

 ُرْئَهُمفِيَس ٌكاَحَضلَو ٌَكبْسَحَف اَصَعلا ٍِتُّفَفْلاَو هَجْيَهلا تناك اَذِإ
 نمو : :يأ «ءادتبالاب عفر عضوم يف ؛ْنَم١.نوكت نأ :ثلاث ريدقت اهيفو . نيريدقتلا ٌحصأ اذهو

 . هللا مهيسحف نينمؤملا نم كعبتا
 ىلع ًافطع عفر عضوم يف ؛ْنَم! نوكت نأ وهو «ىنعملا ةهج نم أطخ وهو :عبار ريدقت اهيفو

 «ضحم أطخ وهف «سانلا ٌضعب هلاق نإو اذهو .كٌمابتأو هللا كبسح : ىنعملا نوكيو «0هللا» مسا
 هللا لاق «ةدابعلاو ىوقتلاو لكوتلاك هدحو هلل «ةيافكلا»و «بسحلا» نإف «هيلع ةيآلا لمح زوجي ال

 نيب قّرفف .[لافنالا] 4( نيمو .ررضتي د ىلا َرْه ُذَمأ َكَبْسَح كرت َكوُعَدْنَي نأ اَوُدِبرُب نإَرل :ىلاعت
 لهأ ىلع هناحبس هللا ىنثأو «هدابعيو هرصنب هل دييأتلا لعجو ءهّدحو هل ٌبسحلا لعجف ءدييأتلاو بسحلا
 اوئَمَج َدَه ساّنلأ َّنِإ ُساَنلأ ْمُهَل َلاَق َنَلا# :ىلاعت لاقف «بسحلاب هودرفأ ثيح هدابع نم لكوتلاو ديحوتلا
 هللا انبيسح :اولوقي ملو .[نارمع لآذ «7©(4) ٌليِكصولا َمَعيَو ُهَّلأ اًنْسَح اًنْبْسَح ْاوُلاَكَو اًنميِإ ْمُهَداَرَك ْمهْوَتْحَلم مل
 كغابتأو هللا : هلوسرل لوقي فيكف ؛كلذب مهل ىلاعت برلا حدمو «مهّلوق اذه ناك اذإف ءهلوسرو

 مهنيب كرشُي فيكف «هيف هلوسر نيبو هنيب اوكرشُي ملو ءبسحلاب ىلاعت برلا اودرفأ دق هعابتأو «كبسح
 رْحْبَأ َولَو» : ىلاعت هّلوق اذه ٌريظنو ؛لطا لطبأو لاحملا لحمأ نو اذه !؟هلوسر بسح يف هنيبو
 توك هَل لإ آثإ كوسم هل هنأ اَِيِتْوْيَس ُهَّلَأ اَمْيَسَح ْاولاَمَو ٌماوُسَرَو ُهَّنَأ ْمُهنَتاَء آم اوُضَي

 .نسح هدنسو .47و 50/7 دمحأل )١(



 فلؤملا ةمدقم 1 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةوذُحَف لوْ م 5ك امرؤ :ىلاعت لاق امك ؛هلوسرلو هلل ءاتيإلا لعج فيك لمأتف .[ةبوعلا] ©

 ؛هقح صلاخ ةلاج لب لوسوو هلل ايح اولاقو :لقي ملف ءهدحو هل ّبسحلا لعجو [04 :رشحلا]

 امك ؛هّدحو هيلإ ةبغرلا لعج لب ؛هلوسر ىلإو : لقي ملو [ةبوتلا] «تروبعَص هلأ َلإ آّنِإ# :ىلاعت لاق امك

 ٌةبانإلاو «لكوتلاو «ٌةبغرلاف «[حارشنالا] 40229 بكرات َكْيَر َكِلَو (© بصف َتْفيْد اد :ىلاعت لاق

 هلل الإ نوكي ال فلحلاو رذنلاو ءهّدحو هلل دوجسلاو ىوقتلاو ًةدابعلا نأ امك ؛هدحو لل ٌُبسحلاو

 «يفاكلا وه :ٌبسحلاف .[1 :رمزلا] 4ُةَدّبَع فكي ُدََّأ لأ :ىلاعت هلوق اذه ٌريظنو .ىلاعتو هناحبس

 ةلاّدلا ةلدألاو !؟ةيافكلا هذه يف هللا عم هعابتأ لعجي فيكف «هّدبع فاك هدحو هَّنأ ىلاعتو هناحبس ريخأف

 . انه اه ركذت نأ نم.رثكأ دسافلا ليوأتلا اذه نالطب ىلع

 نوكت هتعباتم بسحب نأ امك «ةرصُنلاو ةيافكلاو ةّزعلا ُثوكت لوسرلا ةعباتم بسحب نأ ٌةوصقملاو

 «هتفلاخم يف نيرادلا ةواقّش لعجو «هتعباتمب نيرادلا ةداعس قّلع هناحبس هللاف «ةاجنلاو حالفلاو ٌةيادهلا

 يف شيعلا ٌبيطو «دييأتلاو ةيالولاو «ةرصنلاو ةيافكلاو ؛ةّرعلاو حالفلاو «نمألاو ىدهلا :هعابتألف

 ايندلا يف ٌءاقشلاو نالذخلاو ؛لالضلاو فوخلاو ءراْعّصلاو ٌةلّذلا :هيفلاخملو «ةرخآلاو ايندلا

 ِساَئَلاَو هِِلاَوَو ِهِدَلَو ْنِم هب وبل ٌبحأ وه َنوُكَي ىّنَح مُكُدَحَأ ُنِموُي ال» ناب كك مسقأ دقو . ةرخآلاو

 ىضرُي مث «هٌريغو وه هيف عزانت ام لك يف همّكحُي ال ْنَم ُنمْؤي ال نأب هناحبس هللا مسقأو «"'7"َنيِعَمج سَ

 امو .:ىلاعت لاقو . . ًادايقنا هل داقنيو «ميلست هل ملسُي مث هب ب مكح امم ًاجرح هسفن يف ُدِحَي الو همكُحب

 هتاحيس عطقف 5 :بازحألا] مهم نم ربِ م 2 54 مآ :ةلوسرو هللا ىَصَق اَذِإ َةَمهؤُم الو ِنِمْؤمِل نك

 «متح هرمأف رمأ اذإ لب لي هرمأ دعب يا «هلوسر رمأو هرمأ دعب ريبختلا ىلاعتو

 طورشلا هذهبف ءهتنسبو هب ملعلا لهأ نِم ٌريغلا كلذ ناكو هّرمأ يفخ اذإ هريغ لوق يف ٌةَرّيِخلا امنإو

 هثياغ لب ءهاوس دحأ لوق ٌعابتا دحأ ىلع بجي الف «عابتالا بجاو ال «عابتالا ٌعئاس هريغ ٌلوق وكي

 ىلع بجي نمم اذه نيأف . هلوسرو هلل ًايصاع نكي مل هريغ لوقب ذخألا ُكرَ ولو «هُئابتا هل غوسي هّنأ

 ءهعم دحأل مكح الف ؟هلوقل لوق لك كرت مهيلع بجيو «هئفلاخم مهيلع مرحيو «هُعابتا نيفلكملا عيمج

 امي رمأ اذإ هلوق ىلع هٌعابتا بجي امنإف هاوس نم لكو ءهعم دحأل عيرشت ل امك دعم دحأل لوك الو

 سسأو ًالاوقأ أشنأ نمف ءآسسؤمو ًائشنم ال ًاربخمو ًاضحم ًاغليم ناكف «هنع ىهن امع ىهنو هب رمأ

 هب ءاج ام ىلع ضَرعُت ىتح ءاهيلإ مكاحتلا الو اهغابتا ٍةَمألا ىلع بجي مل «هليوأتو همهف بسحب ٌدعاوق

 مل نإف ءاهحارلكاو اهٌّدر بجو هتفلاخ نإو «ٍشيح ْتَْلُق ةحصلاب اهل دهشو هتقفاوو هتقباط نإف «ُلوسرلا

 امأو «هكرتو اهب ءاتفإلاو ٌمكحلا ٌروجي نأ اهلاوحأ ٌنسحأ ناكو «ةفوقوم ْتَلِعَج نيرمألا ُدحأ اهيف نيبتي

 .املو الكف نيعتيو بجي هنأ

 :ىلاعت هللا لاق «تاقولخملا نم رايتخالاو قلخلاب ٌدرفنملا وه ىلاعتو هناحبس هللا نإف ءدعيو

 اهيلإ ريشي يتلا ةدارإلا رايتخالاب انه اه دارملا سيلو .[14 : صصقلا] «ٌذاكْفَعَر هضم ام نبي ٌكبَرَو>

 «ىنعملا اذه انه اه رايتخالاب ٌدارملا سيل نكلو «كلذك هناحبس وهو نراتخملا لمافلا هنأب نوملكتملا

 هلوق يف لخادو هرايتخاب الإ ٌقلخي ال هنإف [58 : :صصقلا] ذكي ام فَي :هلوق يف لخاد رايتخالا اذهو

 )١( يراخبلا هجرخأ ) 20١9سنأ ثيدح نم (44) ملسمو .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 13 فلؤملا ةمدقم

 وهف «ءافطصالاو ءابتجالا :انه اه رايتخالاب ُدارملا امنإو ٌرايتخالا يه ةئيشملا نإف 4كم امال : ىلاعت
 ءرخأتم وهو ءٌصخأ اذهو «قبسأو معأ وهف «قلخلا لبق ٌرايتخا ماعلا ٌرايتخالاو ؛قلخلا دعب ٌرايتخا
 .قلخلل ٌرايتخا لوألاو «قلخلا نم ٌرايتخا وهف

 :صصقلا] 4ُةريلل ل تاكص اما نوكيو هئاتتي» هلوق ىلع ماتلا فقولا نأ نيلوقلا ٌحصأو
 وهف «قلخلاب درفنملا هنأ امكف ءهدحو قلاخلا ىلإ وه لب «مهيلإ رايتخالا اذه سيل : يأ «ًايفن 4
 «هرايتخا عقاومب ملعأ هناحبس هنإف ءهاوس راتخي نأ الو «قلخي نأ دحأل سيلفا «هنم رايتخالاب درفنملا
 .هجوب كلذ يف هكراشُي ال هريغو ءهل حلصي ال امم رايتخالل حّلصي امو فاضر ٌلاَحَمَو

 كَل تاك امل :ىلاعت هلوق يف «اما نأ ىلإ ءليصحت الو هدنع قيقحت ال نم ضعب بهذو
 :هوجو نم لطاب اذهو «ةريخلا مهل يذلا راتخيو :يأ «راتخيو# لوعفم يهو ؛ةلوصوم <

 ««مهل# ريخلاو «ناك» مسا هنأب عوفرم «ةريخلا» نأل ءدئاعلا نم ولخت ٍظئنيح ةلصلا نأ :امهّدحأ
 .لوقلا نم لاحم ٌبيكرتلا اذهو مهل ٌةريخلا ناك يذلا رمألا راتخيو : ىنعملا ريصيف

 مهل ناك يذلا راتخيو :ريدقتلا نوكيو «ًافوذحم دئاعلا نوكي نأب هُّحيحصت نكمي :ليق ْنإف
 .هرايتخا يف ٌةريخلا مهل ناك يذلا ّرمألا راتخيو :يأ هيف ٌةريخلا

 هنإف ءدئاعلا فذح اهيف زوجي يتلا عض ذاوملا نم سيل اذه نأ وهو ءرخآ هجو نم ٌدسفي اذه : ليق
 امي ٌلُكأَب : ىلاعت هلوق وحن ٠ «ىنعملا داحتا عم هلثمب ٌلوصوملا ٌرُج فرحب ٌرُج اذإ ءًارورجم فذحي امنإ
 «ُتررم يذلا ينءاج :لاقي نأ زوجي الو «هرئاظنو [* :نودمؤملال 4 دورتك انه بيَرْشكَو ُهْنِم نوعا
 .هوحنو ا

 «لوصوملا ىلع دوعي ريمضب ةلصلا لعف ليسو 4ةريخلا» بصنل ىنعملا اذه ديرأ ول هنأ : يناقلا
 دحأ هب ب أرقي مل اذهو ءمهل# ةريخلا ّنيع وه ناك يذلا : يأ «ةريخلا مهل ناك ام ٌراتخيو : :لوقي هنأكف
 .ريدقتلا اذه ىلع مالكلا هجو ناك هنأ عم تبل

 مهل ٌةريخلا نوكت نأ مهتدارإو ءرايتخالا يف مهحارتقا رافكلا نع يكحُي هناحبس هللا نأ :ثلالا
 لع ُناَءرعْلا انه َلْرُ اول اوك اكول : ىلاعت لاق امك «رايتخالاب وه هدفت نيبيو ءمهنع هناحبس اذه يفني مث
 قره طنب انو ايدل ززيتلا يف ضمت تي اننسك نع ايو تغَو صيني مل ©) ولع يملا نو ِلْعَ

 مهيلع ركنأف ء[نرعزلا] 4©) َنوُعمْبي امم ديَح َكْيَر تم ًانرخس اًضنب معَ ٌدِجَّسسِل تجرد ضب
 مهقازرأل ةنمضتملا مهّشياعم مهنيب ْمَسُق يذلا ىلإ لب ٠ «مهيلإ سيل كلذ نأ ربخأو «هيلع مهّريخت هناحبس
 نمو «رايتخالا عقاومب هملع بسح ىلع لضفلا لهأ نيب هلضف مِسقُي يذلا وه كلذكو «مهلاجآ ِدّدُمَو
 تاجردو «مهشياعم مهنيب مسقو «تاجرد ضعب قوف مهضعب عفر يذلا وهو «حّلصي ال نمم هل حّلصي
 هنأو ءرايتخالاو قلخلاب هدارفنا اهيف نّيب ةيآلا هذه اذكهو «هريغ ال هدحو كلذ مساقلا وهف «ليضفتلا
 4 1م َّلَمِم قُم ٌّقَح َنمْيم نأ أول هيا َمُهَنََج اًدإَول : ىلاعت لاق امك :هرايتخا عقاومب ملعأ هن هّناحبس
 هئافطصال حلصي يذلا لحملاب ملعأ هللا :يأ 1154 :ماعنألا] «زكاكي ُْلَسْجي ُتيَح ُهَلَعَأ ُدَنأ رم لخج
 :هريغ نود ةوبتلاو ةلاسرلاب هصيصختو هتماركو

 هه كنا كج لاقف مهرايتخاو مهحارتقا نِم مهُكْرِش هاضتقا اًمع هناحبس هسفن هّرن هنأ : : عباّرلا



 فلؤملا ةمدقم نب )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 حبس سا ا أ يك

 ىتح هاوس قلاخ تابثإل ًايضتقم مهكرش نكي ملو ا[ :صصقلا] نركب اَنَع ليو دما نحب ايف

 .فطللا ةياغ يف هنإف هلمأتف «هنع هسفن هن

 نأ هلأ نود ني ترُغت تيا كرإط : 0/0 1 :جحلا يف ف ىلاعت هلوق ٌريظن اذه نأ : :سماخلا

 ام 0 بولطملاو برشا كْمَس هني ُهُدهَتَمي ال اكيط بابل منَ نِإَو ّمَل أوُعَمَكَجَأ وَلَو اباد ْأوُقْل

 4 ني ةكهلتلا ني ىيلطسي هلل لاق ون 4©) درع تنل هلل نإ ررذتك يح هلل امَكسك
 اذمي © ذمألا حيث لَ إو مُهَلَح امو ْمِهيَل ني تقي ام دلعي © ابَب عيب هَل تكرإ نيل

 [1541 ماعنألا يف هلوق رينو 9©(4 تروئلتب اَمَو ْمُهُيوُدُس هت ام الني كرر صصقلا يف ِهِلوق ريظن

 اب هرايتخا نام هصيصختل مضتملا هملع نع دلك كلذ يف ربخأق «ُمَئلاسر ْلَسِي ُكْنَع ُتْيَح ملعأ ُهّنأ»

 «ىنعملا اذهل ًانمضتم ُهذِجّت تايآلا هذه يف قايسلا ربدتف ءاهريغ نود هل حّلصت اهنأب هملعإ | هب اهصصخ

 .ملعأ هللاو ءهيلع ًادئاز

 مم (©) نيم ُرْثَبعَل 1م لق 2 مريول :هلوق َبيَقَع ٌةروكذم ةيآلا هذه نأ :سداسلا
 0 تركي ك ع دلعي هنا ان انني ذب هال يع
 نمآو بات نم مهنم راتخا «هئاحبس هدحو مهقلخ امكف [1 58 :صصقلا] «ً اك مآسي ام قل َكْيَرَو

 هملعو هتمكح ىلإ ًاعجار ٌرايتخالا اذه ناكو «هقلخ نم هّتريخو «هدابع نم هتوفص اوناكف احلاص لمعو

 .نوكرشي اّمع ىلاعتو هللا ناحبسف «مهجارتقاو نيكرشملا ءالؤه رايتخا ىلإ ال ىل ّلهأ وه نمل هناحبس

 هتيبوبر ىلع الاد هيف صيصختلاو رايتخالا اذه ٌتيأر ؛قلخلا اذه لاوحأ تلمأت اذإو :لصف

 قّلخي هل كيرش الف ءوه الإ هلإ ال يذلا ُهَّللا هنأو «هتردقو هملعو هتمكح ٍلامكو «هتينادحوو ىلاعت

 اذه يف هّرثأ دوهشملا صيصختلاو «ريبدتلاو ٌرايتخالا اذهف «هريبدتك رّيديو «هرايتخاك راتخيو :هقلخك

 ىلإ هنم ٌريشنف «هلسر ٍقدصو ؛هلامك تافصو «هتينادحو دهاوش ربكأو ؛هتيبوبر تايآ مظعأ ْنِم م ملاعلا

 .هاوس ام ىلع ًالاد «هءارو ام ىلع ًاهبنم ُنوكي ريسي

 اهصتخخاو ؛هتكئالم نِم نيبرقملا رقتسم اهلعجف ءاهنم ايلُعلا راتخاف ءًاعبس ٍتاومسلا هللا قلخف

 ولو ؛تاوامسلا رئاس ىلع ٌلضفو ٌةيزم اهلف ؛هقلخ نم ءاش نم اهنكسأو ءهشرع نمو هيسرك نِم برقلاب
 . ىلاعتو كرابت هنم اهُبرق الإ نكي مل

 «هتمكحو هتردق لامك ىلع ةلدألا نيبأ نم تاوامسلا ةدام يواست عم ٌُصيصختلاو ٌليضفتلا اذهو

 .راتخيو ءاشي ام قلخي هنأو

 ءاهّفتس هشرع لعج نأب اهُصيصختو «نانجلا رئاس ىلع سودرفلا ٌةّنج هناحبس هّليضفت اذه نِمَو

 . ؟هقلخ نم هتريخل اهراتخاو ؛هديب اهسرغ هناحبس هللا نإ» : راثآلا ضعب يفو

 «ليفارسإو «ليئاكيمو ؛ليربجك «مهرئاس ىلع مهني َنْيفطصملا ةكئالملا نم هرايتخا اذه نمو

 ٍتْيَقلا مِلاَع «ضرألاَو تاوامّسلا َرطاَق «َليِفاَرْسِإَو ليِئاَكِِم مد َليِرْبِج َّبَر َمُهّللا» لوقي هلي يبنلا ناكو

 59 َكِنْدإب ٌقَحلا ّنِم هيف َفِلُتْحا اَمِل يِنِدْما ءَنوُفَِمْخَ هيف اوُناَك اميذ ٌكواَبع نيب ْمُكْحَت تْنَأ «وداهلاَو

 «مهصاصتخا لامكل ةكئالملا نِم ةثالثلا ءالؤه ركذف . "0ميِقتسُم طاَرِص ىَلِإ ُءاَشَت ْنَم يِدْهَت

 , ةشئاع ثيدح نم (//0) ملسم هجرخأ 2.2(



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 فلؤملا ةمدقم

 .ةثالثلا ءالؤه الإ مسُي ملف «تاوامسلا يف مهريغ كلم نم مكو ؛هللا نم مهبرقو ؛مهئافطصاو
 ٌةايح هب يذلا ٍرظَقلا بحاص : ٌليئاكيمو «حاورألاو بولقلا ٌةايح هب يذلا يحولا ٌبحاص :ليربجف
 هللا نذإب هّتخفن تيحأ هيف خفن اذإ يذلا روّصلا بحاص :ليفارسإو «تابنلاو ناويحلاو ضرألا

 . مهروبق نم مهتجرخأو «تاومألا
 ةعبرأو فلأ ةئام مهو «مالسلاو ٌةالصلا مهيلعو هيلع مدآ دلو نم ءايبنألل هناحبس هزايتخا كلذكو

 هاور يذلا رذ يبأ ثيدح يف ام ىلع ءرشع ةث ةثالثو ةثامئالُث مهو «مهنم لسرلا هرايتخاو ءأفلأ نورشعو
 ةروس يف نوروكذملا ةسمخ مهو ؛مهنم مزعلا يلوأ و هرايتخخاو ”:هحيحص» يف نابح نباو كمحأ
 ىو نيو مهو عم نيو كلنو مهتم نعل نم نْدَعَل دِإَولٍ : ىلاعت هلوق يف (ىروشلا)و (بازحألا)
 انيَصَو اَمَو َكَلِإ اكْيَحْوَأ ىِدَلاَو اكو ب نو ام نيا ني مك ع 9 :ىلاعت لاقو :بازحالا] م نبأ
 َميهاربإ :نيليلخلا مهنم راتمخاو 11 : :ىروشلا] « هيف أرَ الو نبدا اوم دل خسعَو ىوُمو مهنا هدو
 .ملسو امهلآو امهيلع هللا ىلص ًادمحمو

 «ةميزُخ نم ةنانك ينب مهنم راتخا مث « «مدآ ينب سانجأ نم ليعامسإ ّدلو هناحبس هرايتخا اذه ْنِمَو
 مدآ دلو َدِّيَس مشاه ينب نم راتخا مث «مشاه ينب شيرق نم راتخا مث اشير ةنانك دلو ني راتخأ م
 هلي دمحم

 ّلهأ مهنم راتخاو «نيلوألا َنيقباسلا مهنم راتخاو «ٌنيِمّلاَعلا ةلمج نِم هباحصأ راتخا كلذكو
 اهاكزأ قالخألا نمو ءاهّلضفأ عئارشلا نيو :هّلمكأ نيّدلا نِي مهل راتخاو «ناوضّرلا ةعيب لهأو ءردب
 .اهرّهطأو اهبيطأو

 نب كح نب في ثيدح نم هريغو دمحل ءامإلا نسف يف ام ءممألا رئاس ىلع يَ هتمأ راتخاو
 رب معْأ هم َنِِبَس َنوُقوُم معْأ» :ي هللا ٌلوُسر لاق : لاق هّدج نع «هيبأ نع ةّدْيح نب ةيواعم

 . حيحص هّدج نع «هيبأ نع « «ميكح نب زهب ٌثيدح : :دمحأو ينيدملا نب يلع لاق "هللا ىَلَع اَهُمَرْكأَو

 يف مهتاماقمو ةّنجلا يف مهلزانمو مهديحوتو مهقالخأو مهلامعأ يف رايتخالا اذه ٌرثأ رهظو
 نب ةديرُب ثيدح نم يذمرتلا يفو . مهيلع نوفرشُي عهقوف لت ىلع ساّنلا نم ىلعأ مهنإف .فقوملا
 ٍهِذَه ْنِم اَهْنِو َّنوُناَمَت ءٌفَص ٌةئاَمَو َنوُرْشِع ِةََجْلا لهأ» :هلي هللا ُلوسر لاق :لاق يملسألا ٍبْيَصْحلا
 ثيدح نم ؟ "٠ يف يذلاو . نسح ثيدح اذه : : يذمرتلا لاق (*”:ممألا ٍرِئاَس ْنِم َنوُعَبْرأَو قكألا

 َرطَش اوُنوُكَت نأ ٌعَمظل , يأ هدي ب يِسْفَت يِئاَر' :رانلا ثعب ثيدح يف لَك يبنلا نع ءيردُحلا ديعس يبأ
 نأ عمط قو يبنلا نإ :لاقُب نأ اّنإو ءحصأ اذه : لاقي نأ اَّمِإَف .كلذ ىلع دزي ملو ,كهقتكَجلا ٍلْهَأ
 نيب يفانت الف ؛«ًافص نيرشعو ةئام نم ًافص نونامث مهنإ :لاقف هبر هملعأف ءةنجلا لهأ ٌَرطش هّيمأ نوكت
 . ملعأ هللاو «نيثيدحلا

 )١( يناسغلا ماشه نب ميهاربإ هيف ًادج فيعض هدانسإو .ًالوطم (51) نابح نبأو 217/4 :178/4 دمحأ هجرخأ .

 )1( ملسم )791905(,

 .(5478/) هجام نباو .نسح ثيدح :لاقو )٠١1( يذمرتلاو 6/5 دمحأ هجرخأ (©)

 .(575) ملسم دنع وه (0) .050145) يذمرتلا هجرخأ (4)



 فلؤملا ةمدقم 16 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 حتت سس يا يا يا عا كح

 يفو ٠ . اهاوس مل ُهبهَي مل ام ملحلاو ملعلا ني اهبهو هنأ اهل هرايتخاو هتمأل هللا ليضفت نمر
 َلاَك ىَلاَعَت هللا َّنِإ» 0 ع :لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم هريغو «رازبلا دنسم»

 اَم مِهَباَصَأ ْنِإَو اوٌرَكّشو اوُدِمَح ٌنوُبِحُي ربحي مُهَباَصَأ ْن ْنإ هَمأ كِدْعَب ْنِم ٌثِعاَب نإ : :ْميَرَم نبا ىسيعل

 :لاق ؟ملِم الو علج الو انه تنيك تر يل َلاَك َمْلِع لَو َمْلِح آلَو ءاوُرَبَصَو اوُبَستلا َنوُهَرْكَي

 كلل وْلِعَو يِوْلِح ْنِم ْمهيِطْعَأ

 هنإف «ٌمارحلا دلبلا يهو ءاهفرشأو اًمّريخ دالبلاو نكامألا نِم ىلاعتو هناحبس هٌرايتخا اذه نِمَو

 ني دْعُبلاو بْرّقلا نم هيلإ َنايتإلا مهيلع بجوأو ؛هدابعل كسانم هلعجو «ولككي هيبنل هراتخا ىلاعتو هناحبس

 سايل نع نيدرجتم «مهسوؤر يفشاك ؛نيللذتم نيعشختم نيعضاوتم الإ هنولخدي الف «قيمع جف لك
 ىلتخُي الو ءٌديص هل رَْمَتُي الو «ةرجش هب ُدَضعُت الو مد هيف كفسُي ال «ًانمآ ًامّرَح هلعجو ءايندلا لهأ

 «بونذلا نم فلس امل ًارفكم هدصق لعجو ءالإ سيل فيرعتلل لب كيلمتلل هنَطَقُل قتلت الو «مالخ

 ىَنَأ نما : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امك ءاياطخلل ًاطاح «رازوألل ًايحام

 «ةّنجلا نود باوثلا ّنِي هدصاقل ضري ملو «©0أ هنو مؤيك جر ْقَسْفَي ْمْلَو ُتْقْرَي ملك َتْنَبْلا اذه

 ٌجحلا ّنْبَب اوُعِب داتا : كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ؛ننسلا» يفف

 ٍةَجَحْلِل ٌسْيَلَو ِقّضِفلاَو بَمَّذلاو ٍدِدحلا َتَبَح ٌريكلا يِفْنَي اَمَك ٌبوُنذلاو َرْفَفلا ِناَيِفْنَي امُهّ هُهْنِإَك قَرْمُعلاَو

 ىلإ ٌةَرْمُعلا» : لاق كي هللا لوسر َّنأ ةريره يبأ نع ؛ «نيحيحصلا» يفو ”0جلا نو تاو رونا

 َريخ نيمألا ٌدلبلا نكي مل ولف .2؟:ٌةَنَجلا الإ ُءاَرَج ُهَل َسْيَل ٌروُرْبَملا ُجَحْلاَو ءاَمُهَتْيَب اَمِل ٌةَراَمَك ِةَرْمُملا

 ءاهّدصق مهيلع َضَرَف ىهدابعل ٌكِسانم اهِتاّصرع لعج امل «دالبلا نم هّراتخمو ؛هيلإ اهّيحأَو «هدالب

 اًدميِؤ : ىلاعت لاقف ؛هنم نيعضوم يف زيزعلا هباتك يف هب مسقأو «مالسإلا ضورف ٍدكآ نم كلذ لعجو

 اعقب ضرألا هجو ىلع سيلو «[دلبلا] <09 ركب ادي مينأ ال9 : ىلاعت لاقو «[نيتلا] 4© يللا دبا

 ٌعضوم ضرألا هجو ىلع سيلو ءاهّريغ اهيف يذلا تيبلاب ٌفاوطلاو اهيلإ ٌيعسلا ٍرداق لك ىلع بجي
 نع تبثو .يناميلا نكرلاو «دوسألا رجحلا ٌريغ هيف رازوألاو اياطخلا طحّتو «هّمالتساو هُليبقت عرشُي

 دانسإب «دنسملا»و «يئاسنلا نئس» يفف «ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا نأ لي يبنلا

 ةالَص فلآ ْنِم ُلَضْقأ اذه يدجسَم يف ٌةَالَص' : لاق هنأ قو يبنلا نع «ريبزلا نب هللا دبع نع حيحص

 ٍةَئاب ب اًَذَه يِدِحْسَم يف ةَالَص ْنِم ُلَضْنأ م اًرَحلا ٍدِحْسَملا يف ٌةَآلَصو «َّماَرَحلا ّدِجْسَملا الإ ُهاَوِس اًميِف

 ضرألا عاقب ٌلضفأ مارحلا دجسملا نأ ىف حيرص اذهو . ةدحيحص» يف نابح نبا ءاورو 00الَص

 ءادنسملا» يفو ءبجي الو بحتسُي امم هريغلو «ًاضرف هيلإ لاحرلا دش ناك كلذلو «قالطإلا ىلع

 ) )1١؟عمجملا» رظناو «(584©) رازبلا هجرخأ ٠١/لاء

 .01700) ملسمو ((1571) يراخيلا هجرخأ (؟)

 :؟دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ءرمع ثيدح نم (؟8417) هجام نبا هجرخأو 1١5/0. يئاسنلاو )85١(« يذمرتلا هجرخأ (

 .يئاسنلاو يذمرتلا هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم حيحص نتملاو ءفيعض وهو «هللا ديبع نب مصاع ىلع هرادم

 ,(1148) ملسمو «(11/ال) يراخبلا هجرخأ (4)

 هرأ لو .(1550) نابح نباو 2545/1١ «لكشملا» يف يواحلطلاو :(4؟4) رازبلاو ,(177517) يسلايطلاو «0/4 دمحأ هجرخأ (5)

 .ثحبلا دعب «ىربكلا» يف الو «ىبتجملا» يف يئاسنلا دنع



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا دار 1 فلؤملا ةمدقم

 هتلحار ىلع فقاو وهوللك هللا لوسر عمس هنأ ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع نع ؛يئاسنلاو يذمرتلاو
 خرا ين الوَلَو وللا ىلإ هللا ٍضْرأ ُبَحاَو هللا ضرأ ُرْيَحَل كن ِّللاَو» :لوُقي َدْكَم ْنِ َةَرَرؤَحلاِ

 .حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق“ 7«ُتْجَرَح اَم ِكْنِم

 .اهُريغ ٌةلبق ضرألا هجو ىلع سيلف ءمِهّلك ضرألا لمأل ةلبق اهّثوك اهصئاصخ نو لب
 . ضرألا عاقب رئاس نود ةجاحلا ءاضق دنع اهُرابدتساو اهّئابقتسا مرحي هنأ ًاضيأ اهصاوخ نمو

 تركُذ دق ًاليلد رشع ةعضبل «نايئبلاو ءاضفلا نيب كلذ يف قرف ال هنأ :ةلأسملا هذه يف بهاذملا حصأو
 سيلو «ناينبلاو ءاضفلا رادقم يف مهضقانت عم «ةئبلا اهمواقي ام قرفملا عم سيلو «عضوملا اذه ريغ يف
 .نيفرطلا نم جاَجحلا ءافيتسا ٌعضوم اذه

 نع ؛نيحيحصلا» يف امك ضرألا يف عضو دجسم ُلوأ ًمارحلا ٌدجسملا نأ ًاضيأ اهصاوخ نمو
 مف :ُتْلُق ماَرَحلا ٌدِجْسَملا» :لاقف ضرألا يف َعِضُو دجْسَم ِلَوأ ْنَعي هللا لوسر ُتلأس :لاق رذ يبأ
 ىلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو ."”ءأما َنوُعبْر» :َلاَق ؟اَمُهّنِيَي ْمَك :ُتْلُقىَصْقألا ُدِجْسَملا» :َلاَق ؟يأ
 نيبو هنيبو «ىصقألا دجسملا ىنب يذلا وه دواد ّنب ناميلس نأ مولعم :لاقف هب ًدارملا فرعي مل نم
 ىصقألا دجسملا نم هل ناك امنإ ناميلس نإف ؛لئاقلا اذه لهج نم اذهو «ماع فلأ نِم رثكأ ميهاربإ
 ميهاربإ ءانب دعب ملسو امهلآو امهيلع هللا ىلص قاحسإ نب بوقعي وه هسسأ يذلاو ءهّسيسأت ال هديدجت
 ءاهل عبت اهلك ىرقلاف «ىرقلا مأ اهنأ ربخأ ىلاعت هللا نأ اهليضفت ىلع لدي اممو .رادقملا اذهب ةبعكلا
 نعي يبنلا ربخأ امك يهف «ليِدَع ىرُقلا يف اهل نوكي الآ بجيف .ىرقلا لصأ يهو ءاهيلع عرفو
 .ٌليدع ةيهلإلا بتكلا يف اهل نكي مل اذهلو ”” نآرقلا ّمأ اهنأ ةحتافلا

 ةيصاخ هذهو «مارحإب الإ ةرركتملا جئاوحلا باحصأ ريغل اهّثوخد زوجي ال اهنأ اهصئاصخخ نمو
 يور دقو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌسانْلا اهاقلت ٌةلأسملا هذهو «دالبلا نم ٌءيش اهيف اهكراشُي ال
 هاَهِلْمَأ رْبَغ ْنَِو اَهِلْمَأ ني ءماَرخإ الإ ةَكَم ٌدَحَأ ُلُْدَي ال» ًاعوفرم هب جتحي ال دانسإب سابع نبأ نع
 يف ءاهقفللو .ءافعضلا نم هلبق رخآو «قيرطلا يف ةاطرأ نب جاجحلا نكلو م28 يدع نب دمحأ وبأ هركذ
 اهلبق نمف ءاهّلبق وه نمو تيقاوملا ٌلخاد وه نم نيب ٌقرفلاو ؛تابثإلاو ءُّيَّْتلا :لاوقأ ٌةثالث ةلأسملا
 نالوقلاو «ةفينح يبأ لوق وهو :ةّكم لهأ ٌمكح همكحف ءاهلخاد وه نمو ؛مارحإب الإ اهزواَججُي ال
 .دمحأو يعفاشلل نالوألا

 هيف دري نَبَو# :ىلاعت لاق ءاهلعفي مل نإو تائيسلاب ٌمهلا ىلع هيف بقاعُي هنأ هّصاوخ نمو
 :لاقي الو ءءابلاب انه اه ةدارإلا لعف ىدع فيك لمأتف 5 :جحلا] ريل ِباَذَع نم ُهْنَت رئظب اكلإب
 نأب هيف ملظُي نأب مه نم دعوتف ءاذكب تممه :لاقي هنإف :«ٌمَه» لعف ىنعم نّمُض امل الإ اذكب تدرأ
 . ميلألا ٌباَّذعلا هقيذُي

 «ةريبك ةئيس نكل ؛ةئيس اهؤازج ةئيسلا نإف ءاهّتايمك ال هيف تائيسلا ريداقم ٌفعاضت اذه نمو

 )١( دمحأ هجرخأ ٠6 /4 هجام نباو «(47817) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(9311) يذمرتلاو )6108(.

 .ةريره بأ ثيدح نم ("40) ملسم دنع وه 07 .(070) ملسمو :(7753) يراخبلا هجرخأ
)1( 

 )( يف 07/16



 فلؤملا ةمدقم 17 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يف اهنم ٌمظعأو ٌدكآ هطاسب ىلعو هدليو هللا مّرَح يف ةئيسلاف ءاهلثم اهؤازج ةريغصو ءاهلثم اهؤازجو

 ديعبلا عضوملا يف هاصع نمك هكلُم طاسب ىّلع َكلملا ىصع نم سيل اذهلو ءضرألا فارطأ نم فرط

 . ملعأ هللاو «تائيسلا فيعضت يف عازنلا لصف اذهف «هطاسيو هراد نم

 اهتبحمو اهفاطعناو بولقلا ىوهو «ةدئفألا باذجنا يف صاصتخالاو ليضفتلا اذه رس رهظ دقو

 :لئاقلا لوقب ىلوألا وهف «ديدحلل سيطانغملا بذج نم ٌمظعأ بولقلل هّينجف «نيمألا ٍدلبلا اذهل

 ٍلاَجْرلاَةةِعْلاشِيِئانعمَو نشخ لمت ىلويَهةِئِساَحم

 ؛راطقألا عيمج نم ماوعألا بقاعت ىلع هيلإ نوبوثي :يأ «سانلل ٌةباثم هنأ هناحبس ربخأ اذهلو

 : اقايتشا هل اودادزا ةدايز هل اودادزا املك لب «ارطو هنم نوضقُي الو

 ًاتاَيْشُم ُفْرَطلا اَهْيَلِإ دوُعَي ىّمَح اهُرُظْنَي َنيِح اَهْنَع ُفْرَطلا ُعِجْرَيال

 بحملا َيِضَرَو «حاورألاو لاومألا نم اهبح يف َنِفنُأ مكو «حيرجو ٍبيلسو ليتق نم اهل مك هللف

 ؛فلاتملاو فواخملا عاونأ هيدي نيب ًامّدقم ءناطوألاو بابحألاو لهألاو دابكألا ٍذَنِف ةقرافمب

 نم بيطأ هبلق يف ةبحملا ٌناطلس رهظ ول هاريو «هبيطتسيو هّلك كلذ ٌدِلَتسي وهو ءقاشملاو فطاعملاو
 .مهتاذلو مهفرتو ةيلحتملا مَعِ

 ُهْبْيِبَحوَضْرَيَناَكاَماَدِإًاِبَدَع هكَقَفُدُفَيْنَماَيِحُئَسِيَلَو '

 ةفاضإلا هذه تضتقاف [57 :جحلا] 4ّقْنَب ْرَهَطَول :هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ هتفاضإ دس هلك اذهو

فن ىلإ هلوسرو هدبعل هتفاضإ تضتقا امك «هتضتقا ام ةبحملاو ميظعتلاو لالجإلا اذه نم ةصاخلا
 ام هس

 «مهتسك ام راقولاو ةبحملاو لالجلا نم مهتسك هيلإ نينمؤملا هّدابع هتفاضإ كلذكو «كلذ نم هتضتقا

 ءافطصالا هل بجوأ ام هريغ ىلع صاصتخالاو ةيزملا نم هلف «هسفن ىلإ ىلاعت ثلا هفاضأ ام ُلكف

 ملو «ةفاضإلا لبق هل ناك ؛ًادئاز ةلالجو ًاصيصختو ءرخآ ًاليضفت ةفاضإلا هذهب هوسكي مث ؛ةابتجالاو

ل هنأ معزو «نكامألاو نامزألاو «لاعفألاو نايعألا نيب ىَّرس نم ىنعملا اذه مهفل قفوُي
 ءيشل ةيزم ا

 .حجرم الب حيجرتلا درجم وه امنإو «ءيش ىلع اهنم

 اذه ُرُّوصت يفكيو ؛عضوملا اذه ريغ يف تركذ دق «ًاهجو نيعبرأ نم رثكأب لطاب لوقلا اذهو

 «ةقيقحلا يف مهئادعأ تاوذك لسرلا ٌتاوذ نوكت نأ يضتقي ًابهذم نإف ءهداسف يف لطابلا بهذملا

 عاقبلا سفن كلذكو ءاهريغل نوكت ال ايازمو تافصب تاوذلا صاصتخا ىلإ عجري ال رمأب ليضفتلا امنإو

 ةيزم الف «ةحلاصلا لامعألا نم اهيف عقُي امل وه امنإو «ةتبلا ةيزم ةعقُب ىلع ةعقبل سيل تاذلاب ةدحاو

 ليضفتلا امنإو «ضرألا نم اهتيمس ةعقب يأ ىلع رعاشملاو ةفرعو ىنمو مارحلا دجسملاو تيبلا ةعقبل

ه در دق ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهب مئاق فصو ىلإ الو ءاهيلإ ٌدوعي ال ةعقبلا نع جراخ رمأ رابتعاب
 اذ

 هللا لاق ون ُلَسُر قرأ ام لف قون ٌّقَح َنمُِث نآ اولا هيَ ْمُهَنَأَ اإَرظ : ىلاعت هلوقب ٌلطابلا ٌلوقلا

محتل ًاحلاص الو ًالهأ دحأ لك سيل :يأ [14 :ماعنألا] 4مَتلاَسِر ُلَمْجَي ُتْيَح ُهّلَعَ ُهَنْأظ :ىلاعت
 لّ

 ءمكنم ٌلاحملا هذهي ملعأ هللاو ءاهل الإ حّنصت الو ءاهب الإ قيلت ال ةصوصخم لاحم اهل لب ؛هتلاسر

 َكلَدَكَ» : ىلاعت هّلوق كلذكو ؛مهيلع در كلذ يف نكي مل ؛ءالؤه لاق امك ةيواستم ُثاوذلا تناك ولو
 ره :يأ اماسنالا 4( ديكر مت هلل يأ نيتي از مه هنأ كم ةلؤطأ ف ب ميني راسه يدم
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 نكامألاو نايعألا نم هافطصاو هراتخا ام ٌتاوذف .هتماركب صيصختلاو «هتنم لامتحاو ةركشل حلصي لحم لك سيلف ؛هركشي ال نمم هيلع ُنْمَيَو هلضفب هصتخيف هتمعن ىلع هركشي نمب ٌملعأ هناحبس
 وهو ٌهللا اهافطصا اهلجألو ءاهريغل تسيل اهب ةمئاق رومأو تافص ىلع ٌةَلِمَتْشم اهريغو صاخشألاو
 داس ام ٌىلدَي كيَو» هرايتخا اذهو ءهّشلخ اذهف «رايتخالاب اهصخو «ٍتافصلا كلتب اهلضف يذلا هناحبس
 «ةنكمألا رئاسل راسم مارحلا تيبلا ناكم نأب يضقي يأر ًنالطب نيبأ امو [37 :صصقلا] « اني
 امنإو ؛هريغ تاذل ٌةيواسم لو هللا لوسر تاذو «ضرألا ةراجح رئاسل ٌةيواسم دوسألا رجحلا ٌَتاذو
 . اهب ةمئاقلا تافصلاو تاذلا نع ةجراخ رومأب كلذ يف ليضفتلا

 ؛ةقيقحلا يف اهيواست بجوي ال كلذو «ماع رمأ يف تاوذلا كارتشا نم ٌرثكأ مهعم سيلو ءاهنم ةئيرب ىهو اهيلإ اهوبسنو ةعيرشلا ىلع نوملكتملا اهانج ىتلا تايانجلا نم اهّناثمأو ليواقألا هذهو
 تاذ نيب ىلاعت ُهَّللا ىَّرس امو «ةيسفنلا اهتافص يف اهفالتخا عم ماع رمأ يف كرتشت دق تافلتخملا نأل
 ةفيرشلا ةنكمألا ّنْيَب ُنّيَبلا ُتوافتلاو ءادبأ راّثلا تاذو ءاملا تاذ نيب الو ءادبأ لوبلا ٍتاذو كسلا
 مالسلا هيلع ىسوم ِتاذ نيبف «ريثكب توافتلا اذه نم مظعأ ءاهدادضأو ةلضافلا ٍتاوذلاو اهدادضأو
 تيب نيبو ةبعكلا سفن نيب توافتلا كلذكو « عيجرلاو كسملا نيب امم ٌمعظعأ توافتلا نم نوعرف ٍتاذو
 رابتعاب ليضفتلاو ةقيقحلا يف ءاوس ناتعقّبلا ُلَعُت فيكف ءريثكب ًاضيأ توافتلا اذه نم مظعأ ناطلسلا
 !؟تاوعدلاو راكذألاو تادابعلا نم كانه عقي ام

 بيبللا ىلإو ؛هّريوصت اندصق امنإو «لوذرملا ٍدودرملا بهذملا اذه ىلع ٌدرلا ًءافيتسا ٍدِصقن ملو
 هلضفُي الو ؛ًائيش ُصّصخُي ال هناحبس هللاو «ًائيش هريغب هدابعو هللا أبعُي الو «مكاحتلا لقاعلا لداعلا
 «هقلخ يذلا وهف هّيهاوو حجرملا كلذ يطعم وه معن .هليضفتو هّصيصخت يضتقي ىنعمل الإ هحجريو
 .راتخيو ٌءاشي ام قلخي كّيرو «هقلخ دعب هراتخا مث

 موي وهو ءرحنلا موي هللا دنع مايألا ريخف «ضعب ىلع روهشلاو مايألا ضعب هليضفت اذه نمو
 .©0ورقلا ْمْوَيَمُك ءِرخْلا ُمْوَي وللا َدْنِع ماّيألا ْلَصْفَأ» :لاق هنأ كي هنع ؛نئسلا» يف امك ربكألا جحلا
 «ربكألا جحلا ٌموي هنأل :اولاق «يعفاشلا باحصأ دنع فورعملا وه اذهو «هنم ٌلضفأ ةفرع ٌموي :ليقو
 ثيدحلا نأل «لوألا لوقلا باوصلاو .فقوملا لهب ِهقكِيَألَم يِحاَبُي مث هِداَّبِع ْنِم هيف وُنْذَي ىلاعتو هناحبس هتألو «©0ةَكَرع مْوَي يف ُةنِم ٌرثكَأ باقّرلا هبف ُّللا ُنَتْعَي ِمْوَي ْنِم امو «"'نيتنس رفكي هًمايصو
 :ىلاعت هلوقل حنا ٌموي وه ربكألا جحلا موي نأ ٌباوصلاو همواقُي ءيش هضراعُي ال كلذ ىلع ٌلادلا
 ًايلعو ركب ابأ نأ ؟نيحيحصلا» يف تبثو «[* :ةبوتلا] « شكلا يأ م نيل لِ وبسم هنأ تي ندوه
 تي هللا لوسر نأ دانسإ حصأب دواد يبأ نئس» يفو .90ةكَرع َمْوَي ال ِرْنلا َمْوَي َكِلَذب اَنِدَأ امهنع هللا يضر
 ةمّدقم ةفرع ٌمويو «ةباحصلا نم ٌةعامجو «ةريره وبأ لاق كلذكو 2 «رحّْتلا ْموَي ربكألا جحا مْوَيِ) :لاق

 .ىبهذلا هقفاوو ءهححصو - يلامثلا طرق نب هللا دبع ثيدح نم 14 او 5٠١/4" دمحأو 11/54(2) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .ةداتق يبأ ثيدح نم )١1157( ملسم دنع وه (؟) يبه رق نب نم .رخآ

 . ةشئاع ثيدح نم ,(015”7) هجام نياو 50٠« /0 يئاسنلاو +(1758) ملسم هجرخأ فز
 .ةريره يبأ ثيدح نم (1147) ملسمو ؛(5508)و (19) يراخبلا هجرخأ (4)
 .رمع نبا ثيدح نم )١944( دواد وبأ هجرخأ (5)
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 رحنلا موي مث ؛ٌةلاقتسالاو «لاهتبالاو ءٌدبوتلاو .عرضتلاو «فوقولا ُنوكي هيف نإف «هيدي نيب رحّنلا مويل

ورهط دق مهنأل «ةرايزلا فاوط هئاوط يمس اذهلو «ةرايزلاو ٌةدافولا نوكت
 نذأ مث «ةفرع موي مهبونذ نم ا

 «سروؤرلا ٌقلحو «نيبارقلا خحبذ هيف ناك اذهلو «هتيب ىلإ هيلع ٍلوخدلاو هترايز يف رحّنلا موي مهّبر مهل

تغالاو روهطلاك ةفرع موي ٌلمعو «جحلا لاعفأ ٌمظعمو «رامجلا ُيمزو
 . مريلا اذه يدي نيب لاس

 تبث دقو للا دنع مايألا ُلضفأ همايأ َّنإف «مايألا نم هريغ ىلع ةجحلا يذ رشع ليضفت كلذكو

 لَمَعلا ماّيأ ْنِم اَم» لي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛يراخبلا حيحص#» يف

 ُداَهجلا ًالَو' :لاَق ؟ِّللا ليس يف ُداَهجلا ًالَو : اوُناَق (رْشَملا ماّيألا ذم نم للا ىلإ ٌبحأ ايف ُحلاّصلا

 يتلا رشعلا ٌمايألا يهو «'''«ءيّشب كلك نم ْعجْرَ مَ مك «هلامو هب جرح ُلُجَو الإ هولا لبس يف
 رييكتلا نم ٌراثكإلا اهيف بحتسُي اذهلو [رجفلا] 4() رفع لاير (© تلو :هلوقب هباتك يف اهب هللا مسقأ

 ىلإ اًهُثيسنو «"''ءييِوْحتلاَو لييّتلاَو ريتا نب َّنِهيِف اورثخأك» :ُيي يبنلا لاق امك «ديمحتلاو ٍليلهتلاو

 . عاقبلا رئاس يف كسانملا عضاوم ةبسنك مايألا

ألا ورشع ُليضفتو «روهشلا رئاس ىلع ناضمر رهش ُليضفت كلذ ْنِمَو
 «يلايللا رئاس ىلع ريخ

 .رهش فلأ ىلع ردقلا ةليل ُليضفتو

م ريخألا ٌدشعلا وأ قّجحلا يذ ٌرْشَع :ٌلضفأ نيرشَعلا يأ :تلق نإف
 نيتليللا ّيأو ؟ناضمر ن

 ؟ءارسإلا ةليل وأ ءردقلا هليل :ٌلضفأ

أ ناضمر نم ريخألا رشعلا يلايل :لاقي نأ هيف ٌباوصلاف :لوألا ٌلاؤسلا اَمأ :تلق
 يلايل نم ُلضف

لوزي ليصفتلا اذهيو «ناضمر رشع مايأ نم ّلضفأ ةّجِحلا يذ رشع ماّيأو «ةجحلا يذ رشع
 «هابتشالا ٌ

 يذ ٌرِشعو «يلايللا نم يهو ءردقلا ةليل رابتعاب ْتَلضُ امنإ ناضمر نم رشعلا ىلايل نأ هيلع لديو

 1 ١ .ةيورتلا مويو «ةفرع ٌمويو ءرحنلا ٌموي هيف ذإ «همايأ رابتعاب لصق امنإ ةَجِحلا

 ءارسإلا هليل :لاق لجر نع هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش َلْيُس دقف : يناثلا لاؤسلا امأو

 امأ هلل ٌدمحلا :باجأف ؟ٌُتيصملا امُهْبأَ «لضفأ ردقلا هليل لب :رخآ لاقو ءردقلا ةليل نِم لضفأ

 :ردقلا ةليل نم ّلضفأ ءارسإلا ةليل نأب ٌلئاقلا

نم اهٌرئاظنو هيك يبنلاب اهيف يرسأ يتلا ةليللا ٌنوكت نأ هب دارأ نإف
 لَم دمحم ةّمأل لضفأ ماع لك 

مل «لطاب اذهف ءردقلا ٍةليل يف هنم ٌلضفأ اهيف ءاعدلاو اهمايق ٌنوكي ثيحب ردقلا ةليل نِم
 نم ٌدحأ هلقي 

 ءاهّتيع فرعت ءارسإلا ٌةليل تناك اذإ اذه .مالسإلا نيد نم دارظالاب داسفلا ٌمولعم وهو «نيملسملا

 ًةعطقنم كلذ يف ٌلوقثلا لب ؛اهنيع ىلع الو اهرشع ىلع الو اهرهش ىلع ال مولعم يلد قي ملو فيكف

ليل اهنأ نظُي يتلا ةليللا ٌصيصخت نيملسملل َعِرُش الو هب عطقُي ام اهيف سيل «ةفلتخم
 مايقب ءارسإلا ة

 رْذَقلا َهَلْيَل اَوَّرَحَت١ : لاق هنأ كك يبنلا نع ؛نيحيحصلا» يف تبث دق هنإف ءردقلا ةليل فالخب «هريغ الو

 ًاناَمِيِإ ِرْدَقلا َهَلْيَل َماَك ْنَم» :لاق هنأ لك هنع «نيحيحصلا» ىفو ""َناَضَمَر ْنِم ٍرْخاَوألا ٍرْشَعلا يف

 .هل ظفللاو 07 478) دواد وبأو «(438) يراخبلا هجرخأ )١(

 .451/؟ حتفلاو ١٠/4 ؛ممجملا» رظنا .دايز أ نب ديزي لجأل 3 ريغ هدانسإو « سابع نبا ثيدح نم )١11199( زاربطلا هجرخسلأ (1)
 حتفلا 'عمجمل يأ نب ديزي لجأل يرق سابع نبا نم نا

 . ةشئاع ثيدح نم )١١79( ملسمو )1١119(2 يراخبلا هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م فلؤملا ةمدقم

 .نآرقلا اهيف لزنأ هّنأو هرهش فلأ ني ٌريخ اهنأ هناحبس ربخأ دقو ,©”0هوبْك نم مَن اَم ول َرِفُع ءًاباَسِتحاَو

 اهريغ يف هل ْلّصحي مل ام اهيف هل لصحو ولكي يبنلاب اهيف يرسأ يتلا ةئيعملا ةليللا نأ دارأ نإو
 هنأ ردق اذإ اذه .ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نِم لضفأ ٌناكملاو ٌنامزلا كلذ نوكي نأ بجي «نامز وأ ناكم يف ةليضف كي هّيبن هللا ىطعأ اذإ سيلو ءحيحص اذهف «ةدابع الو مايقب اهصيصخت عرشُي نأ ريغ نم
 ليل نآرقلا لازنإب هيلع هماعنإ نم ٌمظعأ ناك ِءارسإلا ةّليل هيبن ىلع ىلاعت هللا ماعنإ نأ ىلع ليلد ماق
 . اهي هيلع معنأ يتلا معنلا نم كلذ ريغو ءردقلا

 ,يحوب الإ فرعُت ال يتلا معنلا ريداقمو رومألا قئاقحب ملع ىلإ جاتحي اذه لثم يف مالكلاو
 مظعأ نم ٌءارسإلا ناك نإو «تناك ةليل يأ فرعُي ال اذهلو ءاهنوركذي الو .ٍرومألا نم رمأب ءارسإلا ةليل صيصخت نوُدِصقي ناسحإب مهل نوعباتلاو ٌةباحصلا ناك الو ءردقلا ةليل ىلع اميس ال ءاهريغ ىلع ًةليضف ِءارسإلا ةليلل لعج هنأ نيملسملا نم دحأ نع فرحُي الو «ملع الب اهيف ملكتي نأ دحأل زوجي الو
 «هلاثمأو اذه لجأل تادابعب هدنع نم ةّئمزألاو ةّئكمألا صخ نمو .ءيشب َنامزلا الو يحولاب هيف ءىدتبا يذلا ٌناكملا ٌصخ الو ءاهريغ الو ةدابعب يحولا هيف لزنأ يذلا ٌمويلا ٌصخ الو .ةكمب هماقُم ًةدم ةوبنلا دعب هباحصأ نِي ٌدحأ الو وه ٌهَدِصِقي مل «ةوبنلا لبق هارحتي ناكو «يحولا لوزنب هيف ءىدتبا يذلا ءارح ٌراغ لب «ةيعرش ةدابعب ٍناكملا كلذ الو ٍنامزلا كلذ ٌصيصخت عرشُي ملف اذه عمو كي هلئاضف
 مكئايبنأ راثآ اوذختت نأ نوديرثأ :لاقف هوكي هلل ٌلوسر هيف ىلص ناكم :اولاق ؟اذه ام :لاقف هيف نولصُي ًاناكم نوردابتي ةعامج هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع ىأر دقو .هلاوحأ نم كلذ ريغو «ديمعتلا مويو «داليملا مويك «تادابعو ٌمساوم حيسملا لاوحأ َنامز اولعج نيذلا باتكلا لهأ سنج ْنِم ناك
 .ضميلف الإو لصيلف ةالصلا هيف هتكردأ نمف ءاذهب مكلبق ناك ْنَم كله امنإ !؟دجاسم

 قح يف ءارسإلا ةليلو مهل ٌلضفأ ةّمألا قح يف ةليللا هذهف ءارسإلا ةليل نم لضفأ ةّمألا ىلإ ةبسنلاب ردقلا ةليلو ءردقلا ةليل نم لضفأ ِكَي يبنلا قح يف ءارسإلا ةليل نإ :سانلا ٌُضعب لاق دقو
 .هل لضفأ لكي هللا لوسر

 ثيدح نم (هحيحص"» يف نابح نبا ىور دقف ؟ةفرع موي وأ ةعمجلا موي :ٌلضفأ امهيأف :لبق نإف
 . 27”ةعمجلا ُمْوَي سْمّشلا ِوَْلَع تمل موي ُرْيَخا سوأ نب سوأ ثيدح ًاضيأ هيفو © عجل مْوَي نم َلَضْمأ مؤَي ىَلَع ُبْرَْت آلَو ٌسْمّشلا علت ال» : كي هللا لوسر لاق :لاق ةريرع يبأ

 ٌلضفأ ةعمجلا موي نأ ٌباوصلاو ءردقلا ةليل نم ٌلضفأ ةعمجلا ةليل نأ دمحأ نع ةياور ىلعي وبأ يضاقلا ىكحو «ثيدحلا اذهب ًاجتحم ةفرع موي ىلع ةعمجلا موي ليضفت ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دق :ليق

 .ةريره بأ ثيدح نم (705) ملسمو )50١8(2 يراخبلا هجرخأ )١(
 .يوق دانسإب 37١/7 دمحأو ,(0657) قازرلا دبعو )777/١(« نابح نبأ هجرخأ (؟)
 .ةريره يبأ ثيدح نم (80) ملسم دنع فئصملا ظفلو )٠١86(« هجام نباو .47 931 / يئاسنلاو )١١145(2 دواد وبأ اذكو )41١(: مقرب هوحنب هجرخأ امنإو ظفللا اذهب نابح نبا هوري م قفز



 فلؤملا ةمدقم 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ناك اذهلو ؛ةعمجلا ةليلو ءردقلا هليل كلذكو .ماعلا مايأ لضفأ رحّنلا مويو ةفرع مويو «عوبسألا مايأ

 :ةدّدعتم هوجو نم مايألا رئاس ىلع ةيزم ةفرع موي ةعمجلا ةفقول
 . مايألا لضفأ امه نيذللا نيمويلا ٌعامتجا :اهدحأ

 لهأو ءرصعلا دعب ةعاس رخآ اهنأ لاوقألا رثكأو «ةباجإلا ةققحم ةعاس هيف يذلا مويلا هنأ : يناثلا

 ١ .عرضتلاو ءاعدلل نوفقاو كاذ ذإ مهلك فقوملا

 . لَك هللا لوسر ةفقو مويل هّتقفاوم : ثلاثلا

 ٌعامتجا كلذ قفاوُيو «ةعمجلا ةالصو ةبطخلل ضرألا راطقأ نم قئالخلا َعامتجا هيف نأ : عباّرلا

 ام عرضتلاو ءاعدلا نم مهفقومو مهدجاسم يف نيملسملا عامتجا نم لّصحيف «ةفرعب ةفرع ٌموي ةفرع لهأ

 .هاوس موي يف لّصحي ال
 ةفرعب نمل هرك كلذلو ؛ةفرع لهأل ديع ٌموي ةفرع ٌمويو :ديع ٌموي ةعمجلا موي نأ : سماخلا

 يفو ؛"'اَهَقَرَعِ َةَقَرَع ٍمَْي مْوَص ْنَع كولا ُلوُسَر ىَهَن» :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلا يفو ءهموص
 نم ؛حيحصلا» يف تبث نكلو «هيلع هرادمو «فورعمب سيل يدبعلا برح نب يدهم نإف ءرظن هدانسإ

 ْمِئاَص َوُه : مهضعب لاقف « وللا ٍلوُسَر ماي يف رع َمَْي ان ارامت ًاسان نأ» لضفلا مأ ثيدح

 . "اكبرَشَق ءٌةكرَعي هِرمعَب ىَلَع ُتِقاَو َوْهَو نبل حدب ِهبلِإ تْلسْرأَ مِاَصب َسِيَل : هش ْمُهْضْعب َلاَقَو

 اذهو ءءاعدلا ىلع ىوقتيل : ةفئاط تلاقف :ةفرعب ةفرع موي رطف بابحتسا ةمكح يف فلتخا دقو

 «ةفرع لهأل ديع هنأ هيف ةمكجحلا :- ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم  مهريغ لاقو «هريغو يقرخيلا ٌلوق وه

 ةَقَرَع مويه : لاق هنأ ِلَك هنع «نئسلا» يف يذلا ثيدحلا هيلع ٌليلدلاو :لاق :مهل هُّموص بحتسُي الف

 , ””«مالسإلا له اًنُديِع ىَنِم ُماّيأَو ءِرْحَنلا ُمْوَيَو

 لهأ فالخب ؛هيف مهعامتجال ةفرع لهأ قح يف ًاديع ةفرع موي نوكي امنإو :انخيش لاق

 ةفرع موي قفتا اذإ هنأ دوصقملاو ءمهقح يف ديعلا وه ناكف ءرحّنلا موي نوعمتجي امنإ مهنإف ءراصمألا

 .اعم ناديع قفتا دقف ةعمج ٌمويو

 يف تبث امك « « مهيلع هتمعن مامتإو «نينمؤملا هدابعل هيد ىلاعت هللا لامكإ مويل قفاوم هنأ : سداسلا

 «نيِنِمْؤُملا َريِمُأ اي :لاقف باطخلا نب ٌرمع ىلإ ّن | يدوهي ءاج :لاق باهش نب قراط نع ؟يراخبلا حيحص»

 ءأديم هائذكْنال هيف كّلَت يذلا ميلا كِل ْملَْتَو تر هوما رقم اي ذل خبات يف اهو

 َلاَقَف [* :ةدئاملا] ايد دلضلأ كل تبِضَرَو قمتي مَع تنتمي كل كلمت مويا :َلاَق ؟ةيآ يأ :لاق
 لك هللا ٍلوُسَر ىَلَع ْتّنَرَن ءويف ثيل َناَكَملاَو ءهيف تَرَ يلا ميلا ُملغأل ين باطلا ُنبُرَمُع
 ا عمم 2 م د رع

 ةَرَعب ُهَعَم َنوُمَقاَو ٌنَحْنَو قَعْمْج َّمْوَي هق

 )١( هجام نباو :(؟544) دواد وبأ اذكو :(787+) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ )01955.

 .(1177) ملسمو :,(19584) يراخبلا هجرخعأ (؟)

 مك رماع نب نمءا : وبأ هجرخا هقفاوو 2474/١ مكاحلا هححصو ءرماع نب ةبقع ثيدح نم .107/5 دمحأو :(7/7/7) يذمرتلاو «(5415) دواد وبأ هجرخأ ()
 يبهذلا

 .050119) ملسمو «(486) يراخبلا هجرخأ (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ف فلؤملا ةمدقم

 َموي موقت ةمايقلا نإف ؛ةمايقلا موي مظعألا ٍفقوملاو «ربكألا عمجلا مويل قفاوم هنأ : عباسلا
 لخذأ ِهيفَو كك َقِلُح هيف :ِةَمُمُجلا ٌمْوَي سمشلا ْيَلَع 4 لع ٍمْوَي ريحا :هِلَك يبنلا لاق امك ؛ةعمجلا
 ةاطغأ الإ ريح هللا لأي ملم دبع هاوي ال دع ةَعاَس ِهبفَو عسا ُموُقتِهبِذَو ءاقْنِم جرحلأ هبفَو نجلا
 ةّنجلاو ءداعملاو أدبملا نوركذيف ؛هيف نوعمتجي ًاموي هدابعل ىلاعتو هناحبس ُهّللا عرش اذهلو "اا

 هلك كينلا ناك اذهلو ءٌداعملا هيفؤ ءأدبملا ناك هيف ذإ ,ةعمجلا موي ةّمألا هذهل ىلاعت ُهَللا رخّداو ءراّنلاو
 اذه يف نكي امو ناك ام ىلع امهلامتشال "'(ناسنإلا ىلع ىتأ له)و (ةدجسلا) يتروس هرجف يف أرقي
 امب مويلا اذه يف ةّمألا ٌركَذُي ناكف هراّئلاو ةّنجلا ٍلوخدو «داعملاو إدبملا ركذو «مدآ قلخ نم :مويلا
 نيب مظعألا فقوملا - ةفرع موي وهو - ايندلا فقاوم مظعأب ٌناسنإلا ركذتي اذكهف ءنوكي امو هيف ناك
 يف ىف راّنلا لهأو «مهلزانم يف ةنجلا ّلهأ ٌرقتسي ىتح فصنتي الو «هنيعب مويلا اذه يف هناحبس برلا يدي

 . مهلزانم
 ءمايألا رئاس يف اهنم رثكأ ؛ «ةعمجلا ليلو ةعمْجلا موي نيملسملا ني ةعاولا ةعاطلا نأ : :نماثلا

 ِهَّللا يصاعم ىلع هيف ْأَرَجَت نم نأ نوريو ؛هتليلو ةعمجلا موي نومرتحي روجفلا لهأ ٌرثكأ نإ ىتح
 مظعل كلذو «براجتلاب هوملعو مهدنع ٌرقتسا دق رمأ اذهو هلهمُي ملو هتبوقع هللا لجع «لجو زع

 ىلع ٌةيزم هيف ةفقولل نأ بير الو «مايألا رئاس نيب نم هل هناحبس هللا ٍرايتخاو «هللا دنع ِهِفَرشو مويلا
 .هريغ

 «َحيِفَأ داو يف ةنجلا لهأ هيف ُعَمُْي يذلا م ويلا وهو ءةنجلا يف ديزملا مويل قفاوم هنأ : عساتلا

 نورظنيف ؛كسملا ٍناَبْثُك ىلع توقايو ِدَجْرَبُز نم ٌربانمو «بهذ نم ٌريانمو ءؤلؤل نِ ٌرِباَنَم مهل ٌبَصْنيو
 ءدجسملا ىلإ ًاحاور مهلجعأ ةافاوم مهُعرسأ نوكيو ًانايع هنوريف «مهل ىلجتيو «ىلاعتو كرابت مهّير ىلإ
 «ةماركلا نم هيف نولاني امل اهيف ديزملا موي ىلإ نوقاتشم ةنجلا ْلهأف ءمامإلا نم مهّيرقأ هنم مهُبرقأو
 .هريغل سيل لضفو صاصتخاو ةيزم ٌةدايز هل ناك ةفرع موي قفاو اذإف ءةعمج موي وهو

 ةكئالملا مهب يهابي مث ؛فقوملا لهأ نم ةفرع موي ةيشع ىلاعتو كرابت بلا وند هنأ : :رشاعلا
 ٌةعاس ىلاعتو كرابت مهنم هوند عم لصحتو ”7(مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ ءالؤه دارأ ام» :لوقيف
 برقيو «ةعاسلا كلت يف هيلإ عرضتلاو هتاعدب هنم نوُبرقيف ًاريخ لأسي ًالئاس اهيف دري آل يتلا ةباجإلا
 صاخلا هبرق :يناثلاو «ةعاسلا كلت يف ةققحملا ةباجإلا ٌبرق : امهدحأ :ٍبرُقلا نم نيعون ىلاعت مهنم
 ءاهتوق ىلإ ةوق دادزتف هررمألا هذه ةاميإلا لهأ ولف ٌريشتسف :هتكتالم مهب تاهابمو ؛ةفرح لهأ نم
 .همركو اهبر لضفل ًءاجرو ًاجاهتباو ًارورسو ًاحرفو

 ماوعلا ةئسلأ ىلع ضافتسا ام اّمأو . اهريغ ىلع ةعمجلا موي ٌةفقو ْتَّلَضُم اهريغو هوجولا هذهبف
 ًاباحصلا نم دحأ نبع الو لي هللا لوسر نع هل لصأ ال لطابف «ةجح نيعبسو نيتنث لدعت اهنأب
 . ملعأ هللاو نيعباتلاو

 . ةريره يبأ ثيدح نم :(588) يذمرتلاو )25١47(« دواد وبأو 801(2) ملسم هجرخأ 222(
 .ةريره يبأ ثيدح نم (880) ملسمو «(851) يراخبلا هجرخأ (؟)
 وهو ريبزلا يبأ ةنعنع هيفو ءرباج ثيدح نم (1911) يوغبلاو :(5440) ةميزخ نبا دنع وهو (1714) ملسم دنع هضعب (؟)

 .سلدم



 فلؤملا ةمدقم فو )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ؛هّبيطأ تاقولخملا سانجأ نم سنج لك نم راتخا ىلاعتو هناحبس َهَّللا نأ دوصقملاو : لصف

 مالكلاو لمعلا نم لبقي الو «بيطلا الإ بحبي ال ٌبيط ىلاعت هنإف «ءهريغ نود هاضتراو هسفنل هصتخاو

 . ىلاعت هٌراتخم وه ءيش لك نِم بيطلاف «ٌبيطلا الإ ةقدصلاو

 الإ هبساني ال بيطلا نإف «هتواقشو دبعلا ةداعش ُناونع ملعُي اذهبو «نيعونلل ماعف ىلاعت هّقلخ امأو

 بيطلا ْمِلَكلا مالكلا نم هلف هب الإ هّبلق نئمطي الو «هيلإ الإ نكسي الو ءهب الإ ىضري الو «بيطلا
 ناسللا يف شُحفتلاو «لاقملا يف شحفلا نع ةرفُث ءيش ٌّدشأ وهو ءوه الإ ىلاعت هللا ىلإ دعصي ال يذلا

 1 . ثيبحخ مالك لكو ءروزلا لوقو «تهّبلاو ةميمنلاو «ةبيغلاو بذكلاو «ءاَّزبلاو

 ٌةميلسلا ٌرظِفلا اهنسح ىلع تعمتجا يتلا لامعألا يهو ءاهبيطأ الإ لامعألا نم فلأي ال كلذكو

 نأ لثم «ٌةرطفلاو لقعلاو ٌعرشلا اهنسح ىلع قفتاف ؛ةحيحصلا ُلوقعلا اهتكزو «ةيوبنلا عئارشلا عم

 ىلإ َسِيْحْيو ؛هتقاطو هدهجج هيلإ ّببحتيو ءهاوه ىلع هتاضرم ٌرِثؤيو «ًاثيش هب ُكِرْشُي ال هدحو هللا َدْيْمَ

 هنم هوُعَدَي نأ بحي امم مهعّدّيو هب هولماعُيو هب اولعفي نأ بحُي ام مهب َلعفيف «عاطتسا ام هقلخ

مهلّمحي الو مهاذأ لمحيو ءهب هل مكحي نأ بحي امي مهل مكحيو ءهسفن هب حصني امب مهحصنيو
 ءاذأ 

 ًائيس مهل ىأر اذإو «هعاذأ ًانسح مهل ىأر اذإو ءهضرع نم اولان امب مهلباقُي الو مهضارعأ نع تكي

 . ًايهن الو ًارمأ هلل ضقانُي الو ةعيرش لطي ال اميف عاطتسا ام مهراذعأ ميقُيو ءهمتك

 ءربصلاو «ةمحرلاو «ةنيكسلاو ءراقولاو ؛ملحلاك :اهاكزأو اهُبيطأ قالخألا نم ًاضيأ هلو

 ءدسحلاو دقحلاو شغلاو لِغلا نم ردصلا ةمالسو ؛«قدصلاو «ةكيرعلا نيلو «بناجلا ةلوهسو «ءافولاو

 هلذب نع هجولا ةنايصو :هللا ءادعأ ىلع ةظلغلاو «ةزعلاو ناميإلا لهأل حانجلا ضفخو «عضاوتلاو

 رطفلاو عئارشلا هنسح ىلع تقفتا قلخ لكو «ةءورُملاو «ءاخسلاو «ةعاجشلاو «ةفعلاو «هللا ريغل هللذتو

 .لوقعلاو

 حورلاو ندبلا يّذْعُي يذلا ءيرملا ءينهلا لالحلا وهو ءاهبيطأ الإ معاطملا نم راتخي ال كلذكو

 . ِهْيَعَِت نم دبعلا ةمالس عم «ةيذغت ٌنسحأ

 نمو ءاهاكزأو اهّبيطأ الإ ةحئارلا نِمو ءاهاكزأو اهبيطأ الإ حكانملا نم راتخي ال كلذكو

 هٌمالكو «بيط هّلمعو «بيط هُقْلُخَو «بيط هئدبو «بيط هحورف «مهنم نيبيطلا الإ ءارشُعلاو باحصألا

 «بيط هجرخمو «بيط هلخدمو «بيط هحكنمو «بيط هسّبلمو «بيط هبرشمو «بيط هّيعطمو بُيط

 ٌمَلَس توي يم ةكيكتلا مهن يأ : هيف ىلاعت هللا لاق نمم اذهف . بيط هلك هاوثمو «بيط ُهُبلقُْمو

 عك ملم :ةّنجلا ُهَنْرَح مهل لوُذَي َنيَِّلا نمو ١ :لحنلا] 4َُمَص ْرْمُك اي هنا أها كد
 لاقو .اهولخدا مكبيط ببسب :يأ :ةيببسلا يضتقت ءافلا هذهو [7؟ :رمزلا] «َتيِيَح اَهوُلْحَدَأَف ٌرْسَبِط

 ترسف دقو [1: :رونلا] 4بَيطل َنوبَِطلاَو َنيَِطِل تبا تسيب َنوبَجْلاَو نِديكِْي ُثَئيِيلَل : ىلاعت
 ِتابيطلا ًءاسنلا نأب ترسفو «نيبيطلل تابيطلا تاملكلاو «نيثيبخلل تاثيبخلا ٍتاملكلا نأب ةيآلا

 «لامعألاو ؛تاملكلاف «هريغو كلذ معت يهو :نيثيبخلا لاجرلل ٍِتاَيِبَسلا ءاسنلاو :نيبيطلا لاجرلل

 «نيثيبخلا نم اهبسانمل ةثيبخلا ءاسنلاو «لامعألاو «تاملكلاو «نيبيطلا نم اهبسانمل تابيطلا ءاسنلاو

 روُدلا لعجف «رانلا يف هريفاذحب ثيبخلا لعجو «ةنجلا يف هريفاذحب َبِّيطلا لعج ىلاعتو هئاحبس هللاف



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز <34 فلؤملا ةمدقم

 ًارادو «ةئنجلا يهو بيط ّلُك تعمج دقو «نيبيطلا ريغ ىلع مارح يهو «نيبيطلل تصلخأ ًاراد :ةثالث
 «ثيبخلاو ٌبيطلا اهيف جزتما ًارادو هراّثلا يهو نوثيبخلا الإ اهلخدي الو :ثئابخلاو ثيبخلل تصلخأ
 كلذو «طالتخالاو جازتمالا اذه ببسب ةنحملاو ًءالتبالا عقو اذهلو ءرادلا هذه يهو ءامهنيب طلخو
 هلهأو بيطلا لعجف «بيطلا نم ثيبخلا هللا زيم ؛ةقيلخلا داعم موي ناك اذإف «ةيهلإلا ةمكحلا بجومب
 داعف ءمهريغ مهطلاخي ال ةدح ىلع راد يف هلهأو ٌتيبخلا لعجو «مهريغ مهطِلاخُي ال ةدح ىلع راد يف
 لامعأ نم ىلاعت هللا أشنأو «نيثيبخلا راد يهو رانلاو «نيبيطلا راد يهو ةّنجلا :طقف نيراد ىلإ رمألا
 «مهتاذلو مهميعن َنيع يه مهقالخأو مهلامعأو ءالؤه لاوقأ ٍتابيط لعجف ؛مهّياقعو مهباوث نيقيرفلا
 يه مهقالخأو مهلامعأو نيرخآلا لاوقأ ٍتاثيبخ لعجو ءرورسلاو ميعنلا بابسأ لمكأ اهنم مهل أشنأ
 «ةرهاق ةرهاب ةزعو «ةغلاي ةمكح «مالآلاو باقعلا بابسأ ّعظعأ اهنم مهل أشنأف «مهمالآو مهباذع ٌنيع
 نيرتفملا مه اوناك مهنأ هؤادعأ ملعيلو «هتمحرو هلدعو هملعو هتمكح لامكو ؛هتيبوبر لامك هدابع ِرْيِ
 ثوب نم ده ُتَحي ال ومي َدهَج مآ اوُمسَْأَوط : ىلاعت هللا لاق «نوقداصلا ةرربلا هّلسر ال «نيباذكلا
 هب يني 67 تركني ال نيا راح ّنكلَو اًنَح لع ادعم لَ
 . 01 د : لحتلا] 4َنيِذَكح أوناك

 بيطلا ٌديعسلاف «هب نافرعُي ًاناونع ةواقشلاو ةداعسلل لعج «ىلاعتو هناحبس هللا نأ دوصقملاو
 ثيبخلا يقشلاو ءًابيط الإ سبالُي الو ءبيط الإ هنم ردصي الو ًابيط الإ يتأي الو ؛بيط الإ هب قيلي ال
 ٌثبخلا هبلَق نم رجفتي ثيبخلاف «ٌتيبخلا الإ هنم رُدصي الو ءًاثيبخ الإ يتأي الو «ثيبخلا الإ هب قيلي ال
 صخشلا يف نوكي دقو .هحراوجو هناسل ىلع ُبيِلطلا هبلق نم رجفتي ٌبّيَطلاو ءهحراوجو هناسل ىلع
 «ةافاوملا لبق ةثيبخلا ةداملا نم هرهط ًاريخ هب هللا دارأ نإف ءاهلهأ نم ناك هيلع بلغ امهيأف «ناتدام
 داوم رخآلا نع كسمُيو ؛ةئثيطخ هيلع امو هللا ىقلي ىتح :ةرّثكملا بئاصملاو «ةيحاملا ٍتانسحلاو «حوصنلا ةبوتلا نم هل هقفوي امب اهنم هرهطيف ءرانلاب هريهطت ىلإ جاتحي الف ءرهطم ةمايقلا موي هيفاوُيف
 هراد يف دحأ هرواَجُي نأ ىبأت ىلاعت هتمكحو «ةبيط ةدامو «ةثيبخ ةدامب ةمايقلا موي هاقليف «ريهطتلا
 كلت لاوز ةعرس بسح ىلع رانلا يف سانلا نم عونلا اذه ةماقإو .هدابع نم نيبيطلا ةنكاسمو هراوجل ٍلئنيح حّلص ؛ثبخلا نم هناميإ ٌةكيبس تصلخ اذإف ءاكبسو ةيفصتو هل ةرهط رانلا هلخديف ؛هئئابخب
 ًءازج «ًاجورخ مهؤطبأ مهؤطبأو ءًاجورخ مهٌعرسأ ًاريهطتو ًالاوز مهعرسأف ءاهئثطيو مهنم ثئابخلا
 .ديبعلل مالظب كبر امو ءًاقافو

 ًائيبخ داعل اهنم جرخ ول لب ءهئيخ رانلا رهطت مل «تاذلا ثيبحخ ءرصنعلا ثيبخ كرشملا ناك املو
 .ةّنجلا كرشملا ىلع ىلاعت هللا مرح كلذلف هنم جرخ مث رحبلا لخد اذإ بلكلاك ؛ناك امك

 يضيقي ام هيف سيل ذإ ؛هيلع ًامارح رانلا ناك «ثئابخلا نم ًاءّربم بيطملا بيطلا نمؤملا ناك املو
 مكحأ هنأب مهلوقعو هدابع ٌرظِف تدهشو «بابلألاو لوقعلا هتمكح ترهب نم ناحبسف ءاهب هريهطت
 .وه الإ هلإ ال «نيملاعلا برو «نيمكاحلا

 هب ءاج امو «لوسرلا ةفرعم ىلإ ةرورض لك ٌقوف دابعلا رارطضا ملعت انه اه نمو :لصف
 ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال حالفلاو ةداعسلا ىلإ ليبس ال هنإف «رمأ اميف هتعاطو ءهب ربخأ اميف هقيدصتو
 لانُي الو ؛مهتهج نِم الإ ليصفتلا ىلع ثيبخلاو بيطلا ةفرعم ىلإ ليبس الو «لسرلا يديأ ىلع الإ
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 فلؤملا ةمدقم "6 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس اااااااااااا١ 7 ا ريح يدش يل ناعما اذ

لخألاو لاوقألاو لامعألا نم بّيَِّملاف :مهيديأ ىلع الإ ةتبلا هللا ىضر
 اوؤاج امو مهيده الإ سيل ؛قا

 «لامعألاو قالخألاو لاوقألا نْزوُت مهقالخأو مهلامعأو مهلاوقأ ىلع يذلا حجارلا ٌنازيملا مهف ءهب

 ؛هحور ىلإ ندبلا ةرورض نم ٌمظعأ مهيلإ ةرورضلاف «لالضلا لهأ نم ىدهلا لهأ زيمتي مهتعباتمبو

 لسرلا ىلإ هتجاحو دبعلا ٌةرورضف « ُتَضِرُف ةجاحو ةرورض يأف ءاهتايح ىلإ حورلاو ءاهرون ىلإ نيعلاو

كّبلق دسف «نيع ٌةفرط هب ءاج امو هيله كنع باغ اذإ نمب كنظ امو . ريثكب اهقوف
 اذإ توحلاك راصو (

 « ٌمظعأ لب لاحلا هذهك لسرلا هب ءاج امل هبلق ةقرافم دنع دبعلا لاحف «ةالقولا يف عضوو ءءاملا قراف

 :و يح بلق الإ اذهب ٌّسِحُي ال نكلو

 مالي د يهب حوتجللام
حصن نم لك ىلع بجيف « كي يبنلا يدهب ٌةقلعم نيرادلا يف دبعلا ٌةداعس تناك اذإو

 ءهسفن 

ا نع هب ُّجّرْحَي ام هنأشو هتريسو هيده نم فرعي نأ ءاهتداعسو اهتاجن بحأو
 يف هب لخديو ؛هب نيلهاجل

 نم هيتْؤُي هللا ديب ُلضفلاو ؛مورحمو «رثكتسمو «ٌلِقَتسم نيب اذه يف سانلاو ؛هيزجو هتعيِشو هعابتأ دادِع

 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي

ةِكَي هيبن ةفرعم ىلإ ةمه ىندأ هل ْنَم اهتفرعم نع ينغتسُي ال ةريسي تاملك هذهو :لصف
 هقريسو ٌ

ةاجزملا ةعانضبلا عم ِِرَجبو ِهرَجُع ىلع ُدوُدْحَملا طاخلا اهاضتقا ؛هيدهو
 ُباوبأ اهل حتفنت ال يتلا 

 «ةبعش هنم داو لكب ُبلقلاو ,ةماقإلا ال رفسلا لاح يف اهقيلعت عم نوسفانتملا اهيف سفانتي الو ءِدَدُّسلا

يغ مودعم هتركاذمل ملعلا باب حتفي ْنمو «دوقفم باتكلاو ٌرّذَم َرَّذَشس تقرفت دق ةمهلاو
 ٌدوُعَف «دوجوم ر

ءايلاخ مهنم داعو هلهأ نم شحوأ دق هعبرو ءًايواذ حبصأ دق ةداعسلاب ليفكلا عفانلا ملعلا
 ملاعلا ناسلف 

ل هبطاعم يهو «هئافش ُدِراوم تداعو «نيلهاجلا ةبلغل ٌةبراضم لولغلاب َءىِلُم دق
 نيفرحنملا ةرثك

لإ نيعم الو رصان هل امو «ليمجلا ٍربصلا ىلع الإ لّوَعُم هل سيلف «نيفّرحملاو
 انّيسح وهو هدحو هللا ا

 . ليكولا معنو

 قف «ناويدلا» يف وهو «يبنتملل تيبلا زجبع )١(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز <35 لكي هبسن يف :لصف

 1 لِكَو هبسن يف :لصف
 نودهشي اوناك هؤادعأو «ةوُرِذ ىلعأ فرشلا نم هبسنلف «قالطإلا ىلع ًابسن ضرألا لهأ ريخ وهو

 .هذخف ذاخنألا ٌفرشأو ؛هُليبق لئابقلا فرشأو ءهّموق موقلا فرشأف ,0هوّرلا كِلَم يدي نيب نايفس وبأ كاذ ذإ هّردع هب هل دهش اذهلو «كلذب هل

 بك نب ةّرم نب بالك نب ّيصُق نب فام دبع نب مِشاَه نب بِما دبع نب هللا دبع نب دّمحم وهف

 .َناَنْذَع نب ٌدَعُم نبا

 فلتخم ناندع قوف امو «ةتيلا هيف فال الو «نيباسنلا نيب هيلع قفتم «ةحصلا مولعم انه اه ىلإ
 لوقلا ىلع حيبذلا وه ليعامسإو «مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نم ناندع نأ مهئيب فالخ الو .هيف
 نيرشع نم رثكأب لطابف قاحسإ هنأب لوقلا اّمأو .مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع دنع باوصلا
 اذه باحصأ ّرغ يذلاو «هدالوأ ركب وه ليعامسإ نأ نيملسملا عم باتكلا لهأ ُكشي الو ؛هديحوا :ظفل يفو ««هركب هّنبا حبذي نأ ميهاربإ رمأ هللا نإ» :هيف نإف «مهباتك صنب لطاب هنأ عم باتكلا لهأ نع ىقلتم وه امنإ لوقلا اذه :لوقي هحور هللا سّدق ةيميت نبإ مالسإلا خيش تعمسو ءًاهجو
 .مهبذكو مهفيرحت نم ةدايزلا هذهو :لاق ««قاحسإ كنبا حبذا) : مهيديأب يتلا ةاروتلا يف نأ لوقلا
 «فرشلا اذه ىلع ليعامسإ ينب تدسح دوهيلا نكلو 4كديحوو كركب حبذا» :هلوق ضقانت اهنأل
 لعجي نأ الإ ُهَّللا ىبأيو «برعلا نود مهسفنأل هوزاتحيو ؛مهيلإ هوقوسي نأو مهل نوكي نأ اوبحأو
 .هئايسو مالكلا رِهاظ اذهو ءدحاو ظفللا يف بوقعيو قاحسإل ةراشبلا ُلُواَنَتُه «ةراشبلا يف لخخاد مالسلا هيلع بوقعي نأ بير الو .هحبذب رمأي مث دلو اهل نركي هنأب اهرشبي نأ لاحمف [دره] 2(4) توثق قحنإ وآنو نبو قسائم كك همت مكن © يأ رت لإ انتي نإ نحت ال» :ىرشبلاب هوتأ امل ميهاربإل اولاق مهنإ :ةكئالملا نع ىلاعت لاقف «بوقعي هتبابو هب قاحسإ مأ رشب دق ىلاعت هللاو «قاحسإ حيبذلا نإ :لاقُي نأ غوسي فيكو .هلهأل هلضف

 ةءارقلا تناكف ««قاحسإلا ىلع ًافطع ًارورجم «بوقعي# ناكل هومتركذ امك رمألا ناك ول :ليق نإف
 .قاحسإ ءارو نم بوقعيو : يأ 4َبوُْمَي حس هُو نول
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 ةياكحلا ىلع ًابصن ةلمجلا هذه عضوم ناك ًالوق ةراشبلا تناك املو .ةيربخلا ةلمجلا يهو ةراشبلا ةقيقح لب «ةراشب نوكتف دويقلا هذهل ةنمضتم ةلمج «َبوُثَمَي ّقحْسإ ِهَرَو نيَو# :ىلاعت هلوقو .قداص راس ربخ ٌلوأ يهو «صوصخمم ٌلوق ًةراشبلا نأل هىب ًارشبم ٌبوقعي نوكي نأ ٌمفرلا عنمي ال :ليق

.0/( 
 يراخبلا دنع لّوطم ثيدح يف برح نب نايفس يبأ ثيدح رظنا

)١( 



 لك هبسن يف :لصف اذ )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 متت” ___ ااا ااا ااا ا 19 ابغا ريخ يده يف داعملا كاز

 هيخأ مودع ًانالف ٌترشب :لاق اذإ لئاقلاو «بوقعي قاحسإ ءارو نم :اهل انلقو : ىنعملا نأك «لوقلاب

 مث .ةتبلا هيف مهف وذ ٌبيرتسي ال اّمم اذه .ًاعيمج نيرمألاب هتراشب الإ هنم لقعي مل «هرثأ يف ِهِلَقََ

 فرح ماقم موقي فطاعلا نألو ءورمع هدعب ْنِمَو ديزب تررم :كلوق فعض وهو ءرخآ رمأ رجلا فعضُي

يلع لديو .رورجملاو راجلا فرح نيب لصفي ال امك ءرورجملا نيبو هنيب لصفي الف ءّرجلا
 هللا نأ ًاضيأ ه

 ةنيدتَو 7 نيجي ْكْنكَر المأ آكن» :لاق (تافاصلا) ةروس يف حبيذلا هنباو ميهاربإ ةصق ركذ امل هناحبس

 ئياكع نب ُدْنِإ 69 ميلا كج ديتك © دز لع ملم © تيدا ف دَقَع اير ©© ربيع

 ةراشب هذهف . 49 َنِسِِنََصلَ ني انني ٌّقَحْسِإِي ُهَيْرَتَبَوا» : ىلاعت لاق مث 1١ 11١[. :تاناصلا] «جينيؤنلا

ٌريغ هب ملا نأ يف ًادج رهاظ اذهو «هب ٌرُِأ ام ىلع هربص ىلع ًاركش هل ىلاعت هللا نم
 وه لب «لوألا 

 . هيف صنلاك

 دلولا ملسأو ءهب رمأ ام ىلع بألا ربص امل :يأ هتوبن ىلع تعقو ةيئاثلا ةراشبلاف :ليق نإف

 .ةوبثلا هاطعأ نأب كلذ ىلع هللا هازاج هللا رمأل

 «أيبن» بصن اذهلو «أيبن نوكي نأو «هدوجوو هتاذ ىلع :عومجملا ىلع تعقو ةراشبلا :ليق

 لاحلاب صخت مث «لصألا ىلع عقت نأ ةراشيلا ٌجارخإ نكمي الف «هتوبن ًاردقم : يأ «رّدقملا لاحلا ىلع

 ىلع اهعوقوف ؛هتوبن ىلع ٌةراشيلا تعقو اذإ لب «مالكلا نم لاحُم اذه َةَلْضَملا ىرجم ةيراجلا ةعباتلا

 .ىرحأو ىلوأ هدوجو

ا لع امك ءاهب رحّنلا َموي ٌنيبارقلا تلعجج كلذلو ةّكمب ناك حيبذلا نأ بير الف ًاضيأو
 ُيعسل

 ليعامسإ نأ مولعمو ؛هللا ركذل ًةماقإو ءهّمأو ليعامسإ نأشل ًاريكذت رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب

 يذلا ءمارحلا تيبلاب هئامزو حبذلا ُناكم لصتا اذهلو ءهمأو قاحسإ نود ةّكمب اناك َناَذّنلا امه همأو

ع ناك يذلا تيبلا جح مامت نِم ةكمب ٌرحّنلا ناكو «ليعامسإو ميهاربإ هئانب يف كرتشا
 ميهاربإ دي ىل

ع يقلت نمو باتكلا لهأ معزي امك ماشلاب حبذلا ناك ولو «ًاناكمو ًانامز ليعامسإ هنباو
 تناكل «مهن

 .ةكمب ال ماشلاب رحنلاو نيبارقلا

«هبرل ةعاط حبذلل هسفن ملسأ نمم ملحأ ال هنأل ًاميلح حيبذلا ىمس هناحبس هللا نإف ًاضيأو
 املو 

 انك ا هلع اكد 1إ © كلا مهول نيس يدع َكَتأ لَه :ىلاعت لاقف «ًاميلع هامس قاحسإ ركذ

 اذهو [؟8 :تايراذلا] 4 ري يَلْثِب ُهرَّنَيَو َفَحت ال اًُئَيط :لاق نأ ىلإ [تايراذلا] 4( ورك م ملَس لاق

 هب ارّشُب امهنإف ًاضيأو . ةيَرُسلا نمف ليعامسإ اًمأو «هب ةرّشبملا يهو ؛هتأرما نم هنأل «بير الب قاحسإ

 .كلذ لبق دلو هنإف «ليعامسإ فالخب اذهو «دلولا نم ٍسأيلاو ٌربكلا ىلع

 ؛هدعب نمم نيدلاولا ىلإ ٌبحأ دالوألا ركب َّنأ ةيرشبلا ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نإف ًاضيأو

دق ىلاعت هللاو «هتبحمب هبلق نم ٌةيْعُش تقلعت هل هبهوو دلولا هير لأس امل مالسلا هيلع ميهاربإو
 هذختا 

ذخأ املف ءاهيف هريغ نيبو هنيب كراشُي ال نأو ؛ةبحملاب بوبحملا ديحوت يضتقي ٌبِصْنَم ةلخلاو «ًاليلخ
 

 مدقأ املف «بوبحملا حبذب هرمأف ؛ليلخلا بلق نم اهعزتتت ةلُحلا ُةرْيَغ تءاج دلاولا بلق نم ًةبعش ُدلولا

ملف «ةكراشملا بئاوش نم ٍلئنيج ةلخلا ٍتَّصّلَخ ءدلولا ةبحم نم هدنع ملّطعأ هللا ٌةبحم تناكو هحبذ ىلع
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 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "4 ل هبسن يف :لصف

 ٌدوصقملا لَصَح دقف :هيلع سفنلا نيطوتو مزعلا يف يه امنإ ٌةحلصملا تناك ذإ «ةحلصم حبذلا يف قبي
 ناحتمالا اذه نأ مولعمو .بّرلا دارم لصحو ءايؤرلا ٌكيلخلا قّدصَر ؛حيبذلا يدْفَو ءرمألا ٌمِسْنَق
 لصحي مل لب «لوألا نود رخآلا دولوملا يف لصحيل نكي ملو ءدولوم لوأ دنع لصح امنإ رابتخالاو
 .روهظلا ةياغ يف اذهو «هحيذب رمألا يضتقي ام ةلخلا ةمحازم نم رخآلا دولوملا دنع

 املف «ةيراج تناك اهنإف «ةريغلا دشأ اهنباو رجاه نم تراغ كَ ليلخلا ةأرما ةراس نإف ًاضيأو
 اهنكسيو ءاهئباو رجاه اهنع دعبُي نأ هناحبس هللا رمأف «ةراس ةريغ تدتشا هوبأ هّبحأو ليعامسإ تدلو
 اذه دعب هناحبس هرمأي فيكف :هتفأرو ىلاعت هتمحر نم اذهو «ةريغلا ٌةرارح ةراس نع دربتل ةكم ضرأ يف
 قري ٍذينيحف ّيَرُسلا دلو حبذب رمأي نأ تضتقا ةخلابلا هّيمكح لب «ةيراجلا نبا نود اهنبا حبذب اذه دعب رمأي فيكف ءاهل هربجو اهنع ررضلا داعبإو اهل هللا ةمحر عم اذه «هلاحب ةيراجلا نبا عديو اهنبا حبذي نأ
 ءاهدلوو ةيراجلا هذه ٌةكرب اهل رهظيو «ةمحر ةريغلا ٌةوسق لدبتتو ءاهدلو ىلعو اهيلع ةديسلا ٌبلق
 ةبقاع نأو «ةدشلا دعب هفطلو ءرسكلا دعب هربج هدابع َّيرّيِلو .مهنم اهنباو هذه تيب عيضي ال هللا نأو
 ىلاعت هتنس هذهو «ةمايقلا موي ىلإ مهل تادبعتمو «نينمؤملا هدابعل ٌكسانم امهمادقأ ءىطاومو امهراثآ لْعََج نم ؛هيلإ تلآ ام ىلإ تلآ دلولا حبذ ىلإ ميلستلاو ةبرغلاو ةدحولاو دعُبلا ىلع اهئياو رجاه ربص
 لع مَ نأ ُديِرَول :ىلاعت لاق «هراسكناو هلذو هفاعضتسا دعب هيلع نمي نأ هقلخخ نم هعفر ديري نَمِيِف
 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤُي هللا لضف كلذو [صصقلا] 49 تييزرؤلا ْمُهَلَمَجَو ٌدَنْب ْمُهلَمَجَم ضال ف اشيْصْمَسُأ تل

 نأو ؛ةّكم فوجب هلي دلو هنأ فالخ ال .هقالخأو هيدهو لَو هتريس نم دوصقملا ىلإ عجرنلو
 ىراصن اوناك ليفلا باحصأف الإو «هتيبو هيبنل هللا اهمَّدق ةمدقت ليفلا ُرمأ ناكو «ليفلا ماع ناك هدلوم
 لهأ ىلع هللا مهرصنف «ناثوأ داّبُع اوناك مهنأل ؛كاذ ذإ ةّكم لهأ نيد نِم ًاريخ مهئيد ناكو «باتك لهأ
 .مارحلا تيبلل ًاميظعتو «ةّكم نم جرخ يذلا هلي يبنلل ةميلقتو ًاصاهرإ ءهيف رشبلل عنص ال ًارصن باتكلا

 ىلع ؟هتدالو دعب يفوت وأ «لمحخ دك هللا لوسرو يفوت له هللا دبع هيبأ ةافو يف فلتخاو
 .رهشأ ةعبسب هتدالو دعب يفوت هنأ :يناثلاو . لمح ِةِكَو هللا لوسرو يفوت هنأ :امهحصأ :نيلوق
 «تس :ليقو «نينس نامث وحن كي هللا لوسرلو يفوُتو «بلطملا دبع هّدج هّلّفَكَو .نيئس عبس كاذ ذإ لمكتسي ملو «هلاوخأ ةرايز نم ةئيدملا نم اهفرصنم ءاوبألاب ةئيدملاو ةمكم نيب تنام هَمُأ نأ فالخ الو
 عم نكي ملف «ناك نإو ءًادوجوم نكي مل هّلعل كاذ ذإ ًالالب نإف .حضاولا طلغلا نم وهو آلالب هعم ثعب هنأ هريخو ''”«يذمرتلا باتك» يف عقوو «ةكم ىلإ هناملغ ضعب عم هّمع هئعبف :دوهيلا نم هيلع افوخ ماشلا ىلإ هب مَدَْي الأ همع رمأو «بهارلا ىريحتب هآر ةجرخلا هذه يفو «نيئس ٌعست ُهٌنِس تناك :ليقو ؛ماشلا ىلإ هّمع هب جرخ «ةنس ةرشع يتنث غلب املف «هل هّئلافك ترمتساو «بلاط وبأ هّمع هّلَمَك مث ءرشع :ليقو

 . ظوفحم ريغ لالبو ركب يبأ ٌركِؤو «تاقث هلاجر :«ةباصإلا» يف رجح نبا لاقو .( 66 ص) «ريثألا نويع# يف سانلا ديس نباو 29147 ١/ «ةيوبنلا ةريسلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هيف ملكتو . لطاب هضعبو ًاعوضوم هنظأ : يبهذلا لاقو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم 715/1 مكاحلاو 1859(2+) ةبيش يبأ نباو )055٠(« يذمرتلا هجرخأ )١(



 لكَ هبسن يف :لصف خل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ممسك ا كا

لو ءألالب همع هعم لسرأو :لقي ملو ؛ثيدحلا اذه هدنسم» يف رازبلا ركذو .ركب يبأ عم الو «همع
 نك

 . ًالجر :لاق

 جوزتف «عجر مث ىرصب ىلإ لصوف «ةراجت يف ماشلا ىلإ جرخ ءةنس نيرشعو ًاسمخ غلب اًملف

 اهنسو «نورشعو ىدحإ :ليقو .ةنس نوثالث هلو اهجوزت :ليقو .دليوخ ٌتنب ةجيدخ هعوجر َبِقَع

بج هرمأو ءاهريغ اهيلع حكني ملو «هئاسن نم تتام ةأرما لوأو ءاهجوزت ةأرما ُلوأ يهو «نوعبرأ
 لير

 ."”اهبر نم مالسلا اهيلع أرقي نأ
 "”ددعلا ٍتاوذ يلايللا هيف ُدَبعَتَي ؛ءارح راغ» ب ولخي ناكو ؛هبرل ٌدبعتلاو ةولخلا هيلإ ُهَّللا َبّيَح َببَع مث

 .كلذ نم هيلإ ٌضغبأ ءيش نكي ملف «هموق نيدو ناثوألا هيلإ ْثَضْعب

 :هقلخ ىلإ هثعبو :هتلاسرب ىلاعت ُهَّللا همركأو «ةوبنلا ُرون هيلع قرشأ ءنوعبرأ هل َّلَمَك املف

 يف فلتخاو .نينثإلا َموي ناك يك هثعبم نأ فالخ الو .هدابع نيبو هنيب هّئيمأ هلعجو «هتماركب هصتخاو

 ٌلوق اذه ؛ليفلا ماع نم نيعبرأو ىدحإ ةنس ءلوألا عيبر نم نيضم نامثل : :ليقف «ثعبملا رهش

 دف لزنُأ :عِيَلأ َداَصَمَر ُْبْمه : :ىلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو ءناضمر يف كلذ ناك لب :ليقو .نيرثكألا

 «ةعامج بهذ اذه ىلإو ءنآرقلا هيلع لزنأ هتوينب ىلاعت هللا همركأ ام لوأ :اولاق [180 :ةرقبلا] 4ُناَءْرُقْل

 :!هتينون يف لوقي ثيح يرصرصلا ىيحي مهنم

 ٍناَضَمَريفُهئِمٍةَروِبَنلاٌسْمَش ْتَقَرْشَأَف َنوُعَيْرَأ هِْيَلَع ثكأَو

 مث «ةّزعلا تيب ىلإ ردقلا ةليل يف ًةدحاو ةلمج ناضمر يف نآرقلا لازنإ ناك امنإ : اولاق نولوألاو

 هنأش يف يأ «نآرقلا هيف َلزنأ :ةفئاط تلاقو . ةنس نيرشعو ثالث يف عئاقولا بسحب ًامّجَبُم لزنأ

 .بجر رهش يف ثعبملا ًءادتبا ناك : ليقو .هموص ضرفو هميظعتو

 :ةديدع ٌبتارم يحولا بتارم نم هل هللا لمكو

 ٠ حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكو كلك هيحو أدبم تناكو «ةقداصلا ايؤّرلا : اهادحإ

 ٍسْدقلا َحِوُر َّنإ» :يَك يبنلا لاق امك ؛ءاري نأ ريغ نم هبلقو هعْوُر يف ُكّلملا هيقلُي ناك ام : : ةيناثلا

 مهوب آلَو ءبلطلا يف اونو هللا ارك اَهتْذر لمن ىلَح سفن توَُت نأ هْنَأ يعوُ يف تق

 . 9 هيعاطب الإ ُلاَتي ال للا َدِْع اَم اَم َّنِإَ هللا ةَيِصْعَمِب ُهوُبَظَت ْنأ ىَلَع ِقدَرلا ُءاطْيِيْسا

 ةبترملا هذه يفو «هل لوقي ام هنع َِعَي ىتح هبطاخُين «ًالجر ُكّلَملا هل "متي ناك هّنَأ : ةثلاثلا

 ١ ١ ,©انايحأ ةباحصلا هاري ناك

 يو

 )١( ةريره يبأ ثيدح نم 146 /* مكاحلاو ,.771/7 دمحأو 01475(2) ملسمو ؛(7470) يراخبلا دنع وه .

 .ًالوطم ةشئاع ثيدح نم )١75( ملسمو :(7) يراخبلا دنع وه (1)

 هلتق (دادغب نم ةيرقم لع) رصرص لهأ نم رعاش :يرصرصلا نيدلا لامج ءايركز وبأ ءيراصنألا ىبحي نب فسوي نب ىبحي وه (*)

 .389/ /8 «مالعألا» .ه167 ةلس يفوت . . دادغب اولخد موي راتتلا

 نم دهاش هلو «نادعم نب ريفع فعضل فيعض هدانسإو «ةمامأ يبأ ثيدح نم 3 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (5)

 .1514 مقر «يوغبلا ريسفت» يف اهتيفوتسا دقو ءدهاوش ثيدحللو «5 /7 مكاحلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدح

 .هريغو (8) مقر ملسم دنع رمع ثيدح يف ءاج امك (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ذل لو هناتخ يف :لصف

 هنيبج نإ ىتح ُكلملا هب ُسّبَلَتَيف هيلع هَّدشأ ناكو «سرجلا ٍةَلَصْلَص لثم يف هيتأي ناك هنأ : ةعباّرلا
 دقلو .'اهبكار ناك اذإ ضرألا ىلإ هب ُكُرْبَتل هتلحار نإ ىتحو '”دربلا ديدشلا مويلا يف ًاقرع دّصفتيل
 , ©اهّضرت تداك ىتح هيلع تلقثف «تباث نب ديز لخف ىلع هذخفو «كلذك ٌةرم ٌيحولا هءاج

 اذهو «هّيِحوُي نأ هللا ءاش ام هيلإ يحويف ءاهيلع قلخ يتلا هتروص يف َكّلَملا ىَرَي هنأ :ةسماخلا
 . هجّنلا ةروس يف كلذ هللا ركذ امك ءنيترم هل عقو

 . اهريغو ةالصلا ضرف ني جارعملا ةّليل ٍتاوامسلا قوف وهو هللا هاحوأ ام :ةسداسلا
 يه ةبترملا هذهو «نارمع نب ىسوم هللا ملك امك كلم ةطساو الب هيلإ هنم هل هللا مالك :ةعباسلا

 .ءارسإلا ثيدح يف وه كي انيبنل اهتوبثو «نآرقلا صنب ًاعطق ىسومل ةتباث
 نم بهذم ىلع اذهو «باجح ريغ نم ًاحافك هل هللا ميلكت يهو ةنماث ةبترم مهضعب داز دقو

 روهمج ناك نإو ءفلخلاو ٍفلسلا نيب فالخ ةلأسم يهو «ىلاعتو كرابت هّبر ىأر ِهِْكَو هنإ :لوقي
 .ةباحصلل ًاعامجإ يمرادلا ديعس نب نامثع هاكح امك ةشئاع عم مُهلُك لب ةباحصلا

 هلع هناتخ يف :لصف
 :لاوقأ ةثالث ىلع هيف فلتخا دقو

 يزوجلا نب جرفلا وبأ هركذ ءحصي ال ثيدح كلذ يف يورو ًارورسم ًانوتخم دلو هنأ : اهدحأ
 . اتوتخم دلوُي ساّتلا نم ًاريثك نإف ءهصاوخ نم اذه سيلو ؛تباث ثيدح هيف سيلو ؛تاعوضوملا» يف
 ناك اذإ :لاق ؟صقتسي ملف ءًايبص نتخ نان :اهنع ٌتلئس ةلأسم :هللا دبع يبأل تلق :ينوميملا لاقو
 اًمأف «ناتخلا عفترا تظلغ املكو ءظلغت ةفشحلا نأل ءديعي الف ءقوف ىلإ ةفشحلا فصن زواج ناتخلا
 نم هيلع فاخُي دقو «ًادج ةديدش ةداعإلا نإف :تلق .ديعي نأ ىرأ ٌتنكف ءفصنلا نود ناتخلا ناك اذإ
 اديدش ًامغ كلذل ٌمتغاف «نوتخم نبا دلو هل ًالجر انه اه نإف :يل لاق مث «يردأ ال :لاقف ؟ةداعإلا
 نب دمحم هللا دبع وبأ انبحاص ينثدحو .ىهتنا ؟ اذهب كّمغ امف ةنؤَملا كافك دق هللا ناك اذإ :هل تلقف
 دلو نمل نولوقي سانلاو ؛هونتخي مل هلهأ نأو «كلذك َدِلُو هنأ سدقملا تيبب ثّدحملا يليلخلا نامثع
 . مهتافارخن نم اذهو ءرمقلا ُهَنَيَح :كلذك

 . ةميلح هرئظ دنع ٌةكئالملا هّبلق َّنَش موي لَو َنيخ هنأ : يناثلا لوقلا
 وبأ لاق . ًادّمحم هاّمسو ةُيدأم هل عنصو ؛هعباس موي ُهنَمَخ بلطملا دبع هّدج نأ :ثلاثلا لوقلا

 انثدح ءدمحأ نب دمحم نب دمحأ هانثدح ؛بيرغ دنسم ثيدح بابلا اذه يفو :ربلا دبع نب رمع
 انثدح «ىنالقسعلا يرسلا يبأ نب دمحم انثدح «فالعلا بويأ نب ىيحي انثدح «ىسيع نب دمحم
 نتخ بلطملا دبع نأ «سابع نبا نع ؛ةمركع نع ؛يناسارخلا ءاطع نع ؛بيعش نع ءملسم نب ديلولا

 .ةشئاع ثيدح نم (1777) ملسمو )١( يراخبلا هجرخأ )١(

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ةشئاع ثيدح نم 6 7 مكاحلاو .118/5 دمحأ هجرخأ قفز
 .تياث نب ديز ثيدح نم «84 /5 دمحأو ٠١., 29/7 يئاسنلاو .(77) يذمرتلاو 4545(2) يراخبلا هجرخأ ()
 . ةشئاع ثيدح نم (19/9) ملسم دنع وه (4)



 هيلع لزن ام لوأو ِةلكَب هثعبم يف :لصف نيل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا ته سس م

 ثيدحلا اذه تبلط :بويأ نب ىيحي لاق هلي ًادمحم هاّمسو ؛ةّبدأم هل لعجو «هعباس موي لَو يبنلا

 . ""'يرسلا يبأ نبا دنع الإ هتيقل نمم ثيدحلا لهأ نم دحأ دنع هدجأ ملف

 هيف بلجأو ًانوتخم دلو هنأ يف ًافنصم امهدحأ فنض «نيلضاف نيلجر نيب ةلأسملا هذه تعقو دقو

 نب نيدلا لامك هيلع هضقنف «ةحلط نب نيدلا لامك وهو «مامز الو اهل ماطخ ال يتلا ثيداحألا نم

 لقن نع ًاينغم ةبطاق برعلل ةّنُّسلا هذه مومع ناكو «برعلا ةداع ىلع َنِيْ يي هنأ هيف نيبو «ميدعلا

 .ملعأ هللاو ءاهيف نيعم

 هنعضرأ يتاللا ِدَي هتاهمأ يف :لصف

 دسألا دبع نب هللا دبع ةملس ابأ هعف تعضرأو ًامايأ هتعضرأ ءبهل يبأ ةالوم ةيبوُت نهنمف

 ءاهمالسإ يف فلتخاو .بلطملا دبع نب ًةزمح هّمع امهعم تعضرأو «حورسم اهنبا نبلب يموزخملا

 1 . ملعأ هللاف

 دالوأ ءاميشلا يهو «ةمادٌجو «ةسينأ يبخأ هللا دبع اهنبا نبلب ةيدعسلا ٌةميلح هتعضرأ مث

 .ملعأ هللاف «ةعاضرلا نم هيوبأ مالسإ يف فِلّتخاو .يدعسلا ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا

 مث لَو هللا لوسرل ةوادعلا ٌديدش ناكو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ابأ همع نبا هعم تعضرأو

تعضرأف ركب نب دعس ينب يف ًاعضرتسم ةزمح همع ناكو ؛همالسإ نسحو حتفلا ٌماع ملسأ
 همأ 

 ةبيوث ةهج نم :نيتهج نم ٌثَي هللا لوسر ٌعيضر ةزمح ناكف «ةميلح همأ دنع وهو ًاموي لَك هللا لوسر

 .ةيدعسلا ةهج نمو

 لَك هنضاوح يف :لصف

 . بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ٌنمآ ِهّمَأ نهنمف

 يهو ءاهمأ عم هنضحت تناك ؛ةعاضرلا نم هتخأ يهو ءاهتنبا ءاميشلاو «ةميلحو 2'”ةبيوث نهنمو

 . اهقحل ةياعر هيلع اهسلجأو «هءادر اهل طسبف «نزاوه دفو يف هيلع تمدق يتلا

 نم اهجّوزو «هّتياد تناكو «هيبأ ْنِم اهثرو ناكو «ةيشبحلا ةكَرَب نميأ مأ ةليلجلا ةلضافلا نهنمو

 يهو ُهلَك يبنلا توم دعب رمعو ركب وبأ اهيلع لخد يتلا يهو ؛ةماسأ هل تدلوف ةثراح نب ديز هيج

 ريخ هللا دنع ام نأ ملعأل يّنِإ :تلاق ؟هلوسرل ريخ هللا دنع امف كيكبُي ام نميأ مأ اي :الاقف « يكبت

 . ””ايكبف «ىاكبلا ىلع امهتجيهف «ءامسلا ربخ عاطقنال يكبأ امنإو «هلوسرل

 هيلع لزن ام لوأو ْدْكَد هثعبم يف :لصف

 نع ركذي ام امأو ءلبمرلا ثعبت اهلو :ليق «لامكلا نس يهو «نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعب

 .هيلإ ريصملا بجي لصتم رثأ هل فرعي ال اذهف ؛ةنسس نوثالثو ثالث هلو ءامسلا ىلإ َعفُر هنأ حيسملا

 قَلُف َلْثِم ثءاج الإ ايؤُر ىرَي ال ناكف ءايؤرلا ةوبنلا رمأ نم يي هللا لوسر هب ءىدب ام لوأو

 .- برغملا .ط ؟ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا نع لقنلا يهتني انه قفز

 .نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ثيدح نم )07١1( يراخبلا دنع وه (؟)

 .(5405) ملسم هجرخلأ (1)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ادفز لَك هئامسل يف :لصف

 ةتس نم ءزج ايؤرلا هذهف ءةنس نورشعو ثالث ةوبنلا ةدمو «رهشأ ٌةتس كلذ ناكو :ليق . '"'”حّبِصلا
 . ملعأ هللاو ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو

 لزنأ ام لوأف «هيف ةولخلا بحي ناكو ءِءاَرِح راغب وهو كّلَملا هءاجف «ةوبنلاب ىلاعت هللا همركأ مث
 : هيلع لزنأ ام لوأ :رباج لاقو .روهمجلاو ةشئاع لوق اذه '"[قلعلا] 9©4) َنََ ىلا َكْيَر يني أرق هيلع
 :هوجول ةشئاع لوق حيحصلاو .[رثدملا] "”49) ديل كيج

 . ًائيش كلذ لبق أرقي مل هنأ يف حبرص «ءىراَقب اَنأ ام :هلوق نأ :اهدحأ
 هرمأف «هأرق امب رذنأ ءهسفن يف أرق اذإ هنإف ءراذنإلاب رمألا لبق بيترتلا يف ةءارقلاب رمألا : يناثلا

 . ًايناث هأرق امب راذنإلاب مث «ًالوأ ةءارقلاب

 ةشئاعو ءرباج لوق 43 درا ايأَي» :نآرقلا نم لزنأ ام لوأ :هلوقو رباج ثيدح نأ :ثلاثلا
 .كلذب هسفن نع لكي هربخ نع تربخأ

 لوزن لبق ًالوأ هيلع كّلملا لوزن مدقت دق هنأ يف حيرص هب جتحا يذلا رباج ثيدح نأ : عباّرلا
 :تلقف يلهأ ىلإ تعجرف .ءارحب ينءاج يذلا كلملا اذإف يسأر تعفرف' :لاق هنإف 49 ُرَمل ميج
 أرأ» : هيلع لزنأ ءارحب هءاج يذلا كلملا نأ ربخأ دقو ؛9©(4 ديل أي» :هللا لزنأف ءينورثد ينولمز
 يف ال هتياور يف ةجحلاو 49 درا ايي :لوزن رخأت ىلع رباج ثيدح لدف < قع هلأ َكْيَر ضب
 .ملعأ هللاو فيأر

 بتارم اهلو ةوعدلا بيترت يف :لصف
 ام موق راذنإ :ةعبارلا .هموق راذنإ :ةثلاثلا .نيبرقألا هتريشع راذنإ :ةيناثلا .ةوبنلا :ىلوألا ةبترملا

 ىلإ سنإلاو نجلا نم هتوعد هتغلب ْنَم عيمج ٌراذنإ :ةسماخلا .ةبطاق برعلا مهو هلبق نم ريذن نم مهاتأ

 اني ٌمَْسَأل :هيلع لزن مث ءايفختسم هناحبس هللا ىلإ وعدي نينسم ثالث كلذ دعب كي ماقأو :لصف
 هيلع ىذألا دتشاو ؛ةوادعلاب هموق رهاجو :ةوعدلاب ِهيكي نلعأف .[رجحلا] 4( نكرم نع أو مْ
 .نيترجهلاب مهل هللا نذأ ىتح نيملسملا ىلعو

 هلي هئامسأ يف :لصف
 ُْتِجوُت هب ةمئاق تافص نم ةقتشم ءامسأ لب «فيرعتلا درجمل ةضحم ًامالعأ تسيل توعن اهلكو

 1 .لامكلاو حدملا هل
 باتك يف حضاولا ناهربلاب هانيب امك ًاحيرص ةاروتلا يف يمس هيو ءاهرهشأ وهو ءدمحم اهنمف

 هلثم ىلإ قبسُي مل هانعم يف درف باتك وهو «؛!مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفألا ءالج»

 .ةشئاع ثيدح نم 775/5 دمحأو )١70(« ملسمو .(7) يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةشئاع ثيدح نم (8784) يذمرتلاو )١١(«: ملسمو :(4951) يراخبلا هجرخأ (؟)
 50/9 دحأو ,(151) ملسمو ((4) يراخبلا هجرخأ ()
 .انقيقحتب يبرعلا باتكلا راد يف عوبطم وهو 2

 ل 9 كس م سا مس سم تت 1 ع م سماد وجسد هج يم جس مس مس متت سيستم سس



 لي هئامسا يناعم حرش يف :لصف ناو )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تت برت مصار يام كار

 اهنسح نم اهحيحصو ؛هيلع مالسلاو ةالصلا يف ةدراولا ثيداحألا هيف انيب ؛هترازغو هدئاوف ةرثك يف

 نم هيلع لمتشا امو ءهفرشو ءاعدلا اذه رارسأ مث «ًايفاش ًانايب للعلا نم اهلولعم يف ام انيبو ءاهلولعمو

 لهأ فالتخاو ءاهنم بجاولا رادقم يف مالكلا مث ءاهلاحمو هيلع ة ةالصلا نطاوم مث ؛دئاوفلاو مكحلا

 دمحم همسا نأ دوصقملاو . هفصو َقْوَف باتكلا ٌرّبْحَمَو «فّيزملا فييزتو ٠حجارلا حيجرتو ءهيف ملعلا

 .باتكلا لهأ ينمؤم نم ملاع لك هيلع قفاوي امب ًاحيرص ةاروتلا يف

 . باتكلا كلذ يف هانركذ رسل ٍرسل «حيسملا هب هامس يذلا مسالا وهو ءدمحأ اهنمو

 «ةمحرلا ٌيبنو «ةبوتلا ُيبنو ءيّفَقُملاو «بقاعلاو ءرشاحلاو «يحاملا اهنمو ؛لّكوتملا اهنمو

 ١ ا ]1 - .نيمألاو «حتافلاو «ةمحلملا نو

 لاّثقلاو ءكوحّضلاو ءمياقلاو ءريذنلاو «ريشبلاو ءرَّشبملاو ءدهاشلا :ءامسألا هذهب قحليو

 ريغو «دومحملا ماقملا بحاصو «دمحلا ءاول ٌبحاصو ءمدآ دلو ديسو «رينملا جارسلاو «هللا دبعو

 نيب قرفي نأ يغبني نكل ءمسا فصو لك نم هلف حدم فاصوأ تناك اذإ هءامسأ نأل ءءامسألا نم كلذ

 مسا هنم هل نوكي الف «كّرتشملا فصولا نيبو «مسا هنم هل قتشيو هيلع بلاغلا وأ هب صتخملا فصولا

 ءٌدَمَحأ انأو ٌدّمَحُم انأ» :لاقف «ءامسأ هسفن كَ هللا لوسر انل ىّمس : ٍمٍوظُم نب ريبج لاقو . هصخي

 يذلا ٌبِقاَعلاو «ّيَمَدَق ىَلَع ُساّنلا ٌرَشْحُي يذلا ُرِش احلا انأو ٌرْفُكلا يب ُهّللا وُحْمَي يِذَّلا يِحاَملا انأو

 . 290 ُهَدْعَب َسِيَل

 :ناغون ِةنَِي هؤامسأو

 ءرشاحلاو «بقاعلاو ءدمحأو «دمحمك «لسرلا نم هريغ هيف هُكِراشُي ال صاخ :امهدحأ

 .ةمحلملا يبنو «يفقملاو

 نود هلامكب صتخم وهف ؛هلامك هنم هل نكلو : لسرلا نم هريغ هانعم يف هكراشي ام :يناثلاو

 .ةبوتلا ٌيبنو «ةمحرلا ّيبنو ريِذّتلاو ءرّشبملاو دِماَّشلاو ءهدبعو «هيبتو ء هللا لوسرك : هلصأ

 «قداصلاك :نيتئاملا هؤامسأ تزواجت مسا هفاصوأ نم فصو لك نِ هل لعج نإ امأو

 ءمسا تفلأ هلل نإ :سانلا نم لاق نم لاق اذه يفو .كلذ لاثمأ ىلإ ءميحّرلا فوؤرلاو «قودصملاو

 1 .فاصوألا هدوصقمو ؛2"ةيحد نب باطخلا وبأ هلاق ءمسا تلأ وني يبنللو

 لَو هئامسأ يناعم حرش يف :لصف

 ءاهيلع دمحُي يتلا لاصخلا ٌريثك ناك اذإ ءدمحم وهف َدِيَح نم «لوعفم مسا وهف دَّمَحُم اَمأ

 وهف «ةغلابملل فعاضملا نم دمحمو «درجملا يثالثلا نم «ًادومحم» نإف ءدومحم نم َعلبأ ناك كلذلو

 لاصخلا ةرثكل «ةاروتلا يف هب يمس ملعأ هللاو اذهلو ءرشبلا نم هريغ دمحي امم رثكأ دمحي يذلا

 نوكي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نت ىتح «ةاروتلا يف هتمأو هنيدو وه اهب َفِصْو يتلا ةدومحملا

 8١/4. دحأو ((5840) يذمرتلاو .(054) يديمحلاو :(57014) ملسمو «(78177) يراخبلا هجرخأ ()

 :هفيناصت نم . سلدنألاب ةتبس لهأ نم «ثيدحلل ظفاح «خرؤم «بيدأ :يبلكلا ةيحد نبا ءباطخلا وبأ ءنسحلا نب رمع وه (0)

 . «مالعألا» . ه1 ةنس يفوت «رينملا جارسلا دلوم يف ريونتلا»و «لوسرلا صئاصخ يف لوسلا ةيابن»



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز *؟ 76 هئامسا يئاعم حرش يف :لصف

 رمألا لعج ثيح ”يليهسلا مساقلا يبأ طلغ ائيبو كانه هدهاوشب ىنعملا اذه ىلع انيتأ دقو ؛مهنم
 .دمحأ ةاروتلا يف همسا نأو «ءسكعلاب

 له :هيف سائلا فلتخا دقو .دمحلا نم ًاضيأ قتشم «ليضفتلا لعفأ ةئز ىلع مسا وهف ؛دمحأ امأو
 «هل هريغ هدمح نم ٌرثكأ هلل هُدْمَح :يأ «لعافلا ىنعمب وه :ةفئاط تلاقف ؟لوعفم وأ لعاف ىنعمب وه
 «لعافلا لعف نم غاصُي نأ ليضفتلا لعفأ سايق نأب لوقلا اذه اوحجرو ؛هبرل نيدماحلا دمحأ :هانعمف
 ورمع نم برضأ ديز :الو ءًاديز ٌبرضأ ام :لاقي ال اذهلو :اولاق ؛لوعفملا ىلع عقاولا لعفلا نم ال
 «ليضفتلا لعفأ نأل :اولاق ءهوحنو «زبخلل هلكآو ؛ءاملل هّيرشأ ام :الو «هيلع عقاولا برضلا رابتعاب
 نيعلا حوتفملا «َلِعَقاو «َلَمَق» نم هلقن ردقي اذهلو ءمزاللا لعفلا نم ناغاصُي امنإ .بجعتلا لعفو
 «ةيدعتلل هتزمهف «لوعفملا ىلإ ةزمهلاب ىّدعي اذهلو :اوُلاق «نيعلا مومضملا ؛َلُعَف» ىلإ ءاهروسكمو
 يف لعاف هنم بّجعتملا نأل :اولاق .مرَكَو ءفُرلَت نم :امهلصأو «ًارمع َمركأو ءًاديز فرظأ ام :كلوقك
 «َلَعَفا نم لوقنم وهف ؛ورمعل ًاديز برضأ ام :وحن امأو :اولاق «دعتم ٌريغ هّلعف نوكي نأ بجوف «لصألا
 كلذ ىلع ليلدلاو :اولاق .ةزمهلاب هذه ةلاحلاو يدُع مث «نيعلا مومضملا ةَلُعَفا ىلإ نيعلا حوتفملا
 ءًأرمع ًاديز ٌبرضأ ام :ليقل هيدعت ىلع ًايقاب ناك ولو «ورمعل ًاديز برضأ ام :نولوقيف «ماللاب مهئيجم
 ىلإ هودع ةيدعتلا ةزمهب لوعفملا ىلإ هودع نأ املف «ةيدعتلا ةزمهب رخآلا ىلإو «هسفنب دحاو ىلإ دعتم هنأل
 لعفلا نم ال «لعافلا لعف نم الإ ناغاصُي ال امهنإ :اولاق نأ مهل بجوأ يذلا وه اذهف «ماللاب رخآلا
 .لوعفملا ىلع عقاولا

 «لوعفملا ىلع عقاولا نمو «لعافلا لعف نم امِهُعوص زوجي :اولاقو نورخآ كلذ يف مهعزانو
 وهف ءٌَلِهّش نم وهو ؛ءيشلاب هّلَغشأ ام :برعلا لوقت «هزاوج ىلع ةلدألا نيبأ نم هب عامسلا ةرثكو
 ءالإ سيل لوعفملل ينبم هب ّلوُم وهف ؛ءيشلاب َعِلوُأ نم وهو ءاذكب هعّلوأ ام :نولوقي كلذكو ؛لوغشم
 لعف نم بجعت رهف «يلإ هبحأ ام :نولوقيو ؛هب ٌبجعأ نم وهف ءاذكب هبجعأ ام :مهلوق كلذكو
 .ّىلإ هتقمأو ّيلإ هضغبأ ام :اذكو كل ًابوبحم هنوكو «لوعفملا

 ينتقمأ امو هل ينبحأ امو هل ينضغبأ ام :لوقت كنأ يهو «هيوبيس اهركذ ةروهشم ةلأسم انه اهو
 ينضنبأ ام :لوقتو ؛لعافلا لعف نم ًابجعتم نوكتف ؛تقاملا بجحملاو ؛هراكلا ٌضفبملا تنأ تنك اذإ :هل
 نم ًابجعتم نوكتف «بوبحملا وأ توقمملا ضيغبلا تنأ تنك اذإ :هيلإ ينبحأ امو ؛هيلإ ينتقمأ امو ءهيلإ
 ةاحنلا رثكأو .لوعفملل وهف ؟ىلإ» ب ناك امو «لعافلل وهف ماللاب ناك.امف ؛لوعفملا ىلع عقاولا لعفلا
 نمل :كلوق وحن «ىنعملا يف لعافلل نوكت ماللا نإ :ملعأ هللاو هتلع يف لاقي يذلاو .اذهب نوللعي ال
 اذه لصي نم ىلإ :لوقتف «ىنعملا يف لوعفملل نوكتف «ىلإ» امأو .ماللاب ىتؤيف ديزل :لاقيف ؟اذه
 امنإ قاقحتسالاو «صاصتخالاو كلملل لصألا يف ماللا نأ كلذ رسو ؛هللا دبع ىلإ :لوقتف ؟باتكلا
 لوعفملاب يهف ُلعفلا هيضتقي ام ىهتنم ةياغلاو «ةياغلا ءاهتنال «ىلإدو «قحتسيو كلمي يذلا لعافلل نوكي
 :هلك ينلا يف ريهز نب بعك ٌُلوق لوعفملا لعف نم بجعتلا نمو «لعفلا ىضتقم مامت اهنأل «قيلأ

 ةنس «ىوتملا ماشه نبا ةريس حرش يف «فنألا ضورلا» باتك بحاص ءيسلدنألا هللا دبع نب نمحرلا دبع ءمساقلا وبأ مامإلا وه (1)
 .(هدىل)



 يي هئامسأ يناعم حرش يف :لصف نايل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هد خب طخ ةحتيششسسسششلللء للا ا يل الا اص ا

 ُلوُكْفَمَو سوْبْخَم َكْنِإَلِيِقَو ُهُمْلَكأ إيِينِعَْرَحَأَرْهَلَف
 ""لِيِغهَنوُد ليغ َرُكئَعْنَطَبِب ُةئَكشم دْشألا ثيل نم ٍرياَخ ْنِم

 َّنُج نم ًاديز َّنَجَأ ام :مهلوق كلذكو «فاخ نم ال ءُفوَُم وهف فيخ نم ءانه اه فوخأف

 . مهقفاو نمو نييفوكلا بهذم اذه ؛نونجم وهف
 ىلع هنم ٌراصتقالا بجيو «دعاوقلا هب شوُشُت الف «هيلع لّرعُي ال ذاش اذه لك :نويرصبلا لاق

 .عومسملا

 فلاخ ام ذاشلا نأل «ذوذشلا ىلع هلمح عنمي ًامظنو ًارثن مهمالك يف اذه ةرثك :نويفوكلا لاق

 َلْعَف ىلإ هلقنو لعفلا موزل مكريدقت امأو :اولاق «كلذل فلاخم ٌريغ اذهو «مهمالك َدِرٌطمو مهلامعتسا

 «هيلإ متبهذ امك اهيف رمألا سيلف «هرخآ ىلإ ةزمهلاب ةيدعتلا نم هب متكسمت امو «هيلع ليلد ال مكحتف

 فلأك «طقف ليضفتلاو بجعتلا ىنعم ىلع ةلالدلل يه امنإو «ةيدعتلل تسيل ءانبلا اذه ىف ةزمهلاو

 لعفلا قحلت يتلا دئاوزلا نم اهوخنو «ةعواطملاو «لاعتفالا ءاتو :هواوو «لوعفم» ميمو ؛«لعاف»

 .لعفلا ةيدعت ال «ةزمهلا هذهل بلاجلا ببسلا وه اذهف «هدرجم ىلع ةدايزلا نم هقحل ام نايبل ىثالثلا

 «فيعضتلابو رجلا فرحب ىّدعُي نأ زوجي ةزمهلاب ىّدعُي يذلا لعفلا نأ اذه ىلع لدي يذلاو :اولاق

 اهنأ ملعف ءاهريغ ةزمهلا ماقم موقي ال انهو ؛هرئاظنو «هتمقأو هب تمقو «هتسلجأو ءهب تسلج :وحن

 ىلع عمجي الو ؛هب ْنِسْحَأو هوب ْمرْكَأ :وحن «ةيدعتلا ءاب عماجت اهنإف «ًاضيأ ةدرجملا ةيدعتلل تسيل
 اسكو ىطعأ نم اذهو «بايثلل هاسكأو «مهاردلل هاطعأ ام :نولوقي مهنإف ًاضيأو .نيتيدعت نيب لعفلا

 نإف «ىنعملا داسفل ةيدعتلا ةزمه هيلع تلخدأ مث «لوانت اذإ :«وطعا ىلإ هلقن ٌريدقت حصي الو «يدعتملا

 «ليضفتلاو بجعتلا ةزمه هيف يتلا ةزمهلاو «هلوانت وهو ؛هوطع نم ال «هئاطعإ نم عقو امنإ بجعتلا

 يف ماللاب يّدُع هنإ :مكلوق امأو :اولاق .ةيدعتلل يه :لاقي نأ حصي الف «هلعف يف يتلا هتزمه تفذحو

 يتأ امنإو «لعفلا موزل نم متركذ امل سيل انه اه ماللاب نايتإلاف «هرخآ ىلإ . . .ديزل هبرضأ ام :وحن
 نع فعضف «لاعفألا ننس نع اهب جرخ ةدحاو ةقيرط ٌمِزلَأاو ءيفّرصتلا نم هعنمب فعض امل هل ةيوقت اهب

 وه بهذملا اذهو . هتيعرف دنعو ؛هيلع هلومعم مدقت دنع اهب ىوقي امك ماللاب يوقف ءهلمعو هئاضتقا

 .هارت امك حجارلا

 لوق ىلعو ؛هبرل سانلا دمحأ :نيلوألا لوق ىلع دمحأ ٌريدقت :لوقنف دوصقملا ىلإ عجرئلف
 وه ًادمحم نأ امهنيب قرفلا نأ الإ «ىنعملا يف دمحمك نوكيف «دمحُي نأب مهالوأو سانلا قحأ :ءالؤه

 ةرثكلا يف دمحمف ؛هريغ ُدَمْحُي اًمم لضفأ دمحُي يذلا وه دمحأو ءاهيلع دمحي يتلا لاصخلا ريثك

 قحتسي امم لضفأو «هريغ قحتسي امم رثكأ دمحلا نم قحتسيف «ةيفيكلاو ةفصلا يف دمحأو «ةيمكلاو
 يف غلبأ اذهو «لوعفملا ىلع ناعقاو نامسالاف .رشبلا هّدِمَح دمح لضفأو دمح ٌرثكأ ُدّمحُيف ؛هريغ

 قلخلا رثكأ ناك كي هنإف ءدمحلا ريثك :يأ «دامحلا يمسل لعافلا ىنعم ديرأ ولو .ىنعم لمكأو هحدم

 .هّنمأ كلذب تيمس امك ءداّمحلا هب ىلوألا ناكل هبرل هدمح رابتعاب دمحأ همسا تاك ولف ؛هبرل ًادمح

 نأ قحتسا اهلجأل يتلا ةدومحملا هصئاصخو هقالخأ نم اقتشا امنإ نيمسالا نيذه نإف :ًاضيأو

 .نميلاب ةدسأم :مّقبك رّْثعو 1١. ص هناويد )١(



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ف 26 هئامسا ينلعم حرش يف :لصف

 «ةرخآلا ّلهأو ايندلا لهأو ضرألا ّلهأو ءامسلا لهأ هدمحي يذلا وهو دمحأو كي ًادمحم ىمسُي
 باتك ىف ىنعملا اذه انعبشأ دقو «نيصحملا ءاصحإو نيّداعلا َّدَع قوفت يتلا ةدومحملا هلئاصخ ةرثكل
 هيلق ٌتتشتو «رفاسملا لاح اهتضتقا ةريسي تاملك انه اه انركذ امنإو هي ''”«هيلع مالسلاو ةالصلا»
 .نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللابو «هتمه قرفتو

 ةفص ةاروتلا يف تأرق» :لاق ورمع نب هللا دبع نع «يراخبلا حيحص» يفف : لكوتملا همسا امأو
 يف ٍباَخَس الو ظيلغ الو ٍظَْقِب سيل ِلكَوَتُملا هئيّمس .يلوسَرَو يدبع ؛هللا ُلوسر ٌدّمَحُم :ِهكَك يبنلا
 نآب ؛ءاَجْوَمْلا ةّلجلا هب َميقأ ىّتَح ُهَضِْفَأ نلو ءحفصيو وفعي لب ؛ةئيّسلا ٍةئيَّسلاب يزجي الو ؛قاوسألا
 مل ًالكوت نيدلا ةماقإ يف هللا ىلع لّكوت هنأل ءمسالا اذهب سانلا ّقحأ وهو '' "هللا الإ هلإ ال :اولوقي
 . هٌريغ هيف هُكرشي

 ,"”(عطم نب ريبج ثيدح يف ترسف دقف :بقاعلاو ءىَّققملاو ءرشاحلاو «يحاملا امأو
 تيب هنإف لك يبنلاب يحُم ام قلخلا نم دحأب رفكلا َحمُي ملو ءرفكلا هب هللا احم يذلا وه :يحاملاف
 «مهيلع بوضغم دوهيو «نائوأ داّبُع نيب ام مهو «باتكلا لهأ نم اياقب الإ ء«رافك مهلك ضرألا لهأو
 ةفسالفو «رانلا داّبُعو «بكاوكلا داّيُع نيبو «ًاداعم الو ًابر نوفرعي ال «ةيرهد ةبئاصو «نيلاض ىراصنو
 لك ىلع هللا نيد رهظ ىثح كلذ هلوسرب هئاحبس هللا احمف ءاهب نورقُي الو ؛ءايبنألا عئارش نوفرعي ال
 .راطقألا يف سمشلا ٌريسم هتوعد تراسو ءراهنلاو ليللا غلب ام هيد غلبو «نيد

 رشحيل ثعب هنأكف ءهمدق ىلع ٌسانلا رشحُي يذلا وهف .عمجلاو مضلا وه رشحلاف :رشاحلا امأو
 .سانلا

 «متاخلا ةلزنمب وهف ءرخآلا وه بقاعلا نإف «يبن هدعب سيلف «ءايبنألا َبِقَع ءاج يذلا :بقاعلاو
 . مهبقعب ءاج ءايبنألا بقع :يأ «قالطإلا ىلع بقاعلا يمس اذهلو

 نم هقبس نم راثآ ىلع هب ُهّللا ىفقف ءهمدقت نم راثآ ىلع ىَّقق يذلا وهو ءكلذكف : يّنقملا امأو
 ةيفاقو «سأرلا ةيفاق هنمو «هنع رخأت اذإ :هوفقي هافق :لاقي ءوفقلا نم ةقتشم ةظفللا هذهو :«لسرلا
 . مهرخآو مهمتاخ ناكف «لسرلا نم هلبق نم ىفق يذلا :يّفقملاف «تيبلا

 مل ةبوت مهيلع هللا باتف «ضرألا لهأ ىلع ةبوتلا ٌباب هب هللا حتف يذلا وهف :ةبوتلا يبن امأو
 يف هَل نوُدُعَي اوناك ىتح «ةبوتو ًارافختسا سانلا رثكأ هو ناكو .هلبق ضرألا لهأل اهلثم لصحي
 اَهبأ اي :لوقي ناكو . ””هروُفعلا ُباَوَتلا َتْنأ َكْنإ ّيَلَع ْبْثَو يل ْرِفْغا ّبَر» :ِةَرم ةئام ٍدِحاّولا ٍسِلَملا
 ةبوت نم ”لمكأ هتمأ ٌةبوت كلذكو .'””ةقّرم هلا ميلا يف هللا ىلإ ُبوُتَأ ينك مكبر هللا ىَلِ اوُبوُن ُساّنلا
 نم ناك ىتح «ءايشألا بعصأ نب مهلبق نم ةبوت تناكو «ًالوانت لهسأو «ًالوبق عرسأو «ممألا رئاس

 .«مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفألا ءالج# هامسو 77 ةحفص فنصملا هركذ 00
 194/9 دحأو ,(488)و (9176) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .0781) ملسمو ,(7017) يراخبلا هجرخأ 6
 نبا ثيدح نم (7814) هجام نباو ؛(458) «ةليللاو مويلا» يف يئاسنلاو «074774) يذمرتلاو :(1615) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .يوق ثيدح وهو هرمع
 .ينزملا راسي نب رغألا ثيدح نم (10210) دواد وبأو «(7701) ملسم هجرخأ كلن



 ةيناثلاو ىلوألا نيترجهلا ىركذ يف :لصف انذي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اهتبوت لعجن ىلاعت هللا ىلع اهتماركلف ةّمألا هذه اًمأو «مهسفنأ ّلتق لجعلا ةدابع نِم ٌليئارسإ ينب ةبوت

 . عالقإلاو ّمدنلا

 دهاج ام طق هتمأو يبن دهاجي ملف ؛هللا ءادعأ داهجب ثعب يذلا وهف :ةمحلملا يبن امأو

 نإف ءهلبق اهلثم دهعُي مل رافكلا نيبو هتمأ نيب عقتو تعقو يتلا رابكلا محالملاو «هتّمأو لَو هللا لوسر
 هلعفت مل ام محالملا نم مهب اوعقوأ دقو ءراصعألا بقاعت ىلع ضرألا راطقأ يف رافكلا نولتقي هتمأ

 .مهاوس هم

 مهئمؤم ءمِهَّلك ضرألا ّلهأ هب محرف :نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ يذلا وهف :ةمحرلا بن امأو
 يف اوشاع مهنم باتكلا لهأف رافكلا اًمأو «ةمحرلا نِم رفوألا ٌبيصنلا اولانف نونمؤملا اّمأ «مهّرفاكو

 ةايحلا نم هوحارأو ءراّثلا ىلإ هب اولجع مهنإف ءهّنمأو وه مهنم هلتق نم امأو ءهدهعو هلبح تحتو ءهلظ

 .ةرخآلا يف باذعلا ٌةَّدش الإ اهب دادزي ال يتلا ةليوطلا

 «يمعلا نيعألا هب حتفو ءًاَجَتْرُم ناك نأ دعب ىدهلا باب هب هللا حتف يذلا وهف :حتافلا امأو
 قرط هب حتفو ةّنجلا ٌباوبأ هب حتفو ءرافكلا راصمأ هب هللا حتفو ءْفلُعلا بولقلاو ءمّصلا ناذآلاو

 ١ .راصمألاو راصبألاو عامسألاو بولقلاو «ةرخآلاو ايندلا هب حتفف «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا

 يف ْنَم ُنيمأ وهو «هنيدو هيحو ىلع هللا نيمأ وهف «مسالا اذهب نيملاعلا قحأ وهف :نيمألا امأو
 .نيمألا :ةوبنلا لبق هنومسُي اوناك اذهلو ءضرألا يف نم نيمأو ءءامسلا

 هوجو يف كوحض هنإف ءرخآلا نع امهدحأ درفُي ال ,.ناجودزم نامساف :لاّثقلا كوحضلا اّمأو

 ةمول مهيف هذخأت ال هللا ءادعأل لاّثق ءَطف الو ءبوضغ الو ءبلعقم الو «سياع ُريغ ؛نينمؤملا
 . مثال

 هللا هامس دقو «باقعلاب هاصع نمل رذنملا ريذنلاو «باوثلاب هعاطأ نمل رّشبملا وهف :ريشبلا اًمأو

 لِي ىلا َكَرََبل : هلوقو ٠١[ :نجلا] 4هرهدَي هَل ُدَبع موال مَئأَدل : هلوق اهنم «هباتك نم عضاوم يف هّدبع
 نر يف مُمنُكح نو :هلوقو [مجنلا] 42 أ آم ِويَبَع كِإ سقت : هلوقو ١[ :ناقرفلا] ©ْبَع ل َناَعْل
 '”ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» : لاق هنأ «حيحصلا» يف هنع تبثو [0+ :ةرقبلا] 4انْبَع ّلَع الر امم

 فالخب قارحإ ريغ نم ريني يذلا وه :رينملاو .ًاجاهو ًاجارس سمشلا ىمسو «ًارينم ًاجارس هللا هاّمسو

 .جُهَوَتَو قارحإ َعون هيف نإف ءجاهولا

 ةيناثلاو ىلوألا نيترجهلا ىركذ يف :لصف
 مهل َنِذَأَف ءمهايإ مهتنتفو لي هل مهاذأ دتشا ءٌرافكلا مهنم فاخو نوملسملا رثك امل

 انثا نيملسملا نم رجاهف ءهدنع ُنماَّنلا مّلظُي ال ًاكلَم اهب نإ :لاقو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا يف يي هللا لوسر

 "لو هللا لوسر ُتنب ٌهيَقُر هتجوز هعمو جرخ نم لوأ وهو «نافع نب نامثع مهنم ؛«ةوسن عبرأو ًالجر رشع
 ىلإ اوعجرف ؛ًابذك ٌربخلا اذه ناكو ءُتملسأ ًاشيرق َّنأ مهغلبف ءراوج نسحأ يف ةشبحلا يف اوماقأف

 «ناعدج نب ديز نب يلع فعضل فيعض دانسإب يردخلا ديعس يأ ثيدح نم (4708) هجام نباو «(0515) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .«رخف الو) ظفل نود ثيداحأ بايلا يفو .144 /7 دمحأ هجرخأ سنأ ثيدح نم دهاش هلو



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ادن ةيئاثلاو ىلوألا نيترجهلا ىركذ يف :لصف

 ىذأ شيرُق ْنِم اوُقَلَف «ةعامج لخدو عجر ْنَم مهنم عجر «ناك اّمم ٌدشأ رمألا نأ مهغلب املف «ةكم
 .دوعسم نب هللا دبع لخد نمم ناكو ءاديدش

 مهيف ناك نإ «ًالجر نونامثو ٌةثالث لاجرلا نِم رجاهف «ةشبحلا ىلإ ًايناث ةرجهلا يف مهل نذأ مث
 كلذ غلبف ءلاح نسحأ ىلع يشاجنلا دنع اوماقأف «ءقأرما ةرشع نامث ءاسنلا نمو «هيف كْشَي هنإف ءرامع
 هللا درف «يشاجنلا دنع مهوديكيل «ةعامج يف ةعيبر يبأ نب هللا دبعو «صاعلا نب ورمع اوُلسرأف ءًاشيرق
 بلاط يبأ بعش بعُّشلا يف هتيب لهأو هورصحف لكي هللا لوسرل مهاذأ دتشاف «مهروحن يف مهديك

 دعبو ؛ةنس نوعبرأو نامث :ليقو ؛ةنس نوعبرأو عست هلو رصحلا نم جرخو «نيتنس :ليقو «نينس ثالث

 لانف «سابع نب هللا ٌدبع دلُو بعّشلا يفو «ةنس نونامثو عبس هلو بلاط وبأ هُّمع تام رهشأب كلذ
 وه فئاطلا ىلإ جرخف هل رافكلا ىذأ ٌدتشاف ءريسيب كلذ دعب ٌةجيدخ تتام مث . ًاديدش ىذأ هنم ٌرافكلا

 «نيطامس هل اوماقو ؛هوجرخأو هُْوّدآو ؛هوبيجي ملف ًامايأ هب ماقأو «ىلاعت هللا ىلإ وعدي ةثراح نب ديزو
 يقل هقيرط يفو ؛ةّكم ىلإ ًاعجار لي هللا لوسر مهنع فرصناف «هيبعك اومدأ ىتح ةراجحلاب هومجرف
 لهأ ْنِم ٌةعبس نجلا نم رفن هيلإ فرص ةلخنب ًاضيأ هقيرط يفو .هقّدصو هب نمآف «ّينارصنلا ًاساّدَع
 نأو «هتعاطب هرمأي لابجلا َكَْلُم هيلإ ُهَّللا لسرأ كلت هقيرط يفو ءاوملسأو نآرقلا اوعمتساف ؛نيبيِصَن
 نم ٌجِرْخُي ِهّللا َّلَعَل .مهب يناتشأ ْلَب ال» :لاقف ءدارأ نإ  اهالبج امهو  ةّكم يبشخأ هموق ىلع قبطُي
 وكشأ كيلإ مهللا» :روهشملا ءاعدلا كلذب اعد هقيرط يفو :"ُدعْيَس هب ُكِرْشُي آل هُدبْعَي ْنَم مهبالضَأ
 هحورب يرسأ مث «يدع نب معطملا راوج يف ةّكم لخد مث .ثيدحلا )2. . .يتليح ةلقو ءيتّوُق فعض
 هبطاخف «لجو َّزع هللا ىلإ هحورو هدسجب تاوامسلا قوف ىلإ هب ٌجِرُع مث «ىصقألا دجسملا ىلإ هدسجو
 لب :ليقو ءًامانم كلذ ناك :ليقو .لاوقألا حصأ اذه ؛ةدحاو ةرم كلذ ناكو «تاولصلا هيلع ضرفو
 ءامسلا ىلإو «ةظقي سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا ناك :ليقو .ًامانم الو ةظقي :لاقي الو ءهب يرسأ :لاقي
 كلذ ناكو «تارم ثالث هب يرسأ لب :ليقو .ًامانم ةرمو ةظقي ةرم :نيترم ءارسإلا ناك :ليقو .ًامانم

 .قافتالاب ثعبملا دعب

 كيرش طالغأ نم َّدُع امم اذهف «هيلإ ىحوُي نأ لبق ناك كلذ نأ "”كيرش ثيدح يف عقو ام اًمأو

 ءارسإ اّمأو «يحولا لبق مانملا ءارسإ ناك اذه نإ :ليقو .ءارسإلا ثيدحل ءهظفح ءوسو ؛ةينامثلا

 «ةوبنلا أدبم وه يذلا قلطملا يحولاب سيلو «ديقم انه اه يحولا لب :ليقو «ةوبنلا دعبف ةظقيلا

 .ملعأ هللاو «مالعإ مدقت ريغ نم ةأجف هب يرسأف ءءارسإلا نأش يف هيلإ ىحوي نأ لبق :دارملاو

 نأ مسوم لك يف مهيلع هسفن ُضِرْعَيَو ؛ىلاعت هللا ىلإ لئابقلا وعدي «ماقأ ام ةّكمب كي ماقأف
 املف «راصنألل ةمارك كلذ هللا رخّداو «ةليبق هل ْبِجَتْسَت ملف «ةّنجلا مهلو هبر ةلاسر ٌعّلبي ىتح ؛هووؤي

 )١( ةشئاع ثيدح نم (1786) ملسمو ,(7785)و (70121) يراخبلا هجرخأ ثيدح ضعب وه .

 ةيقبو ةقث ءسلدم وهو .ءقاحسإ نبا هيف :15/ «عمجملا» يف يمئيهلا لاق .رفعج نب هللا دبع ثيدح نم يناربطلا هجرخأ (؟)
 .تاقث هلاجر

 يقف هثيدح لجأل مزح نبا هاهوو :774/7 :«نازيملا» يف يبهذلا لاق .ءىطخي قودص هرمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش وه (*)

 دقو هماهوأ ظفاحلا ركذ ثيح 4486و 484 /17 «يرابلا حتف» رظناو )070١17« مقر يراخبلا دنع هثيدحو :تلق .ءارسإلا

 .رشعلا ىلع تداز



 هك هدالوا يف :لصف 8 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىلإ هقاس «هئادعأ نم ماقتنالاو ؛هتملك ءالعإو «هيبن رصنو ءهدعو زاجنإو ءهنيد راهظإ ىلاعت هللا دارأ

 مهسوؤر َنوُقِلَحي مهو «ةيئامث :ليقو ءةتس مهنم رفن ىلإ ىهتناف «ةماركلا نم مهب دارأ امل ءراصنألا
 «هلوسرو هلل اوباجتساف «نآرقلا مهيلع أرقو «هللا ىلإ مهاعدو «مهيلإ سلجف ءمسوملا يف ىنم ةبقع دنع

 اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبي ملو «مهيف اشف ىتح مالسإلا ىلإ مهموق اْوَعَدَق «ةئيدملا ىلإ اوعجرو
 ماعلا يف ةكم ميق مث «ءقيرُر ينب دجسم ةنيدملاب ُنآرقلا هيف ءىرُق دجسم ُلوأف .ِِلي هللا لوسر ْنِم ٌركذ
 ةعيب ىلع ِهي هللا لوسر اوعيابف «نيلوألا ةتسلا نم ةسمخخ مهنم ءراصنألا نم ًالجر رشع انثا لباقلا

 ًالجر نوعبسو ةثالث مهنم لباقلا ماعلا يف هيلع ِمِدَّقَف ؛ةنيدملا ىلإ اوفرصنا مث «ةبقعلا دنع ءاسنلا
 مهءاسن هنم نوعنمي اًمم هوعنمي نأ ىلع هلو هللا لوسر اوعيابف «ةريخألا ةبقعلا ّلهأ مهو «ناتأرماو

 نذأو ءبيقن رشع ينثا مهنم كي هللا لوسر راتخاو «مهيلإ هّياحصأو وه لحرتف ءمهسفنأو مهءانبأو
 وبأ :ليق اميف مهلوأ «نيللستم ًالاسزأ اوجرخف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا يف هباحصأل كي هللا لوسر
 «مهْؤَواَف «مهرود يف راصنألا ىلع اومدقف ءريمع نب بعصم :ليقو «يموزخملا دسألا دبع نب ةملس

 نينثإلا موي ةكم نم جرخف «ةرجهلا يف كي هللا لوسرل هللا َنِذَأ مث «ةنيدملاب ٌمالسإلا اشفو ءمهورصنو
 «قيدصلا ركب وبأ هعمو «ةنس نوسمخو ثالث كاذ ذإ هلو «رفص يف :ليقو «لّوألا عيبر رهش يف

 ءركب وبأو وه روّت راع لخدف «يثيللا طِقْيرأْلا نب هللا دبع مهليلدو ءركب يبأ ىلوم َةَرْيَهُف نب ٌرماَعو
 ةرشع يتنثال نينثإلا موي كلذو «ةنيدملا ىلإ اؤّهتنا املف «لحاسلا قيرط ىلع اذخأ مث ثالث هيف اماقأف

 : ليقو «فوع نب ورمع ينب ىلع ةنيدملا ىلعأ يف هاب لزن «كلذ ريغ ليقو «لّوألا عيبر ْنِم ْثّلَح ةليل
 ءاموي رشع ةعبرأ مهدنع ماقأف «رهشأ لوألاو «ةمثيخ نب دعس ىلع :ليقو «مّذهلا نب موثلك ىلع لزن

 نم هعم ناك نمي مهب عمجف « «ملاس ينب يف ةعمجلا هتكردأف « «ةعمجلا موي جرخ مث ىابُق دجسم سسأو

 ماطخب نوذخأيو مهيلع لوزنلا يف هنوملكي سائلا لعجو «راسو هتقان بكر مث «ةثام مهو :«نيملسملا

 ليهسو لهسل "'”دبْرِم ناكو «مويلا هدجسم دنع تكربف ٌةروُمأَم اَهَنِإَف اليس اوُلَح" :لوقيف «ةقانلا

 وه هديب دبرملا عضوم هدجسم ىنب مث «يراصنألا بويأ يبأ ىلع اهنع لزنف ؛راجنلا ينب نم نيمالغ
 مث «ةشئاع نكسم هيلإ اهبرقأو «هبنج ىلإ هجاوزأ نكاسمو هنكسم ىنب مث «ِنِبَّللاو ديرجلاب هباحصأو

 مهنم عجرف «ةنيدملا ىلإ هترجه ةشبحلاب هّباحصأ غلبو «ءاهيلإ بويأ يبأ راد نم رهشأ ةعبس دعب لوحت

 رجاه مث «ةنيدملاب ِةكك هللا لوسر ىلإ مهتيقب ىهتناو «ٌةعبَس ةكمب مهنم َسِيُحَف الجر نوثالثو ةثالث

 ")عبس ةئس ربيخ ماع ةنيفسلا يف مهتيقب

 ْدلِكَي هدال وأ يف :لصف

 ىلع راسو «ةبادلا بكر نأ ىلإ شاع :ليقو «ًالفط تام «ىنكُي ناك هبو ءمساقلا مهلوأ
 ةدحاو لك يف لبق دقو .ةمطافو «موثلك مأو قّيقر مث ءمساقلا نم نسأ يه : ليقو «بنيز مث .ةبيجنلا

 .نهّرغصأ موثلك مأو «؛ثالثلا ن نسأ ةّيقر نأ سابع نبا نع َرِكُذ دقو ءاهيتخأ نم ٌّنسأ اهنإ : نهنم

 «جاتلا» . سبييل دادجلا دعب رمتلا هيف عضوي يذلا نيرجلا :دبرملاو .منغلاو لبإلا هب تسبح ءيش لك :دّبْرلا :يعمصألا لاق )١(

 .- تيوكلا .ط 47/8 يديبزلل

 4107 40/1 /؟ يقهيبلل ؛لئالدلا»و (7405) يراخبلا دنع ةرجهلا ةصق عجار (؟)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 4 هجاوزا يف :لصف

 دعب دلو هنأ مهضعب ححصو «فالتخا هيف ؟اهلبق وأ ةوبنلا دعب دلو لهو هللا دبع هل دلو مث

 .ملعأ هللاو ءهل نابقل امهنأ حيحصلاو .نيلوق ىلع ؟هريغ امه وأ ءرهاطلاو بيطلا وه لهو «ةوبنلا

 .اهريغ ةجوز نم هل دلوي ملو «ةجيدخخ نم مهلك ءالؤهو

 عفار وبأ هب هرّشبو «ةرجهلا نم نامث ةنس ةيطبقلا ةيرام ِهِتيَرُس نم ةنيدملاب ميهاربإ هل دلو مث
 .نيلوق ىلع ؟ال مأ هيلع ىلص له فلتخاو .ماطفلا لبق ًالفط تامو «ًادبع هل بهوف «هالوم

 اهباستحاو اهربصب اهل هللا عفرف رهشأ ةتسب هدعب ترخأت اهنإف «ةمطاف الإ هلبق يفوت هدالوأ لكو
 لضفأ اهنإ :ليقو «قالطإلا ىلع هتانب ُلضفأ ةمطافو .نيملاعلا ءاسن ىلع هب ْتَّلّضُف ام تاجردلا نم
 .كلذ يف فقولاب لب :ليقو «ةشئاع لب :ليقو «ةجيدخ اهمأ لب :ليقو «نيملاعلا ءاسن

 كي هتاّمعو همامعأ يف :لصف
 همساو بلاط وبأو «ُنماّبعلاو ءبلطملا دبع نب ٌةزمح ءادهشلا ُديس هلوسر ٌدسأو َِّللا ٌدسأ : مهنمف

 ةريغملاو ءمَنُقَو ءرارضو «مّرقملاو ؛ةبعكلا دبعو «ريبزلاو «ىزعلا دبع همساو بهل وبأو «فانم ٌدبع
 ةزمح الإ مهنم ملسُي ملو ماوعلا :مهضعب ب دازو «لفون :ليقو «بعصم همساو قاديغلاو «لجح هبقلو

 . ساّبعلاو

 .ءاضيبلا ميكح مأو «ةميمأو «ىورأو «ةّرّيو «ةكتاعو «ماوعلا نب ريبزلا مأ ةيفصف :هتاّمع اّمأو

 .ىورأ مالسإ مهضعب ححصو «ىورأو ةكتاع مالسإ يف فلتخاو ؛ةيفص نهنم ملسأ
 :ليقو . ضرألا هُدالوأ الم ىتح هنم ِبَّقَعو «سابعلا : انس مهرغصأو «ثراحلا :همامعأ نسأو

 بلاط وبأ بقعأ كلذكو «ىفخي ال ٌدْعُب كلذ يفو «فلأ ةئامتس اوغلبف «نومأملا نمز يف اوصحأ

 ًالجحو قاديغلا مهضعبو ءًادحاو مّوقملاو ثراحلا مهضعب لعجو «بهل وبأو «ثراحلاو ءرثكأو
 . ًادحاو

 لَم هجاوزأ يف :لصف
 جوزتي ملو ءةنس نوعبرأ اهلو ةوبنلا لبق اهجوزت «ةيدسألا ةيشرقلا دليوُش تنب ةجيدخ نهالوأ

 هتساوو «هعم تدهاجو «ةوبنلا ىلع هترزآ يتلا يهو «َميهاربإ لِ اهنم مهّلك هدالوأو «تتام ىتح اهيلع

 لبق تتامو ءاهاوس ةأرمال فرعُت ال ةصاخ هذهو «ليربج عم ٌمالسلا اهيلإ هللا لسرأ ءاهلامو اهسفنب

 .نينس ثالثب ةرجهلا

 .ةشئاعل اهموي تبهو يتلا يهو «ةيشرُقلا ةَعْمَّز تنب ةدْوَس مايأب اهتوم دعب جوزت مث
 ةبيبح «تاوامس عبس قوف نم ةأّربملا َقيّدَّصلا تنب ةقيّدّصلا ةشئاع هللا دبع َّمأ اهدعب جوزت مث

 :لاقو ريرح نم ٍةَقَرَس يف اهحاكن لبق ُكّلَملا هيلع اهضرعو «قيّدّصلا ركب يبأ تنب ةشئاع كي هللا لوسر
 نم ىلوألا ةنسلا يف لاوش يف اهب ىنبو ؛نينس تس اهرمعو لاوش يف اهب جوزت '7(كتجوز هذه»
 ءاهريغ ةأرما فاحِل يف يحولا هيلع لزن امو ءاهريغ اركب جوزتي ملو «نينس عست اهرمعو ةرجهلا
 هئاسن هقفأ يهو ءاهْفْذاَق رفك ىلع ةمألا تقفتاو ءءامسلا ْنِم اًّرذع لزنو ءهيلإ قلخلا ٌٍّبحأ تناكو

 .ةشئاع ثيدح نم (1518) ملسمو «(7845) يراخبلا هجرخأ (1)



 لَو هجاوزا يف :لصف )١( 4:١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نوعجري ُهللَي يبنلا باحصأ ْنِم ٌرباكألا ناكو «قالطإلا ىلع َّنهُملعأو ةّمألا ٍءاسن ةقفأ لب ءنهُملعأو

 تبني ملو ءًأطْقِس لَ يبنلا نم تطقسأ اهنإ :ليقو .اهنوتفتسيو اهلوق ىلإ
 . ""اهعجار مث اهقلط هنأ دواد وبأ ركذو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح جوزت مث

 همض دعب هدنع تيفوتو «رماع نب لاله ينب نم «ةيسيقلا ثراحلا نب ةميزخ تنب بنيز جوزت مث

 :نيرهشب اهل
 يهو «ةريغملا نب ةفيذح ةيمأ يبأ مس او «ةيموزخملا ةيشرقلا ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس ٌّمأ جوزت مث

 يف دعس نبا لاقف «هنم اهجيوزت يلو نميف فلتخاو .ةيفص ًاتوم نهرخآ :ليقو . اتوم هئاسن رخآ

 لي يبنلا جوز املو ءاهتيب لهأ نم هريغ نود ةملس يبأ نب ةملس هنم اهجيوزت يلو :'" ”تاقبطلا»
 لوقي ؟ةملس ُتيزج له» :لاق ديزو رفعجو يلع اهيف مصتخا يتلا ةزمح تدب ةمامأ ةملس يبأ نب ةملس

 يف ركذ مث «ةملس ةمجرت يف اذه ركذ ءاهلهأ نم هريغ نود هجيوزت ىلوت يذلا وه ةملس نأل «كلذ

 ةملس يبأ نب رمع نب دمحم نب ركب يبأ نع «بوقعي نب عمجم ينثدح :يدقاولا نع ةملس مأ ةمجرت
 وهو ُهَو هللا لوسر اًهجّوزف «ةملس يبأ نب رمع اهنبا ىلإ ةملس مأ بطخخ كي هللا لوسر نأ «ةيبأ نع

 .ريغص مالغ لئموي
 ينثدح :لاق تباث انثدح ءةملس "'نب داّمح انئدح نافع انثدح :؛دنسملا» يف دمحأ مامإلا لاقو

 اهيلإ ثعب «ةملس يبأ نم اَندِع تضقنا امل اهنأ ةملس مأ نع ؛هيبأ نع ؛ةملس يبأ نب رمع نبا

 يئايلوأ نم ٌدحأ َسْيَلَو ٌةَيِبْصَم ينإو «ىرْيَغ ةأرما ينإ ٠ لكي هللا لوسرب ًابَحْرَم : تلاقف لو هللا لوسر

 نإف ءرظن اذه يفو . «؟”هجوزف لو هللا لوسر جوزف مق :رمع اهنبال تلاقف :هيفو «ثيدحلا . . .ًارضاح

 لاوش يف لك هللا لوسر اهجوزتو «دعس نبا هركذ «نينس عست كو هللا لوسر يفوت امل هّنس ناك اذه رمع
 املو «هريغو دعس نبا كلذ لاق «جّوزي ال اذه لثمو «نينس ثالث ٍظئنيح رمعلا نم هل نوكيف «عبرأ ةنس

 دمحأ لعلو :يزوجلا نب جرفلا وبأ لاق !؟ًاريغص ناك رمع نإ :لوقي نم :لاق ءدمحأ مامإلل كلذ ليق
 .هريغو دعس نبا :نيخّرؤملا نم ٌةعامج هِّس رادقم ركذ دقو ءهّنِس رادقم ىلع فقي نأ لبق اذه لاق

 رمع ايمق» ثيدحلاو «باطخلا نب رمع اهّمع نبا هيي هللا لوسر نم اهجوز يذلا نإ :ليق دقو
 نب ليفن نب باطخلا نب رمع هنإف «بعك يف نايقتلي ةملس مأ بسنو ءرمع بسنو لي هللا لوسر جوزف

 نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأو «بعك نب يدع نب حازر نب طرُق نب هللا دبع نب حاير نب ىزعلا دبع

 :تلاقف ءهّمسا رمع اهنبا مسا قفاوف «بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا
 ءاهنبال تلاقف :لاقو ىنعملاب هاورف ءاهنبا هنأ ةاورلا ضعب نظف هيو هللا لوسر جوزف ءرمع ايمق

 لاقف هل مهتياورو ثيدحلا اذه يف ءاهقفلا ضعب مُهَو اذه ريظنو ءهنس رغصل هيلع كلذ رذعت نع لهذو
 «ثيدحلا اذه يف اذه ائفرع امو :يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاق «كمأ جوزف مالغ اي مق» : هلك هللا لوسر

 ثالث ٍذِئموي رمعلا نم هل ناك ذإ «ريغصلل ةبعادملا هجو ىلع هلاق نوكي نأ ٌلِمَّتحيف تبث نإو :لاق

 ٌرِقَتفي ال هك هللا لوسرو «نيئس مست رمعلو تامو «عبرأ ةنس يف اهجوزت كي هللا لوسر نأل «نينس

 همم (5) . حيحص ٍدانسإب (77817) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ءلا5 17/5 دبجأ هجرخأ (5) .أطخ وهو «يبأ» خسنلا يف ديز ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1:2 276 هجلوزا يف :لصف

 كلذ نأو «ٌيلولا هحاكن يف طرتشي ُي ال لك يبنلا نأ دمحأ مالك رهاظ : ليقع نبا لاقو . يلو ىلإ هحاكِن

 .هصئاصخ نم

 :ىلاعت هلوق لزن اهيفو ؛ةميمأ هتمع ةئبا يهو ةميزخ نب دسأ ينب نم شحج تنب بنيز جوزت مث
 لوقتو كي يبنلا ءاسن ىلع رختفت تناك كلذبو [87 :بازحألا] كاَهكَتَحيَر ارطو اَبنَي ٌدَيَر ىَضَم امل

 وه ناك ىلاعتو هناحبس هللا نأ اهصاوخن نمو .١2”تاوامس عبس قوف نمي هللا ينجوزو ,نكيلاهأ ٌقكجوز

 ًالوأ تناكو ء؛باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف تيفوتو «هتاوامس قوف نِم هلوسرل اهجوز يذلا اهيلو

 يف هتمأ هب ئّسأتتل اهاّيإ ىلاعت هللا هجّوز ديز اهقلط املف ءهاّنبت قي هللا ٌلوسر ناكو «ةثراح نب ديز دنع
 .هؤّنبت نم جاوزأ حاكن

 ٍقِلَطْضُملا يئب ايابس نم تناكو ةّيِقِلطْصُملا رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةّيرْيوج كي ٍعمزتد

 .اهجوزتو اهتباتك اهنع ىدأف ءاهتباتك ىلع هب ٌنيعتست هتءاجف

 اهمسا :ليقو .ةيومألا ةيشرقلا برح نب رخص نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو «ةبيبح ٌّمأ جوزت مث

 نم هيلإ تقيسو «رانيد ةئامعبرأ يشاجنلا هنع اهقدصأو «ةرجاهم ةشبحلا دالبب يهو اهجوزت ءدنه
 مهدئع وهو «خيراوتلاو ريّسلا لهأ دنع رتاوتملا فورعملا وه اذه .ةيواعم اهيخأ مايأ يف تتامو ؛كانه

 .ربيخ دعب ةيفصلو «ةنيدملاب ةصفحلو «ةّكمب ةجيدخل هحاكن ةلزنمي

 : يبنلل لاق نايفس ابأ نأ سابع نبا نع «ليمُز يبأ نع ءراّمع نب ةمركع ثيدح اًمأو

 ثيدحلا اذهف :2"”هاَماّيإ َكِجْوَرأ ةبيبح مَآ ٍبَرعلا ُلَمْجَأ يِدْنِعَو :اَهّْنِم ءْنّماَيِإ ءاطغاك ءانآلت َكنأْسا»

 نبا لاقو ءرامع نب ةمركع ُةَبَذُك ءكش الب عوضوم وهو :مزح نب دمحم وبأ لاق ءهب ءافخ ال طلغ
 نب ةمركع هب اومهتا دقو ءددرت الو هيف كش ال «ةاورلا ضعب نم مهو وه :ثيدحلا اذه يف يزوجلا

 رجاهو .هل تدلوو «شحج نب هللا دبع تحت تناك ةبيبح مأ نأ ىلع اوعمجأ خيراتلا لهأ نأل «رامع

 ىلإ لك هللا لوسر ثعبف ءاهمالسإ ىلع ةبيبح مأ تتبث تتبثو ءرّضنت مث ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ ناملسم امهو اهب

 وبأ ءاجو «ةرجههلا نم عبس ةئس يف كلذو ءًاقادص هنع اهقدصأو ءاهاّيإ هجوزف «هيلع اهبطخي يشاجنلا

 ابأ نأ فالخ الو هيلع ٌسلجي ال ىتح هلي هللا لوسر شارف تنثف ءاهيلع لخدف ةندهلا نمز يف نايفس

 .نامث ةنس ةكم حتف يف املسأ ةيواعمو نايفس

 ««نيملسملا لتاقأ تنك امك رافكلا لتاقأ ىتح ينرّمؤتو» :هل لاق هنأ ثيدحلا اذه يفف ًاضيأو
 .ةتبلا نايفس ابأ َر َرَمأ 6 يبنلا نأ فرعي الو ٠ .؟معت» :لاق

 حيحصلا :لاق نم مهنمف ؛ههجو يف مهقرط تددعتو «ثيدحلا اذه يف مالكلا ُنماَّثلا رثكأ دقو

 هل نم دنع ةلطاب ةقيرطلا هذهو .نيخّرؤملا لقنب اذه درُي الو :لاق «ثيدحلا اذهل حتفلا دعب اهجوزت هنأ

 .ناك دق ام خيراوتو ةريّسلاب ملع ىندأ

 اذهو .هرايتخا ريغب اهجوزت دق ناك هنإف «هبلقل ًابييطت دقعلا هل ددجي نأ هلأس لب :ةفئاط تلاقو

 .سنأ ثيدح نم (/871) يراخبلا هجرخأ )١(

 دنع اهيف ملكتملا ثيداحألا دحأ وهو «رامع نب ةمركع لجأل «يوق ريغ هدانسإو .لوطم ثيدح يف (؟501) ملسم هجرخأ (؟)

 .فئصلا ُةركذ امب كبسحو ؛ملسم



 277 هجاوزا يف :لصف ىو )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .ءيش كلذ نم نكي ملو «نايفس يبأ لقعب قيلي الو كك يبنلاب نظُي ال «لطاب
 يف تعقو نايفس يبأ نم ةلأسملا هذه نوكت نأ ليتحي :يرذنملاو يقهيبلا مهنم ةفئاط تلاقو

 ام ءالؤه ىلع درو املف «ةشبحلاب ةبيبح مأ جوز يعن عمس نيح رفاك وهو «ةنيدملا ىلإ هتاجرخن ضعب
 نيتاه لعل : ولاق تاك هنبا ختي نو «رافكلا لتاقي ىتح هرمؤي نأ هلاؤس نب هعفد يف مهل ةلج ال
 ديدشلا فلكتلاو ُفّسعتلاو ءدحاو ثيدح يف هلك كلذ يوارلا عمجف «حتفلا دعب هنم اتعقو نيتلأسملا

 62 ع يضف مالكلا اذه يف يذلا

 كتجوز نوكت نأ ىضرأ :ىنعملا نوكي نأ وهو ءحيحص رخآ لمحم ثيدحلل :ةفئاط تلاقو

 مل ول هلاثمأو اذهو ءكتجوز نوكت نأ كلأسأف «تيضر دق ينإف نآلاو ءًايضار نكأ مل لبق ينإف ءنآلا
 قيضل ءهنع ًةبغرلا انب ىلوألا ناكل «سانلا هلمحو «بتُكلا هيف تفنصو «قاروألا هب ْتدّوُس دق نكي
 . اهدْبُر نم ال رودصلا ِدْيُر نم هنإف ءهب لاغتشالاو هعامسو هتباتك نع نامزلا

 «ةنيدملا ىلإ لبقأ «نهنم ىلآ امل هءاسن قلط ِعو هللا لوسر نأ نايفس وبأ عمس امل :ةفئاط تلاقو

 .هلبق ام سنج نم اذهو «قلط نميف اهقلط دق هنأ هنم ًانظ «لاق ام لَو يبنلل لاقو

 «ةبيبح مأ ةيمست يف ةاورلا دحأ نم مهولاو طلغلا عقو نكلو «حيحص ثيدحلا لب :ةفئاط تلاقو

 يهو ءهتنبا ىلع كلذ يفخ دقف «هيلع عمجلل ميرحتلا ءافخ دعبي الو «ةلمر اهتخأ هجوزي نأ لأس امنإو

 (؟اذام لعفأ» :لاقف ؟نايفس يبأ تنب يتخأ يف كل له : و هللا لوسرل تلاق نيح ملعأو هنم هقفأ

 «ينخأ ريخلا يف ينُكِرَش ْنَم ُبحأو «يِلْخُمِب كل تسل :تلاق «؟كلذ نيبحت وأ» :لاق ءاهُكَْت :تلاق
 هدنع نم يوارلا اهامسف يي يبنلا ىلع نايفس وبأ اهضرع يتلا يه هذهف . 20«ين ُلِحَت آل اهنإف» : لاق

 هاطعأف :ثيدحلا يف هلوق الول نسح باوجلا اذهو «ةبيبح مأ ًاضيأ اهتينك تناك لب : ليقو .ةبيبح مأ
 لاقف «لأس ام ضعب هاطعأ هنإف «يوارلا نم مهو ةظفللا هذه : لئينح لاقيف «لأس ام لي هللا لوسر

 «لأس امم هؤاطعإ زوجي ام ءاطعأ هنأ بطاخملا مهف ىلع ًالاكتا اهقلطأ وأ ؛لأس ام هاطعأ :يوارلا

 .ملعأ هللاو

 «ىسوم يخأ نارمع نب نوراه دلو نم ريضنلا ينب ديس بط نب يبُح ٌتنب ةّيفص لي جوزتو
 ةمأ ٌيفَّصلا نم هل تراص دق تناكو «نيملاعلا ٍءاسن لمجأ ْنِم تناكو «يبن ةجوزو «يبن ةنبأ يهف

 لعجيو ءهّنمأ لجرلا ّقِتْعَي نأ ةمايقلا موي ىلإ ةّمألل ةَنُس كلذ راصف ءاهّقادص اهقتع لعجو ءاهقتعأف

 تلعج :لاق وأ ءاهقاَدَص اهقتع تلعجو يتمأ تقتعأ :لاق اذإف «كلذب هتجوز ريصتف ءاهقادص اهقتع

 وهو «يلو الو دقع ديدجت ىلإ جايتحا ريغ نم هّتجوز تراصو «حاكتلاو قتعلا حص ءاهقادص يتمأ قتِع
 .ثيدحلا لهأ نم ريكو دمحأ بهذم رهاظ

 لوق اذهو «ةمألا نود حاكنلا يف هب هللا هصخ امم وهو يي يبنلاب صاخ اذه :ةفئاط تلاقو

 هيلع موقي ىتح صاصتخالا مدع لصألا نأل «لوألا لوقلا حيحصلاو «مهقفاو نمو ةثالثلا ةمئألا
 :بازحألا] 4ُنيِنِمْوُمْل نود نم ككلأ ٌةصِلاَخ» : اهيف لاق هل ةبوهوملا حاكنب هصخ امل هناحبس هللاو «ليلد

 حابأ هناحبس هللاف «كلذ يف هب ةمألا ي يسأت عطقيل لَك هللا لوسر هلاق الو «ةقتعملا يف اذه لقي ملو 0:

 .ةبيبح مأ ثيدح نم )١444( ملسمو )01١١1(: يراخبلا هجرخأ )١(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1: 24 هيلاوم يف :لصف

 حكت اذإ | هنأ ىلع ّلدف ءهوّنبت نم جاوزأ حاكن يف ٌجرح ةمألا ىلع نوكي الئل هاّنبت نم ةأرما حاكن هل

 .رهاظ اذهو «يسأتلا عطقو صاصتخالاب ٌّصن هلوسرو هللا نع ِتأي مل ام ءهيف هب يسأتلا هتمالف ًاحاكي

 ٌعضوم سايقلاو ٍلوصألا ىضتقم وه اذه لثم زاوج نأ ريرقتو ءاهيف جاجحلا طسبو ةلأسملا هذه ريرقتلو
 .ًاهيبنت هيلع انهبن امنإو ءرخآ

 ءاضقلا ةرمع يف ةكمب اهجوزت ءاهب جوزت نم رخآ يهو «ةيلالهلا ثراحلا تنب ةئوميم جوزت مث
 نإف ءهنع هللا يضر مهوو .سابع نبا لوق اذه ؛هلالحإ لبق :ليقو .حيحصلا ىلع اهنم لح نأ دعب

 تنك :لاقو «ًالالح اهجوزت هنأ ربخأ دقو :عفار وبأ وهو :ةصقلاب قلخلا ملعأ حاكنلاب امهنيب ريفسلا
 ءاهرضحي مل ةصقلا نع ًابئاغ ناكو ءاهقوف وأ نينس رشعلا وحن هل كاذ ذإ سابع نباو ءامهنيب ريفسلا انأ

 بجوم حيجرتلا اذه لثم نأ ىفخي الو ءاهب ملعأ وهو ءةصقلا تراد هدي ىلعو غلاب لجر عفار وبأو

 .©9َتفرَسي اهربقو «ةيواعم مايأ يف تتامو .ميدقتلل

 ّيفص تناكف «ةظيرق ينب موي تيبس «ةيظرقلا :ليقو «ةيرضنلا ديز تنب ةناحير هجاوزأ نمو :ليق

 ناكو «هّئمأ تناك لب :ةفئاط تلاقو .اهعجار مث ؛ةقيلطت اهقلط مث ءاهجوزتو اهقتعأف لكي هللا لوسر

 ٌرايتخا لوألا لوقلاو «تاجوزلا يف ال يرارسلا يف ةدودعم يهف ءاهنع يفوت ىتح نيميلا كلمب اهؤطي
 نإف ءرظن هلاق اميفو .ملعلا لهأ دنع تبثألا وه :لاقو يطايمدلا نيدلا فرش هيلع هقفاوو «يدقاولا

 .ملعأ هللاو «هئامإو «هيرارس نم اهنأ فورعملا

 هل اهّسفن.تبهو نمو ءاهجوزتي ملو اهبطخ نم امأو «نهب لخد يتاللا تافورعملا هؤاسن ءالؤهف
 لي هلاوحأو هتريسب ملعلا لهأو «ةأرما نوثالث نه : مهضعب لاقو ءسمخ وأ عبرأ وحنف ءاهجوزتي ملو
 ءاهبطخيل اهيلع لخدف ءاهجوزتيل ةينوجلا ىلإ ثعب هنأ مهدنع فورعملاو ءهنوركني لب اذه نوفرعي ال
 لخدي ملف ءًاضايب اهحشكب ىأر يتلا كلذكو ؛ةيبلكلا كلذكو ءاهجوزتي ملو اهذاعأف «هنم تذاعتساف
 .ملعأ هللاو «ظوفحملا وه اذه «نآرقلا نم روس ىلع هريغ اهجوزف هل اهسفن تبهو يتلاو ءاهب

 تنب بنيزو ؛ةصفحو ءةشئاع :نامثل نهنم مسقي ناكو ءعست نع يفوت هل هنأ فالخ الو

 .ةيريوجو «ةدوسو «ةنوميمو «ةبيبح مأو «ةيفصو «ةملس مأو «شحج
 ةنس «ةملس مأ ًاتوم نهرخآو «نيرشع ةئس شحج تنب ُبنيز كلي هتافو دعب هب ًاقوحل هئاسن لوأو

 .ملعأ هللاو ءديزي ةفالخ يف نيتسو نيتنثا

 لَك هيرارس يف :لصف
 اهباصأ ةليمج ىرخأ ةيراجو «ةناحيرو «ميهاربإ هدلو مأ يهو ةيرام :عبرأ هل ناك :ةديبع وبأ لاق

 . شحج تنب بنيز هل اهتبهو ةيراجو « يبسلا ضعب يف

 يَ هيلاوم يف :لصف
 هل تدلوف «نميأ َّمأ هتالوم هجّوزو هقتعأ كي هللا لوسر ُّبِح «ليجارش نب ةثراح نب ديز مهنمف

 .ةماسأ

 .«سوماقلا» ءميعنتلا برق عضوم :فيتكك فرس )١(



 مالسإلا لهأ ىلإ اهيتك يتلا لَ هبتك يف :لصف 3 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 راسيو « يبو حابرو ءحلاص همساو نارقشو «مِيَلُس ةّشْبَك وبأو ءنابوثو «عفار وبأو ءملسأ مهنمو
 كسمُي ناكو « و ِهِلَقَث ىلع ناكو ءًاأضيأ يبون «ةّركركَو ءمَمُدِمَو ءَنييِنَرُعلا ليتق وهو ءًاضيأ يبون
 لاقف ءلتقُت مويلا كلذ ةلمشلا ل يذلا هنأ ؛يراخبلا حيحص» ينو .ربيخ موي لاتقلا دنع هتلحار

 هللاو «ربيخب لتق امهالكو ؛©"معْذِم اهّلغ يذلا نأ ءأطوملا» يفو 0'2«أراَ ِهْيَلَع ُبِهَتْكَل اََّنِإ» : كي يبنلا
 . ملعأ

 مهنأل «ةئيفس : ِوَي هللا لوسر هامسو ءنارهم مساو « خورف نب ةئيفَسو ؛يداحلا ٌةَّسَجِنَأ مهنمو

 58 ء لكي هللا لوسر هقتعأ : متاح وبأ لاق .؟!هًةَئيِفَس ٌتْنأا» :لاقف ءمهاتم رفسلا يف هنوُلُمَحُي اوناك

 .ةملس ّمأ هتقتعأ :هريغ :

 «نارهمو «ناوكذو ءناسيك وهو «نامهطو ءديبُعو «حلفأو «حرشي ابأ ىنكيو ءةسّنأ مهنمو
 .ملعأ هللاو ,نامهط مسا يف فالخ اذه :ليقو «ناورمو

 «بيسع وبأو «ماسقو «دقاو وبأو ءدقاوو ,ءيصخ روبامو «ينامي ةلاضفو ءردنسو «نينُح مهنمو

 .ةبهيوُم وبأو

 «ةريمُض مأو «ةنيزرو ءىوضرو «ةرضخو ءدعس تنب ةنوميمو ؛عفار مأ ىملس ءاسنلا نمو

 .ةناحيرو «ةيرامو «بيسع يبأ تنب ةنوميمو

 1ِِكَو همادخ يف :لصف

 نب ةبقُعو «هكاوسو «هلعن ٌبحاص دوعسم نب هللا ٌدبعو ؛هجئاوح ىلع ناكو «كلام نب سنأ مهنمف
 نب لالبو «هتلحار بحاص ناكو «كيرش نب علسأو «رافسألا يف هب دوقي «هتلغب بحاص ينهجلا رماع
 ايلوم «نميأ مأ همأو «ديبع نب نميأو ءيرافغلا رذ وبأو «قيدصلا ركب يبأ ايلوم ءدعسو نذؤملا حابر

 .هتجاحو هترهطم ىلع نميأ ناكو لكي يبنلا

 لَو هباّتك يف لصف
 نب َيِبَأَو ءصاعلا ني ورمعو «ةريهُق نب رماعو ءريبزلاو «يلعو «؛نامثعو ءرمعو ءركب وبأ

 نب ٌةريغملاو «ُيِدْيَسَألا عيبرلا نب ٌةلظنحو «سامش نب سيق نب ٌتباثو «مقرألا نب هللا ٌدبعو ءبعك
 هل بتك نم لوأ هنإ :ليقو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو «ديلولا نب دلاخو «ةحاور نب هللا دبعو «ةبعش

 .هب مهّضخأو نأشلا اذهل مهمّرلأ ناكو «تباث نب ديزو «نايفس يبأ نب ةيواعمو

 عئارشلا يف ذ مالسإلا لهأ ىلإ اهبتك يتلا ْدِْلَي هبتك يف : لصف

 ىلإ ههجو امل كلام نب سنأل ركب وبأ هبتكو «ركب يبأ دنع ناك يذلا تاقدصلا يف هُباتك اهنمف

 .روهمجلا لمع هيلعو 2؟”نيرحبلا

 «ةلمشلا ّلغ امدنع «معدم ةصق ركذب ؛ةريره يبأ ثيدح نم )١١09( ملسمو ءرمع نبا ثيدح نم (7074) يراخبلا جرخأ (1)
 هيلع هلوق اهيف امنإو ءروكذملا ظفللا اهيف سيلو ةءابع لغ هنأ (017/4) يراخبلا جرخأ دقف «ةركرك ةصق امأ ءروكذملا ظفللاب

 .«رانلا يف وه :مالسلاو ةالصلا

 . نسح دانسإب «ةنيفس ثيدح نم «7؟7 /0 دمحأ هجرخأ (5) . حيحص ٍداتسإب «409/7 كلام هجرخأ (؟)

 -سنأ ثيدح نم )١500(« يراخبلا هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1: كولملا ىلإ لَك هلسرو هبتك يف :لصف

 ؛هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب ركب وبأ هاور يذلا باتكلا وهو ءنميلا لهأ ىلإ هباتك اهنمو
 هريغو دواد وبأ هاورو «ًالصتم ًادنسم امهريغو «يئاسنلاو :هكردتسم» يف مكاحلا هاور كلذكو

 ركذو ءماكحألاو ءتايدلاو «ةاكزلا يف :هقفلا نم ةريثك ّعاونأ هيف ؛ميظع باتك وهو ؛2”ًالسرم
 «فحصملا سمو هيف ءابتحالاو «دحاولا بوثلا يف ةالصلا ماكحأو «قاتعلاو «قالطلاو ءرئابكلا

 ريداقم نم هيف امب مهّلك ء ٌءاهقفلا جتحاو هتك هلك هللا لوسر نأ كش ال :دمحأ مامإلا لاق .كلذ ريغو

 .تايدلا

 .ريهز ينب ىلإ هباتك اهنمو

 اهريغو «ةاكزلا بصن يف باطخلا نب رمع دنع ناك يذلا هّباتك اهنمو

 كولملا ىلإ ُهْلَي هلسرو هبتك يف :لصف
 «موُرلا كلم ىلإ بتكف هلسر مهيلإ | لسرأو «ضرألا كولم ىلإ بتك ٍةيويَدُحلا نم عجر امل

 :رطسأ ةثالث هيلع شقنو «ةضف نم ًامتاخ ذختاف ءًاموتخم ناك اذإ الإ ًاباتك نوؤرقي ال مهنإ :هل ليقف

 دحاو موي يف رفن ةتس ثعبو «كولملا ىلإ بتكلا هب متخو ؛””رطس هللاو ءرطس لوسرو «رطس دّمحم

 عبس ةنس مرحملا يف
 ةمحصأ ريسفتو - رجبأ نب ةمحضأ هعساو ؛يشاجتلا ىلإ نب ؛يرغشلاةيمأ نب درمع مهو

 سانلا ملعأ ْنِم ناكو «قحلا ةداهش دهشو ؛ملسأ مث , يبنلا ّباتك مّظعف  ةيطع :ةيبرعلاب

 يدقاولا مهنم «ةعامج لاق اذكه .ةشبحلاب وهو ةنيدملاب تام مري هيي ٌيبنلا هيلع ىلصو «ليجنإلاب
 بتك يذلا وه سيل ِكَو هللا لوسر هيلع ىلص يذلا يشاجنلا ةمحصأ نإف ءءالؤه لاق امك سيلو ء«هريغو

 ا هحيحص» يف ملسم ىور دقو . ًاملسم تام هنإف ؛لوألا فالخب «همالسإ فرعي ال يناثلا اذه ءهيلإ

 ّلُك ىَلِإَو ءيِشاَجَّنلا ىلإو ءرَصْيَق ىلإو ء ىَرْسك ىلإ كَ هللا لوسر بك : لاق سنأ نع ةداتق ثيدح نم
 نب دمحم وبأ لاقو لي هللا لوسر هيلع ىَّلَص يِذّلا يِئاجنلاب ٌَسْيَلو «ىَلاَعَت للا ىَلِإ مُموُعْدَي ٍرابَج

 وه لوألاو .ملسُي مل يِرْمّضلا ةيمأ نب ورمع كو هللا لوسر هيلإ َّثَعَب يذلا يشاجنلا اذه نإ : :مزح

 .مزح نبا لوق رهاظلاو «هريغو دعس نبا رايتخا

 ملو «داكو مالسإلاب ٌّمَهو «لقْرِه همساو ؛مورلا كلم رصيق ىلإ يبْلَكلا ةفيلخ نب ةيحو ثعبو

 كلام نب سنأ نع ؛هحيحص» يف نابح نبا متاح وبأ ىور دقو . ءيشب سيلو «ملسأ لب :ليقو «لعفي
 ْمَل نإ : مقا َنِم َلُجَر َلاَقَق ؛؟ةّنجلا هلو ٌرَصِيَك ىلإ هذه يِتّفيِحَصب ُنِلطْنَي ْنَم١ :هكَو هللا لوسر لاق :لاق
 هةر لَ يِشْمَي أل طاَسي هيلع لع ذك سيفَملا َتْيَب يتاي َوْمَوَرَصِنق َقَئاَوف َلبَْي ْمَل نإ :َلاَق ؟لّبْقَي
 ُبِحاَص ْنَم :ُرَصِيَك ىَداَنَف ُهَدَحَأ باتكلا ىَلِإ ٌرَصْيَق ىَقتْا املك « ىحَنتَو طاَسيلا ىَلَع ٍباَتكلاب ىَمْر
 باؤبأب رضيت رم فان مق امل ,ينبأك تشي ادإَك :َلاَك . نأ : :َلاَقَك لُجَرلا َءاَجَن ءٌّنِمآ َوُهَف ؟باتكلا

0 

 قرط هلو :(557) «ليسارملا» يف دواد وبأو 23817 2545/١ مكاحلاو 08 ؛ا//8 يئاسنلا هجرخأ مزح نب ورمع ثيدح )١(
 .دحاو ريغ هححص دقو «ةرصتخمو ةلوطم ظافلأب ةددعتم

 .دهاوشو قرط ثيدحلل نكل ؛يرهزلا نع نيسحلا نب نايفس هيفو ءرمع نبا ثيدح نم )١15174( دواد يبأ دنع وه )١(

 .(4//19) مقرب (9) . سنأ ثيدح نم (041/5) يراخبلا هجرخأ (")



 كولملا ىلإ كي هلسرو هبتك يف :لصف 4.ع3/ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يا 5
 ْدَقَو ُهُدْنُج َلَبْكأف ةّيِناَرْضْنلا َكَرَتَو ًادّمحُم َعَنا ِدَق َرَصِيَك َّنِإ ًالأ :يداَتُي ًايِداَُم َرَمأ َّمُث ْتَقْلُعَف ورق
 هّيداَنُم رمأ ٌّمُث «يِتْكَلْمَم ىَلَع ٌفِئاَح نأ ىَرَت ذَك : يللا ٍلوسر ٍلوُسَرل َلاَقَك «هب اوُفاطأ ىّنَح اوُحّلَسَ
 اوُمِجراَف ٠ «مُكنيِ ىَلَع ْمُكْربَص فِيك َرظْنيِل كرما امّنإو ْمُكْدَع َيِضَر ْدَق و َرَصْبَق نإ الأ :ىداَت

 بدك : يهل ُلوُسَو َلاَقَق ريِناَندبِْيَلِإ َتَعَبَو ؛ مِلْسُم ينإ : ب هللا ٍلوُسَر ىلإ ّبَنَكَو ءاوُقِرَصناَف
 . "ةريذاَنّدلا ْمَسََو هَةيناَرْصَنلا ىّلَع َّوُه و مسمي سهل ٌرُدَع

 ٌباتك قزمف «ناورشونأ نب زمرُم نب زيوربأ همساو ءىرسك ىلإ يمهّسلا ةفاذُح نب هللا دبع ثعبو
 . "موق كلمو ءهكلم هللا قزمف ؛هَكْلُم ُقْرَم ٌمهللا» : لكك يبنلا لاقف ءونإكي يبنلا

 ءطبقلا ميظع ةيردنكسإلا كلم ءانيم نب جير همساو «سِقْؤَقُملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ثعبو

 :ةيرام ىرستف «ىرسيقو نيريس اهيتخأو ةيرام َِْك يبنلل ىدهأو ءملسُي ملو رمألا براقو ءًاريخ لاقف

 يطابق نم ًابوث نيرشعو «ًابهذ ٍلاقثم تلأو «ىرخأ ةيراج هل ىدهأو «تباث نب ناسحل نيريس بهوو

 وه :ليقو .روبام :هل لاقي ًايصخ ًامالغو ءريفُع وهو «بهشأ ًارامحو «لدْلُد يهو ءابهش ةلغبو رصم
 .وكلمب ُتيِيَكْلا نصا : هلي يبنلا لاقف ءًالسعو «جاجز نم ًاحدقو ءزازللا وهو ًاسرفو «ةيرام مع نبا

 . "”ههكلُمل َءاَقَب َاَلَو

 قاحسإ نبا هلاق «ءاقلبلا كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ يدسألا بهو نب عاجش ثعبو

 ةيحد عم لقرهل هجوت :ليقو أعم امهل هجوت :ليقو . مهلا نب َةَلَبجِل هجوت امنإ : ليق .يدقاولاو
 .ملعأ هللاو «ةفيلخ

 ىلإو ةذوه ىلإ هثعب :ليقو .همركأف «ةماميلاب يفنحلا يلع نب ٌةْدْوَه ىلإ ورمع نب طِيِلَس ثعبو
 مهثعب نيذلا مه :ليق ةتسلا ءالؤهف «كلذ دعب ةمامث ملسأو «ةذوَه ْمِلْسُي ملف « «يفنحلا لاثأ نب ةّمامُت

 .دحاو موي يف ِهِي هللا ٌلوسر

 نييدزألا ىَدْنّلُجلا ينبا هللا دبعو رفيج ىلإ نامث ةنس ةدعقلا يذ يف صاعلا نب ورمع ثعبو

 ىتح مهنيب اميف لزي ملف «مهنيب اميف مكحلاو ةقدصلا نيبو ورمع نيب ايّلخو ءاقدصو ءاملسأف «نامُعب

 . لكي هللا لوسر ٌةافو هتغلب

 قَئاَّرْغِجلا نم هفرصنم لبق نيرحبلا كلم يدبعلا ىَّواَس نب رذنملا ىلإ يمرّضَحلا نب ءالعلا ثعبو

 .قدصو ملسأف حتفلا لبق :ليقو

 رظناس :لاقف «نميلاب يريمجلا لالُك دبع نب ثراحلا ىلإ يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبو
 . يرمأ يف

 رشع ةنس لب :ليقو .كوبت نم هفارصنا دنع نميلا ىلإ لبج نب ٌداعمو «يرعشألا ىسوم ابأ ثعبو
 .لاتق ريغ نم ًاعوط اهلهأ ةماع ملسأف «مالسإلا ىلإ نييعاد لوألا عيبر نم

 .عادولا ةجح يف ةكمب هافاوو «مهيلإ بلاط يبأ نب يلع كلذ دعب ثعب مث

 .تاقث هلاجر دانسإب (5655) نابح نبا هجرخأ )١(

 .(4458 : مقرب يراخبلا دنع هلصأو 199/١ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (؟)

 .ثيدحلا كورتم «يدقاولا رمع نب دمحم هيف «واو ٍدانسإب ٠٠١/١ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 لك هئلرما يف :لصف

 «مالسإلا ىلإ امهوعدي ءورمع يذو «يريمجلا عالكلا يذ ىلإ يلَجبلا هللا دبع نب ريرج ثعبو
 . مهدنع ريرجو هلو هللا ٌلوسر يفوتو ءاملسأف

 نب بئاسلا عم رخآ باتكب هيلإ بتكو «باتكب باذكلا ةّميلسم ىلإ يرْمَّضلا ةيمأ نب ورمع ثعبو
 . ملسُي ملف ريبزلا يخأ ماوعلا

 ًالماع ةورف ناكو ؛هيلإ ثعبي مل :ليقو .مالسإلا ىلإ هوعدي يماَّذُجلا ورمع نب ةورف ىلإ ثعب
 ةلغب يهو ءدعس نب دوعسم عم ةيده هيلإ ثعبو «همالسإب كو يبنلا ىلإ بتكو ملسأف «ناعمب رصيقل

 رهاظلاو .ةعامج هلاق اذك ءروفعي :هل لاقي رامحو «برّْطلا : اهل لاقي سرفو ءةضف :اهل لاقي ءابهش

 .ميخرتلا ريغصت ءروفعي ريغصت ريفع «دحاو روفعيو ًاريفع نأ ملعأ هللاو -

 ةرشع يتنثا دعس نب دوعسمل بهوو «هتيده لبقف «بهذلاب ٍصَوحُم سدنس ْئِم َءاَبَقو ًاباوثأ ثعبو

 . ًاشنو ةيقوأ

 نم لالُك دبع ينب ميعنو ءحورسمو «ثداحلا ىلإ باتكب يموزخملا ةعيبر يبأ نب نب شايع ثعبو

 لَك هينذؤم يف :لصف

 مأ نب ورمعو لَو هللا لوسرل نذأ نم لوأ وهو «حابر نب ٌلالب :ةنيدملاب نانثا :ةعبرأ اوناكو

 همساو ةروذحم وبأ ةّكمبو ءرساي نب رامع ىلوم ظرقلا دعس ءابقبو «ىمعألا يرماعلا يشرقلا موتكم
 درفيو ءعّجري ال لالبو «ةماقإلا يّنثيو «ناذألا عّجري مهنم ةروذحم وبأ ناكو «يحمجلا ةريغم نب سوأ

 همحر ةفينح وبأ ذخأو «لالب ةماقإو «ةروذحم يبأ ناذأب ةّكم ّلهأو هللا همحر يعفاشلا ذخأف «ةماقإلا

 لهأو ثيدحلا ّلهأو هللا همحر دمحأ مامإلا ذخأو «ةروذحم يبأ ةماقإو لالب ناذأب قارعلا لهأو هللا

 ةماقإلا ظفل ةينثتو «ريبكتلا ةداعإ :نيعضوملا يف ف هللا همحر كلام فلاخو «هتماقإو لالب ناذأب ةئيدملا

 .اهرركي ال هنإف

 ِلِكَي هئارمأ يف :لصف

 توم دعب اهّلك نميلا لهأ ىلع هلك هللا ٌلوسر هرّمأ ءروج مارهب دلو نم ؛ناساس نب ناذاي مهنم

 . مجعلا كولم نم ملسأ ْنَم ٌلوأو «نميلا ىلع مالسإلا يف ريمأ ٌلوأ وهف ؛ىرسك
 رَّمأف ءرهش ّلِتُق مث .اهلامعأو ءاعنص ىلع ناذاب نب رهش هنبا ناذاب توم دعب هلك هللا لوسر رّمأ مث

 . صاعلا نب ديعس نب دلاخ ءاعنص ىلع كي هللا لوسر

 ملو كو هللا ٌلوسر يفوتف ءفِدَّصلاو ةَدْنِك يموزخملا ةيمأ يبأ نب ٌرجاهملا هلك ؛ للا ٌلوسر ىّلوو
 .نيدترملا نم سانأ لاتق ىلإ ركب وبأ هثعبف ءاهيلإ ٌرِسَي

 .تومرضح يراصنألا ةيمأ نب دايز ىّلوو

 .لحاسلاو ندعو ٌديِبز يرعشألا ىسوم ابأ ىّلوو

 )١( «تاقيطلا يف دعس نبا رابخألا هذه ركذ ١/198 /7١.
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 .دّنَجْلا لبج نب ذاعم ىّلوو

 . ناَرجَن برح نب رخص نايفس ابأ ىّلوو

 .ءاميت ديزي هنبا ىّلوو
 .ةنس نيرشعلا نود هلو نامث ةنس نيملسملاب جحلاب مسوملا ةماقإو ةّكم ديسأ َنِب َباَّتَع ىَّلوو

 . اهب ءاضقلاو نميلاب سامخألا بلاط يبأ نب ىلع ىّلوو

 . اهلامعأو ناَمُع صاعلا نب ورمع ىّلوو

 لامع رثك انه نمف ءاهتاقدص ضبقي لاو ةليبق لكل ناك هنأل «ةريثك ةعامج ٍتاقدصلا ىّلوو

 .تاقدصلا

 نأل :ليقف (ةءارب) ةروس سانلا ىلع أرقي ًايلع ِهِرْثَأ يف ثعبو «عست ةنس جحلا ًٌةماقإ ركب ابأ ىّلوو

هدقعيو ٌدوقعلا ُلِحَي ال هنأ تناك برعلا ةداع نأل لب :ليقو .جحلا ىلإ ركب يبأ جورخ دعب لزن اهلوأ
 ا

 وأ ريمأ :قيدصلا هل لاق اذهلو «ًادعاسمو هل ًانوع هب هفدرأ :ليقو .هتيب لهأ ْنِم ّلجر وأ ؛ٌعاطملا الإ

 مهتهب نم عدبيب اذه سيلو «يلعب هلزع :نولوقيف ةضفارلا هللا ءادعأ اًمأو ."”رومأم لب :لاق ؟رومأم

 . مهئارتفاو

 نم ةدعّقلا يذ يف تناك وأ «ةجحلا يذ رهش يف تعقو دق ٌةجحلا هذه تناك له سانلا فلتخاو

 .ملعأ هللاو «نيلوق ىلع ؟ءيسنلا لجأ

 «شيرعلا يف مان نيح ردب موي هسرح ءذاعم نب ٌدعس مهنمف
 ءدحأ موي هسرح ةملسم نب دمحمو

 .قدنخلا موي هسرحو ماوعلا نب ريبزلاو
 لزن املف :ءالؤه ريغ نورخآ ةعامج هسرحو .هسرح ىلع ناك يذلا وهو ءرشب نب داع مهنمو

 ٠ سرحلا فرصو اهب مهربخأف سانلا ىلع جرح [30 :ةدئاملا] 4نياَن ني كلْمِصتَي َُّقاَدط : ىلاعت هلوق

 لَك هيدي نيب قانعألا برضي ناك نميف :لصف

 نب مصاعو «ةملسم نب دمحمو ءورمع نب دادقملاو «ماوعلا نب ريبزلاو «بلاط يبأ نب يلع

ألا ةدابع نب دعس نب سيق ناكو «يبالكلا نايفس نب كاحضلاو «حلقألا يبأ نب تباث
 لَك هنم يراصن

 .ةيييذحلا موي فيسلاب هسأر ىلع ةبعش نب ٌةريغملا فقوو «"””ريمألا نم ِةطَرُشلا بحاص ةلزنمب

 همتاخو هتاقفن ىلع ناك نميف :لصف

 هيلع نذأي ناك نمو ءهكاوسو هلعنو

 هكاوس ىلع دوعسم ُنِباو ؛همتاخ ىلع يسوّدلا ةمطاف يبأ نب بيقيعمو «هتاقفن ىلع لالب ناك

ام نب سنأو «هايلوم ةسنأو دوسألا حابر هيلع نذأو .هلعنو
 .يرعشألا ىسوم وبأو «كل

 ) )1١هللا دبع نب رياج ثيدح نم تاقث هلاجر ٍدانسإب 73548 7 /ه يئاسنلا هجرخلأ .

 .بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو . يبهذلا هقفاوو ءهححصو ٠7/؟ مكاحلاو ةشئاع ثيدح نم (؟047) يذمرتلا هجرنأ
)( 

 )( سنأ نع (190) يراخبلا دنع وه .
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 3 هئابطخو هئارعش يف :لصف
 نب ناّسحو «ةحاور نب هللا ٌدبعو ؛كلام نب ٌبعك :مالسإلا نع نوُبذَي نيذلا هئارعش نم ناك

 هّيطخ ناكو ؛كرشلاو رفكلاب مهرّيُي كلام نب ٌبعكو تباث نب ٌناسح رافكلا ىلع ٍمهَّدشأ ناكو «تباث
 . ساّمش نب سيق نب تباث

 رفسلا يف ِةَْي هيدي نيب نودحي اوناك نينلا هتادخ يف :لصف
 حيحصا يفو .عوكألا نب ةملس همعو ,عوكألا نب رماعو «ةشجنأو «ةحاور نب هللا ٌدبع مهنم

 ٍرِسْكَن ل ٌةّشجْنأ اي ًادْيَوُر' :لك هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَثَك ءِتْوَّصلا ٌنَسَح ٍداَح كي هللا لوسرل ناك :؟ملسم
 .- ءاسنلا ةفعض ينعي - ''«َريِراَوَقلا

 ب هايارسو هثوعبو هتاوزغ يف :لصف
 «نورشعو عبس ٌتاوزغلاف «نيئس رشع ةدم يف ةرجهلا دعب تناك هايارسو هثوعبو اهلك هئاوزغ

 دحأو ءردب :عست يف اهنم لتاق «كلذ ريغ ليقو «نورشعو عست :ليقو ءنورشعو سمخ :ليقو
 .ربيخ لامعأ نم ىرُقلا يداوو ةباغلاو ريضنلا ينب يف لتاق :ليقو «فئاطلاو «نينحو «حتفلاو ؛ربيخو «قلطصملاو «ةظيرقو .«قدنخلاو

 «قدنخلاو ءدحأو ءردب :عبس تاهمألا رابكلا تاوزغلاو «نيتس نم بيرقف هثوعبو هايارس اًمأو
 ءردب ةروس (لافنألا) ةروسف «نآرقلا لزن تاوزغلا هذه نأش يفو .كوبتو «نينحو ؛حتفلاو ءربيخو
 :نارمع لآ) 4ُلاَئقْلل َدِعلَمَم َنيِرِمْؤُمْلا وت َكِْمَأ نم َتْوَدَع دإَول :هلوق نم (نارمع لآ) ةروس رخآ دححأ يفو
 ةروسو ؛«(بازحألا ةروس) ردص ربيخو «ةظيرقو «قدنخلا ةصق يفو «ريسيب اهرخآ ليبق ىلإ
 حتفلا ركذو .حتفلا ىلإ اهيف ريشأو «(حتفلا) ةروس ربيخو ةيبيدحلا ةصق يفو ءريضنلا ينب يف (رشحلا)
 .(رصنلا) ةروس يف ًاحيرص

 تلزنو «نينحو ردب يف اهنم ةكئالملا هعم تلتاقو «دحأ يهو ةدحاو ةوزغ يف لَو اهنم حرجو
 ءاوبرهف نيكرشملا هوجو يف ءابصحلا مهيف ىمرو «مهتمزهو نيكرشملا ٍتلزلزف «قدنخلا موي ةكئالملا
 نّصحتو «فئاطلا يهو ءةدحاو ةوزغ يف اهنم قينجنملاب لتاقو .نينحو ءردب :نيتوزغ يف ٌحتفلا ناكو
 .هنع هللا يضر يسرافلا ناملس هيلع هب راشأ بازحألا يهو ؛ةدحاو يف قدنخلا يف

 للي هثاثأو هحالس ركذ يف :لصف

 .ةضف ني هّلعنو هياركيو هتباؤذو هُتقلحو هّتعيبقو هتمئاق تناكو «هقراقُّي ٌداكي ال ناكو  ءافلا حتفبو ءافلا رسكب  راقفلا وذو ءبضعلاو .هيبأ نم هثرو ءهكلم فيس لوأ وهو ءروثأم :فايسأ ةعست هل ناك
 كلذ نيب امو ءًدضف هفيس لعن ناكو .بيضقلاو ُمَّدْخِملاو ءبوسّرلاو ؛فتحلاو «راتبلاو «يعلقلاو
 ىلعو ةكم حتفلا موي لخدو ءايؤرلا اهيف يرأ يذلا وهو ءردب موي هلّقنت راقفلا وُد هفيس ناكو .ةضف قلح
 .ةضفو بهذ هفيس

 ) )1١كلام نب سنأ ثيدح نم اح (5877) ملسم .



 256 هئاثاو هحالس ركذ يف :لصف ها )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ااا ا ص هش ص اق
 0 

 «هلايعل ريعش ىلع يدوهيلا محشلا يبأ دنع اهنهر يتلا يهو :لوضفلا تاذ :عردأ ةعبس هل ناكو

 «يشاوحلا تاذو «حاشولا تاذو .ديدح نِم ُعِرَّدلا تناكو «ةنس ىلإ َنْيَّدلا ناكو ؛ًاعاص نيثالث ناكو

 .قئرخلاو «ءارتبلاو ءةضفو «ةيدعسلاو

 «دحأ موي ُتَرِيُك ؛موتكلاو ءءاضيبلاو «ءءارفصلاو ؛ءاحوّدلاو ؛ءاروزلا :ٌّيسِق تس هل تناكو

 .دادّسلاو نامعنلا نب ةداتق اهذخأف

الث اهيف روشنم ميدأ نم ةّقطْنِمَو «روفاكلا ىعدت ةَبْعَج هل تناكو
 نم ميزبإلاو «ةضف نم قلح ث

ش لو يبنلا نأ انغلبي مل :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو «مهضعب لاق اذكو «ةضف نم فرطلاو «ةضف
 د

 .ةقطنم هطسو ىلع

 ٌةروص هيف ؛هيلإ يدهأ سرتو :ليق .قّتُملا :هل لاقي سرتو «قوللا :هل لاقي سرت هل ناكو

 .لاثمتلا كلذ هللا بهذأف «هيلع هدي عضوف «لاثمت

 ؛ةعبنلا :اهل لاقي ةيرحو يِنْئُملا :رخآلاو ءيِرْثْمْلا :مهدحأل لاقي «حامرأ ةسمخ هل تناكو

 يف هيدي نيب اهب يشمي ةّرتَعلا : اهل لاقي زاكعلا هبش ةريغص ىرخأو :ءاضيبلا : ىعدت ةريبك ىرخأو

 . ًانايحأ اهب يشمي ناكو ءاهيلإ يلصُي ةرتس اهذختيف «هّمامأ زكرت «دايعألا

:هل لاقي رخآ رَّمْعِمَو َِبَّسي حشو ءحّسوملا :هل لاقي ديدخ نم رّمْغِم هل ناكو
 وذ :وأ «غوبسلا 

 .غوبسلا

و «رضخأ سدنس ةبج : اهيف ليق .برحلا يف اهسبلي بابج ثالث هل ناكو
 نب ةورع نأ فورعملا

 هيتياور ىدحإ يف دمحأ مامإلاو «برحلا يف هسبلي ءرضخأ سدنس هتناطب «جابيد نم قملي هل ناك ريبزلا

 .برحلا يف ريرحلا سبل ُرْوَجُي
 ٌتيأر :لاق ةباحصلا نم لجر نع «دواد يبأ نئس» يفو .باقعلا :اهل لاقي ءادوس ةيار هل تئاكو

 .دوسألا اهيف لعج اميرو «ءاضيب ةيولأ هل تناكو ءءارفص لكي هللا لوسر ةيار

يب هقلعُيو هب بكريو هب يشمي لوطأ وأ عارذ ردق نجحمو «نكلا :ىمسي طاطسُق هل ناكو
 هيدي ن

 ناك يذلا وهو :ليق .قوشمملا :ىمسي طحوشلا نم بيضقو «نوجرعلا : ىمست ةرّصْخمَر «هريعب ىلع

 .ءافلخلا هلوادتي

 .ةضف نم ةلسلسب ببضم رخآ حدقو ءًاينغم ىمسيو «نايّدلا :ىمسي حدق هل ناكو

 : ىمست ةوكّرو «ليللاب هيف لوبي هريرس تحت حضوي ناديِع نم حدقو «ريراوق نم جدق هل ناكو

 نم لستغمو ؛ةعسلا :ىمسي بعقو «هّبش نم بضُحِمو «هنم أضوتي ةراجح نم ٌدرَّْتو :ليق «رداصلا

 ةلحكمو هُّلْبَّذلا وهو «جاع نم طشُملا ناكو :ليق .طشملاو ةآرملا اهيف لعجي ةعبرو «نُهدُمو رْفُص

 .كاوسلاو ناضارقملا ةعبرلا يف ناكو «دمثإلاب نيع لك يف ًاثالث مونلا دنع اهنم لجتكي

 ءدمو ءعاصو ؛مهنيب لاجر عبرأ اهلمحي ءقلح عبرأ اهل ءءارغلا :ىمسُت ةعصق هل تناكو

 .فيل هوشح مّدأ نم شارفو «ةرارز نب دعسأ هل هادهأ «جاس نم همئاوق ريرسو «ةفيطقو

 1 .ثيداحأ يف ةقرفتم تيور دق ةلمجلا هذهو

 ناك :لاق سابع نبا ثيدح نم ةينآلا يف ًاعماج ًاثيدح ؛همجعم» يف يناربطلا ىور دقو

 سوق هل تناكو «راقفلا اذ :ىمسي ناكو «ةضف نم هبعيبقو ءةضف نم هتمئاق ٌفيس يي هللا لوسرل



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فل 84 هباود يف :لصف
 تاذ :ىمست ساحنلاب ةحشوم عرد هل تناكو ؛عمجلا :ىمست ةنانك هل تناكو دادسلا :ىمست
 :ىمسي ضيبأ سرت هل ناكو «نقدلا :ىمسي نجح هل ناكو ؛ءاعبنلا : ىمست ةبرح هل تناكو .لوضُفلا
 ءابهش ةلغب هل تناكو «جادلا :ىمسي جرس هل ناكو «بكّسلا :ىمسي مهدأ سرف هل ناكو ءزجوملا
 :ىمسي طاسب هل ناكو ءروفعي ىمسي رامح هل ناكو .ءاوصقلا ىمست ةقان هل تناكو ءلّدلُذ :ىمست
 :همسا ضارقم هل ناكو «ةرداصلا :ىمست ةوكُر هل تناكو «ةرمقلا :ىمست ةزئع هل تناكو «نكلا
 ,©7تثوملا : ىمسي طحوش بيضقو ةآرمو ؛عماجلا

 لَك هباود يف :لصف
 هنم هارتشا يذلا يبارعألا دنع همسا ناكو ءهكلم سرف لوأ وهو :ليق .بُكَّشلا :ليخلا نمف

 . مهدأ ناك :ليقو .ًاتيمُك «نيميلا ّقَلَط «ًالّجحم ٌرغأ ناكو ءسرضلا :يقاوأ رشعب
 .تباث نب ةميزخ هيف دهش يذلا وهو ؛بهشأ ناكو ءزِجَئْرُملاَو
 :لاقف تيب يف يعفاشلا ةعامج نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا اهعمج ءاهيلع قفتم ةعبس هذهف .ُةَولاَو :ةَحْبَسَو «برْطلاَو ُلاَرَللاَو ,ُتْيَحّنلاَو

 زر اَهلةزَوٌرَجفْر م زاَرِل  ٌبِرَظ ٌهَحْبَس ٌفْيَحُن ٌبُْكَس لْيَخلاو
 .هتعاطب هللا هزعأ ءورمع وبأ زيزعلا دبع نيدلا زع مامإلا هدلو هنع كلذب ينربخأ
 .فيل نم هجرس اتفد ناكو ءاهيف فلتخم نكلو ءرشع ةسمخ رخأ سارفأ هل تناك :ليقو
 .«ةضف» :اهل لاقي ىرخأ ةلغبو ءسِقوقملا هل اهادهأ «ءابهش تناكو (لُدُلُ لاغبلا نم هل ناكو

 ةمود بحاص هل اهادهأ ىرخأو «ةليأ ٌتحاص هل اهادهأ ءابهش ةلغبو «يماذجلا ةورف هل اهادهأ
 . اهبكري ناكف ةلغب هل ىدهأ َيَشاِجَّنلا نإ :ليق دقو «لدنجلا

 ةورف هل هادهأ رخآآ رامحو ءطبقلا كلم سقوقملا هل هادهأ .بهشأ ناكو «ريفُع ريمحلا نمو
 . هبكرف ًارامح لَو يبنلا ىطعأ ةدابع نب دعس نأ ركذو .يماذجلا

 بضع امهب نكي ملو «ءاعدجلاو «ءابضعلاو ءاهيلع رجاه يتلا يهو :لبق .ءاوصقلا لبإلا نمو
 «ةدحاو ءاعدجلاو ءابضعلا لهو هب تيمسف بضع اهنذأب ناك :ليقو «كلذب اتيْمُس امنإو «عدج الو
 كلذ قشف ءاهقبسف دوعُم ىلع يبارعأ ءاج مث «قبسُت ال تناك يتلا يه ءابضعلاو .فالخ هيف ؟ناَتَتّْنا وأ
 , ©نيكرشملا هب ظيغيل ةيبيدحلا موي هادهأف ءةضف ْنِم ٌةَرُب هفنأ يف لهج يبأل ًاَيِرْهَم ًالمج ردب موي هلي ميخو ©"0ههَعضَو الإ اع ايدل مَعَ الأ وللا ىَلَ اَقَحّنإ» :لو هللا لوسر لاقف «نيملسملا ىلع

 . ليقع ينب معن نم ةدابع نب دعس هيلإ اهب لسرأ ُةيِرْهَم هل تناكو َةَْنِل نوعبرأو ٌسمح هل تناكو
 هل تناكو ءةاش اهناكم حبذ ؛ةمهب يعارلا هل دّلو املك ءديزت نأ ديرُي ال ناكو ةاش ةئام هل تناكو

 .نميأ ّمأ نهاعرت َحئانَم رثعأ ٌعبس

 كورتم وهو ةورع نب يلع هيف :7177 10 ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاقو .
 )١( يناربطلا هجرخأ )١1704(

 )( كلام نب سنأ ثيدح نم (560:01) يراخبلا هجرخأ .

. 
 حيحص ٍدائسإب «رباج ثيدح نم (107/5) هجام نباو (816) يذمرتلا هجرخسأ

)5( 



 و هسبالم يف :لصف كنا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس حس سس ااا ا ل اا يبا كر

 لَو هسبالم يف :لصف
 سّبلي ناكو . ةوُسنْلَقلا اهتحت ُسَبْليو اهسبلي ناكو «ًايلع اهاسك «باحسلا : :ىمسُت ةمامع هل تناك

يفتك نيب هتمامع ىخرأ ٌمتعا اذإ ناكو «ةوسنلق ريغب ةمامعلا سبليو «ةمامع ريغب ةوُسنلقلا
 ءاور امك «ه

 ْذَق ُءاَدْوَس ةَماَمِع ِهْيَلَعَو ربنملا ىلع هك ِهَّللا لوسر ُثيأر : :لاق ثيرح نب ورمع نع ؛هحيحص# يف ملسم

هللا لوسر نأ «هللا دبع نب رباج نع ءًاضيأ ملسم يفو , 90و نيب اَهْيَفرط ىتزَأ
 - لَو 

 نيب ًامئاد اهيخري نكي مل ةباؤذلا نأ ىلع لدف «ةباؤذ رباج ثيدح يف ركذي ملو . 3 ءاَدْؤَس ٌةَماَمِع

َم لك يف ٌسبلف .هسأر ىلع ٌرَفْغِملاَو لاتقلا ٌةبهأ هيلعو ةكم لخد هنإ : لاقي دقو .هيفتك
 .هبسانُي ام ٍنطْو

 ءًعيدب ًائيش ةباَؤّذلا ببس يف ركذي ةّنجلا يف هحور هللا سّدق ةيميت نبا سابعلا وبأ انخيش ناكو

 «ىلاعتو كرابت ةَّزعلا بر ىأر امل «ةنيدملا يف هآر يذلا مانملا ةحيبص اهذختا امنإ لي ىبنلا نأ وهو

 ِءاَمّسلا َنِيَب ام ٌتْمَِعك ٌيَِيك نيب ُهَدَي َعَضوُك «يرذأ ال :ُتْلُق ؟ىلغألا ألقلا مِصتْحَي مف دمحم ا :لاقف

 كلت نسف : لاق . . حيحص : :لاقف يراخبلا هنع لئسو 0 ”يذمرتلا يف وهو «ثيدحلا «. ..ضزألاو

 ةدئافلا هذه َرأ ملو «مهُيولقو لاهجلا ٌةنسلأ هركنت يذلا ملعلا نِم اذهو . هيفتك نيب ةباؤذلا ىخرأ لاحلا

 .هريغل ةباؤذلا تابثإ يف

لو سلا ىلإ هُمُك ناكو «هيلإ بايثلا ٌٍّبحأ ناكو صيمقلا سبلو
 هبش وهو جورَملاو َةّبجلا سب

 لاق . .ءادرلاو رازإلا سبلو «َنيّمُكلا َةَقْيَض ةبجح رفسلا يف سبلو «ًاضيأ ءابقلا سيلو «ةيجرفلاو «ءابّقلا

 ربشو عرذأ ةعبرأ لوط نامُع جسن نم هرازإو «ربشو ةثالث يف عرذأ ةتس لوط هدربو هؤادر ناك : :يدقاولا

 .ربشو نيعارذ ضرع يف

 نظ نم طلغو ءاعم ن نيبوثلل ًامسا الإ ةلُلا نوكت الو «ءادرو رازإ :ةلحلاو ؛ءارمح ةلُح سبلو

 رمح طوطخب ناجوسنم ناينامي نادرب :ءارمحلا ٌةلحلا امنإو «هريغ اهطلاخُي ال ًاتحب ءارمح تناك اهنأ

 الإو ءرمحلا طوطخلا نم اهيف ام رابتعاب مسالا اذهب ةفورعم يهو «ةينميلا دوربلا رئاسك :دوسألا عم

 , © © محلا رثايملا نع ىهن ل يبنلا نأ «يراخبلا حيحص» يفف «يهنلا دشأ هنع يهنم ٌتحبلا رمحألاف

 اَم» :َلاَقَق « ءرْضُعلاِب ةجْوضُم طبر هيلع ىأر و يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ةدواد يبأ نتسا يفو

 ني يأ مث هيف اهضذقف «ْمهَل ارو َنوُرجْسَي ْمُهَو يلهأ تيت ءهرك ام ُتْفَرعت «؟كْيلع يبا ةطْبرلا هذه

 ٍسأَب ال هن َكِلْمَأ ٌضْمَب اَهَتْوَسَك ًالقه :َلاَقَت هتْرَبْخَأَك ؟؟ةطْكلا ِتَّلَعَك اَم اَم هللا َدْبَع اه :َلاَثَك ءِدَعلا

 َّنإ» :لاقف نيرفصعم نيبوث يلع هل بنلا ىأر :لاق ءأضيأ هنع ؟ملسم حيحص# يفو . 0 ءاَسْنلل اه

 للي ْنَِّنلا ىَهَن :لاق هنع هللا يضر يلع ْنَع ًاضيأ ؛هحيحص» ىف د .2"ءاَهْسَبلَ الق ِراّفُكلا سايل نم ذم

 لَو يبنلا عم مهنأ «نئسلا» ضعب يفو . .رمحأ ًافبص غبصي امنإ كلذ نأ مولعمو .©©رقضعلا , سايل نَع

 .(17848) ملسم هجرخأ (0) : .(1709) ملسم هجرخأ (1)

 ٠ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق «سابع نبا ثيدح نم (7377) يذمرتلا هجرخأ ثيدح ضعب وه ()

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (2845) يراخبلا هجرخأ (4)
 ,07039) ملسم هجرخأ (5) .نسح ٍدائسإب (405) دواد وبأ هجرخأ (0)

 ,(501/8) ملسم هجرخأ 49



 بعلا ري )0( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هم لك هسبالم يف :لصف

 ْمُكْدَلَع ْدَت ةَرمَحل اوِذَه ىرأ الأ» :لاقف .ءارمح ظوطخ اهيف ٌةيسكأ مهلحاور ىلع ىأرف ءرفس ىف
 وبأ هاور . اَهْنَع اَهاَنَرَتك ٌةَيِيْكأل ١ اًْدَحأك ءانلبإ ٌضْعَبَرَفَت ىّتَح 4 وللا ٍلوُسَر ِلْوِْل ًاعاَرِ اَنْمْتَ

22( 

 ءءارمحلا ةلحلا ظفل ني ٌةهبشلا تعقو امنإو «هنم ُهّللا هذاعأ دقل الك «يناقلا رمحألا سبل هنأ و يبنلاب نظُي فيكف ءادج ةديدشف هتهارك امأو ءرظن اهريغو خوجلاو بايثلا نم رمحألا سبل زاوج يفو
 .ملعأ هللاو

 ىورو .سدنسلاب ةفوفكملا ةورّقلا سبلو ءدوسأ ًابوث سبلو «ةّداسلاو َةَمّلْعُملا ةصيمخلا سبلو
 سُدْنُس ْنِم َةقَْسُم قي يبنلل ىدهأ مورلا كلم نأ كلام نب سنأ نع امهدانسإب دواد وبأو ءدمحأ مامإلا
 لاق .مامكألا لاوط ءارف :قتاسملا :يعمصألا لاق .©9ذابَذْبُدَت ِهْيَدَي ىلإ ٌرظنأ يّنَأَكَف ءاهسبلف
 . ًاسدنس نوكت ال ةورفلا سفن نأل «سدنسلاب ةففكم ةقتسملا هذه نوكت نأ هبشي :يباطخلا

 سبل هنأ ثيدح ريغ يف يور دقو ءاهسّبليل اهارتشا امنإ هنأ رهاظلاو . ليوارس ىرتشاو :لصف
 .هنذإي تاليوارسلا نوسبلي اوناكو «ليوارسلا

 .ةموُساّتلا ىمسي يذلا لعنلا سبلو «نيفخلا سبلو
 .دنسلا ةحيحص اهلكو ؟هارسُي وأ هانمي يف ناك له ثيداحألا تفلتخاو ؛متاخلا سبلو
 نيب دحأ َموي رهاظو «ةيدرزلا ىمست يتلا عردلا سبلو «ةذوخلا ىمست يتلا ةضيبلا سبلو

 .نيعردلا

 ًةبج تجرخأف هلو هللا لوسر ةبج هذه :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع «ملسم حيحص» يفو

 , اهب ىفْشَتْسُي ىضرملل اَهْلِسْعَن ٌُنحنف ءاهَسَبلي كو يبنلا ناكو ءاهتفبق تضبق املف «تَّضبق ىتح ةشئاع دنع تناك ِهِذُه :تلاقف «جابيدلاب نافوفكم اهاجرفو «جابيو ُةَنْبِل اهل ةيناورسك ةسِيايط
 .رعش نم ءاسكو «دبلم رمحأ ءاسكو ءدوسأ ءاسكو «نارضخأ نادرب هل ناكو

 لاوطلا ةعساولا مامكألا هذه امأو ءَنيّمُكلا ٌريصق «لوطلا ٌريصق ناكو ءنطق نم هصيمق ناكو
 ءرظن اهزاوج يفو ءةتنسل ةفلاخم يهو ءقتبلا هباحصأ نم ّدحأ الو وه اهسبلي ملف «جارخألاك يه يتلا

 .ءاليخلا سنج نم اهنإف
 .ةرمح هيف دوربلا نم برض يهو ٌقَرَبِجلاو ٌصيمقلا هيلإ بايثلا ٌبحأ ناكو
 اًهيِف اوُتّنَكَو ءاَموُسَبْلاَف ْمُكِباَيِي ٍرْيََح ْنِم يه» :لاقو «ضايبلا هيلإ ناولألا ٌبحأ ناكو

 ُحوُر ضب :تلاقف ًاظيلغ ًارازإو ًادّيلم ًءاسك تجرخأ اهنأ ةشئاع نع «حيحصلا» يفو 0 كاتْوَم
 . نيه يف يك للا ٍلوُسَر

 دواد

. 
 مسي مل نم هيفو «جيدخ نب عفار ثيدح نم (407) دواد وبأ هجرخأ

)١( 

 .ناعدج نب ديز نب يلع لجأل «فيعض ٍدانسإب (4047) دواد وبأو 101/ دمحأ هجرخسأ ()
 .(5059) ملسم هجرخأ فز

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو :«(494) يذمرتلاو 20810/4) دواد وبأ هجرخأ (4)
 00080) ملسمو 0814(2) يراخبلا هجرخأ (0)



 25 هسبالم يف :لصف نان )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مس حس مس ااااااا ل ةعالا ااصسااالا

 هني ملو ةضف نم ًامتاخ ذختا مث «بهذلاب متختلا نع ىهنو هب ىمر مث بهذ نم ًامتاخ سبلو

 يذل الإ متاخلا سوبل نع ىهنو :اهنم ركذو ؛ءايشأ نع ىهن كي يبنلا نأ دواد يبأ ثيدح امأو .هنع

 .ملعأ هللاو ءههجو الو «ثيدحلا لاح ام يردأ الف «7©2ناطلس

 .همتاخ عزن ءالخلا لخد اذإ ناك هنأ يذمرتلا ركذو .هفك نطاب يلي امم همتاخ ّصف لعجي ناكو

 , وواد وبأ هركنأو (هححصو

 نم ؟ملسم حيحص# يف تبث دق لب «هباحصأ نم ٌدحأ الو «هسبل هنأ هنع لقني ملف «ناسليطلا امأو

 َناَهِبْصَأ ِدوُهَي ْنِم ًافلأ َنوُعْيَس ُهَعَم ُهَعَم ٌحْرْخَي» :لاقف لاَجَّدلا ركذ هنأ هلك يبنلا نع ناعمس نب ساونلا ثيدح

 هرك انه اه نمو .رييخ دوهيي مُههّبشأ ام :لاقف «ةسلايطلا مهيلع ةعامج سنأ ىأرو . ©”«ةَسلايلَلا ْمهيَلَع

 نع ءرمع نبا نع «كردتسملا» يف مكاحلاو «دواد وبأ ىور امل «فلخلاو فلسلا نم ةعامج اهسبل

 ٍمْوَقي هَبَشَت ْنَم انه َسِيَلا : كلي هنع يذمرتلا يفو . ((هنم َوُهَف مْوَقِب هبَسَت ْنَم» :لاق هنأ كي يبنلا
 هلعف امنإَك «ةّرِجاهلاب عْنقَتُم ركب يبأ ىلإ | ءاج يك يبنلا نأ ةرجهلا ثيدح يف ءاج ام امأو .©"0وانرْيك

 هنأ لكك هنع سنأ ركذ دقو «َمنقتلا هثداع نكت ملو «ةجاحلل ةلعفف «كلذي يفتخيل ةعاسلا كلت لي ب ٌئبنلا

 نم عنقتلا سيل ًاضيأو ءهوحنو رحلا نم ةجاحلل ملعأ هللاو هلعفي ناك امنإ اذهو ءَعاَنِقلا رثكُي ناك

 . سليطتلا

 فوصلا نم ّجِسُن ام اوسبل اميرو « «نطقلا نِم ّجِسْن ام هّياحصأو وه سبلي ام بلاغ ناكو :لصف

 نب ٌتْلَّصلا لخد :لاق بويأ نب رباج نع حيحص دانسإب يناهبصألا قاحسإ وبأ خيشلا ركذو «ناّثكلاو

 :لاقو ءدمحم هنم ٌَزأمشاف «فوص ةمامعو «فوص رازإ «فوص ةبج هيلعو نيريس نب دمحم ىلع دشار

 هك يبنلا نأ مهتأ ال نم ينثدح دقو ؛ميرم نبا ىسيع هسبل دق : ٍنولوقيو فوصلا نوسبلي ًاماوقأ نأ نظأ

 َعَبتت نأ ُقحأ انيبن ُةّنُسو «نطقلاو فوصلاو ناتكلا سبل دق

 هنورحتيف «هريغ نم ُلضفأ ًامئاد فوصلا سيل ذأ ثوري ًاماوقأ نأ اذهب نيريس نبا دوصقمو

 ٍتائيهو ًاعاضوأو ًاموسر نوّرحتيو «سبالملا نم ًادحاو ًايِز نوّرحتي كلذكو ٍءهريغ نم مهسفنأ نوعنميو

 .اهنع جورخلا كرتو اهيلع ةظفاحملاو ءاهب ديقتلا الإ ٌركنملا سيلو «ًأركنم اهنع جورخلا نوري

 يهو ءاهيلع موادو ءاهيف ٍبّعرو ءاهي رمأو ءاهنس يتلا ِهْلكي هللا لوسر ٌُقيرط قرطلا لضفأ نأ باوصلاو

 .ةرات ناتكلاو «ةرات نطقلاو «ةرات فوصلا نم «سابللا ّنِم رسيت ام سبلي نأ سابللا يف هّيده نأ

 «ليوارسلاو ء«صيمقلاو «ءابّقلاو «ةبجلا َسِبَّلو .رضخألا َدربلاو «ةيناميلا دوربلا نم سبلو

 .ةرات اهكرتو «ةرات ِِفْلَح نم ةباؤذلا ىخرأو .لعنلاو ءفخلاو «ءادرلاو «رازإلاو

 . متاخلا ركذ ثيدحلا اذه نم هب درفت يذلاو :دواد وبأ لاقو ءّمسي مل نم هيف «فيعض ٍدانسإب (5059) دواد وبأ هجرخأ (1)

 وبأ لاقو ءسلدم وهو جيرج نبا ةنعنع هيف «فيعض ٍدانسإب «سنأ ثيدح نم :(1747) يذمرتلاو «(14) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءركنم ثيدح اذه :دواد

 .فتصللا نم ملق قبس هلعلف «ناعمس نب ساونلا سيلو كلام نب سنأ ثيدح نم (؟444) ملسم هجرخأ فز

 /6 ةبيش يبأ نبا هجرخأ دهاش هلف «نتملا ىلع عبوت نكل «تباث نب نمْحرلا دبع لجأل «نيل هيف ٍدانسإب ( )7١ ١ دواد وبأ هجرخأ (4)

 ٠ يجيرختب 158/1١ «ريثك نبا ريسفت» رظنا «ثيداحأ بابلا يفو .ًالسرم سوواط نع

 .دهاوشلا يف نسح هدانسإو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (51846) يذمرتلا هجرخأ (5)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز مك و هسبالم يف :لصف

 .كنحلا تحت ةمامعلاب ىحلتي ناكو
 وأ ِءاَدّرلا وأ ٌصيِمَقلا اذه يِنَئْوَسَك َتْنَأ ّمُهَّللا» :لاقو ؛همساب هامس ًابوث ٌدجتسا اذإ ناكو

 , ©20ل عنض ام ّرَشَو وُرَش ْنِم كب ٌدوُعَأَو هَل عن اَم َرِيَو هَرْيَخ َكُلأْسَأ ٌةَماَمِعلا
 ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم ىور امك ءدوسألا رعشلا سبلو . هنمايمب أدب هصيمق سبل اذإ ناكو

 انلق ةداتق نع «نيحيحصلا» يفو .'؛هَوْسَأ رْعَش ْنِم لَكَرُم ظْرِ ِهْيَلَعَو لك هللا لوسر جرخ :تلاق
 نإف «نميلا دورب نم درب :ةربحلاو ."”ُةَرَبِحلا» :لاق ؟هلكي هللا لوسر ىلإ ٌّبحأ ناك سابللا يأ :سنأل
 يطابقلاك ءرصمو ماَّشلا ني بلجُي ام اوسبل اميرو «مهنم ةبيرق اهنأل ءنميلا جسن نم ناك مهسابل بلاغ
 هك يبنلل تلمج اهنأ ةشئاع نع «يئاسنلا نئس» يفو .ّظبقلا اهجسنت تناك يتلا ناتكلا نم ةجوسنملا
 نئساا يفد - بيلا حرا ٌبحُي ناكو ءاهحرط فوصلا حبر دجوف َقِرَع املف ءاهسبلف فوص نم ةدرُب
 يفو ٠ لّدحلا َنِم ُنوُكَي اَم ّنَسْحأ و هللا لوسر ىَلَع ُثيأر ْدَقَ :لاق سابع نب هللا دبع نع ؛دواد يبأ
 هرثلاو . '"ناَرَضْخَأ ٍناَدْرب ِهْيَلَعَو ٌبظْخَي كي وللا لوسر ُتيأر :لاق َةَئْمِر يبأ نع «يئاسنلا نئس»
 رمحألا ءارمحلا ةلحلا نِم مهف نمف ءءاوس ءارمحلا ةلحلاك وهو ءرضخ طوطخ هيف يذلا وه :رضخألا
 .دحأ هلوقي ال اذهو «ًابحب ٌرضخأ ناك رضخألا دربلا َّنِإ :لوقي نأ يغبتيف «تحبلا

 معاطملاو سبالملا نم هللا حابأ امع نوعنتمي نيذلاف .فيل اَهُوْشَح ٍمدأ نم كو هنَدَحِم تناكو
 ٌنيِلأ الإ نولكأي الو «بايثلا فرشأ الإ نوُسَبلي الف «مهولباق ٌةفئاط مهئازإب ءادّبعتو ًادُّمزت حكانملاو
 6 يبنلا يدهل ٌفِلاخم هّيده نيتفئاطلا الكو ءًرُيجتو ًاركت هلكأ الو ٍنْسَحلا سبل نوري الف ؛ماعطلا
 نع «نئسلا» يفو .ضفخنملاو يلاعلا :بايثلا نم نيترهشلا نوهركي اوناك :فلسلا ضعب لاق اذهلو
 هيف ُبّهَلَت م وّلَذَم َبْوَن ِةَماَيِقلا ْموَي هللا ُهَسَبْلةَرْهُش َبْوَق سبل ْنَمه :لَو يبنلا ىلإ هعفري رمع نبا
 لاطأ نم بقاع امك هّلُدَأَف ءكلذ ضيقنب هللا هبقاعف ءرخفلاو لايتخالا هب دصق هنأل اذهو ."”"هراَّثلا
 يِف َوُهَف ٍرازإلا يف هلك هللا ُلوُسَر لاك ام :لاق ًاضيأ رمع نبا نع «نئسلا» يفو , 9مقمايقلا َمْوَي هْبَلِإ هللا ٍرْظْنَي مل آلي اَهْنِم ًاعْبَش ٌرَج ْنَم ءٍةَماَمِملاَو ٍصِيِمَتلاَو ٍراَزإلا يف ُلاَبْسِإلا» :لاق 5 ًاضيأ هنع «ننسلا» ىفو 00ةايلا مويه ري ملء بْن رع ن١: هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ؛نيحيحصلا» يفو .ةمايقلا موي ىلإ اهيف ٌلجلجتي وهف «ضرألا هب فسخ نأب ءاليُ هبايث
 ٌةرهُش ناك اذإ مّيف ءعضوم يف دمحُيو «عضوم يف ٌمّذُي بايثلا نم ءيندلا سبل كلذكو «"'*”ٍصيِمّقلا

 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «تاقث هلاجر ٍدانسإب يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (177) يذمرتلاو (4010) دواد وبأ هجرخأ قفز
 . حيحص بيرغ نسح

 .0081) ملسمو ,(0817) يراخبلا هجرخأ (9) .(5041) ملسم هجرخأ (5)
 . حيحص نسح ثيدح وهو (4074) دواد وبأ (4271) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (4)
 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 187/4 مكاحلا اذكو (507090) دواد وبأ هجرخأ (5)

 , (503) هجام نباو (4074) دواد وبأ هجرخأ (10) .تاقث هلاجر ٍدانسإب 5١4 /8 يئاسنلا هجرخأ (1)
 ,(0086) ملسمو 010/41(2) يراخبلا هجرخأ (48)

 .نسح ٍدانسإي رمع نبا ثيدحح نم (1761) هجام نباو 7٠١8/8 يئاسنلاو (4044) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .يوق دائسإب (4096) دواد وبأ هجرخأ )1١(



 لَو هسبالم يف :لصق ني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 000 ا 5س ا فعلا ماسالا

 ًارخفو ًارّيكت ناك اذإ مْذُي بايثلا نم عيفرلا سبل نأ امك «ةناكتساو ًاعضاوت ناك اذإ حدميو «ءاليُو

 لاق :لاق دوعسم نبا نع ؛ملسم حيحص» يفف «هللا ةمعنل ًاراهظإو ًالمجت ناك اذإ حدمُيو ؛ءاليخو

 يف ناك ْنَم الا ُلُحَْي الَو ربك م ٍلدْرَح بح ُلاَِْم لَك يف نات ْنَم نجلا ٌلْدَي الد :دلكي هللا ٌلوسر
 يِلْمَتَو ءانَسَح يِبوَن َنوُكَي ْنأ ُبِحَأ يّنإ هللا َلوُسَر اَي :ُلُجَر َلاَقَك ««ناَميإ ْنِم ٍلَدْرَح ِةَّبَح ُلاَقْثِم ِهْلَك

 ظْمْعَو حلا ٌرظَب :ٌرْبِكلا ءَلاَمَجلا ُبِحُي ٌليِمَج هللا َّنإ ءال» :َلاَقَت ؟كاَذ ِرْبِكلا نِمنأ ٌةَئَسَح
 .«سانلا

1 

 َبرُق امف «ًادوقفم فلكتي الو ءادوجوم ٌدري ال ءماعطلا يف هئريسو كي هّيده ناك كلذكو :لصف

 هاهتشا نإ ءاطق ًاماعط باع امو «ميرحت ريغ نم هكرتيف هّسفن هفاعت نأ الإ هلكأ الإ تابيطلا نم يش هيلإ

 وهو هتدئام ىلع ّلكُأ لب ةمألا ىلع همرحي ملو ُهْذَتَْي ْمَل امل ٌبَّضلا لكأ كرت امك ؛هكرت الإو هلكأ

 «ىرابُحلا محلو «جاجدلاو ءنأضلاو «روزجلا محل لكأو ءامهبحُي ناكو لسعلاو ىولحلا لكأو

 َنبللا برشو ءّرمتلاو ٌبطّرلا لكأو «ءاوشلا لكأو «رحبلا ماعطو «بنرألاو «شحولا رامج محلو

 نم ذختي ءاّسَح يهو ؛ةّريِزُخلا لكأو ءرمتلا عيقن برشو «ءاملاب لسعلاو قيوسلاو «ًابوشمو ًاصلاخ

 لكأو «لخلاب زبخلا لكأو ءزبخلاب رمتلا لكأو ءظَِقألا لكأو ءبطُدلاب ءاَّنِقلا لكأو «قيقدلاو نبللا

 ٍديَكلا نم لكأو «باذملا محشلا وهو ؛كدولا يهو «ةلاهإلاب زبخلا لكأو ؛محللاب زبخلا وهو ءديرثلا
 ءَنْمّسلاب ٌديرثلا لكأو «ٌةقوُنسملا ّلكأو ءاهّيحُي ناكو ًةخوبطملا ءاَيدلا لكأو ءديِدّقلا لكأو َدّيوُْنَملا

 دري نكي ملو ءهبحُي ناكو ِدْرلاِي رمتلا لكأو «بطُرلاب خيطبلا لكأو «تيزلاب زبخلا ٌلكأو «نْبُجلا لكأو

 نم رجحلا هنطب ىلع ظيريل هنإ ىتح ّرَبَص هزوعأ نإف «رسيت ام ّلكأ هيده ناك لب «هفلكتي الو ًاببط

 ضرألا ىلع عضوُي همعطم ٌمظعم ناكو .ٌران هتيب يف دقوُي الو ُلالهلاو ُلالهلاو ُلالهلا ىرُيو .عوجلا

 نم نوكي ام ٌفرشأ وهو «غرف اذإ اهُّقَعليو «ثالثلا هعباصأب لكأي ناكو «هتّدئام تناك يهو «ةرفّسلا يف

 .ةحارلاب عفديو «سمخلاب لكأي ٌصيرحلا ٌعِشَجلاو «ةدحاو عبصأب لكأي ٌرّبكتملا نإف «ةلكألا

 «عّيرتلا :يناثلاو «بنجلا ىلع ءاكتالا : اهدحأ «عاونأ ةثالث ىلع ءاكتالاو «ًابِكَتُم لكأي ال ناكو

 .ةمومذم ثالثلاو «ءىرخألاب هلكأو هيدي ىدحإ ىلع ءاكتالا :ثلاثلاو

 ًادمَح هلل ُدْمَحْلا» : هئاضقنا دنع لوقيف هرخآ يف هدمحيو «هماعط لوأ ىلع ىلاعت َدَللا يمسي ناكو

 مهب يذلا هلل ُدْمَحْلا» :لاق امبرو ."0هانير هْنَع َئَْسُم لَو عوَوُم الو يف َرْيَع هيف اكرام يلع اريك
 نم َمَمظَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا ءاَنآلبَأ ٍنَسَح ِءآلَب َلُكَو ءاَناَقَسَو اَنَمَعظَأَو ءاناََهَن انْبَلَع َّنَم ءُمَمظُي آلَ

 ريثك ىَلَع َلّضفَو « معلا َنِم ّرْصَبَو «َلالَضلا َنِم ىَدَهَو ءيرُعلا نم اَسَكَو «ٍبارّشلا َنِم ىَقَسَو ؛ماَعلعلا
 0 ا ال م اا ل علا

 « ىَقْسَو َمَعظَأ يذلا ولل دمَحلا» :لاق امبرو : 9نيِمَلاَعلا ٌبَرولل ُدْمَحْلا «اليضفت َقلَخ نم

 .ُهَعوَسَو

 .(41) ملسم هجرخلأ (1)

 .ةمامأ يبأ ثيدح نم :(7784) هجام نياو :(07) يذمرتلاو ؛("849) دواد وبأو (28048) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (0514) نابح نبا هجرخأ (م)

 .حيحص ٍدانسإب «يراصنألا بويأ يأ ثيدح نم 7461(2) دواد وبأ هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز همم هلهأ كك هترشاعمو حاكنلا يف هيده يف :لصف

 نكي ملو ؛مهيديأ اهب نوحسمي ُليدانم مهل نكي ملو .هعباصأ َقِمَل هماعط نم غرف اذإ ناكو
 .اولكأ املك مهيديأ لسغ مهتداع

 «هيهنل خسن اذه :ليقف ءًامئاق ةّرم برشو امئاق برشلا نع رجز لب «ًادعاق هبرش ٌرثكأ ناكو
 «رذعل ًامئاق اهيف برش نيع ةعقاو اهنأ ملعأ هللاو هيف رهظي يذلاو .نيرمألا زاوج نايبل هلعف لب :ليقو
 .ملعأ هللاو «بابلا ثيداحأ عمجت اذهبو ءدوعقلا نم عنمي رذعل هزاوجو ءًامئاق برشلا نع يهنلا :ةلأسملا هذه يف حيحصلاو .ًامئاق برشو ولّذلا ذخأف ءاهنم نوقتسي مهو مزمز ىتأ هنإف «هيلع لدي ةصقلا قايسو

 . هنم ٌربكأ هراسي ىلع ْنَم ناك نإو هنيمي ىلع ْنّم لوان برش اذإ ناكو
 هلهأ لَك هترشاعمو حاكنلا يف هيده يف :لصف

 ُفاَسّتلا : مُكاَيْنُك نم ّيلإ بح :لاق يك هنأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم هلو هنع حص
 ,؛ثالث مكايند نم ّيلإ ببح# هاور نمو ؛ثيدحلا ظفل اذه ('”قالّصلا يف ينبع هر ْتَلِعُجَو ءُبْيشلاَو
 ءاسنلا ناكو .اهيلإ فاضُت يتلا ايندلا رومأ نم تسيل ةالصلاو ؛؛ثالث" :للَي لقي ملو ءمهو دقف
 يف نيثالث ةوق يطعأ دق ناكو «ةدحاولا ةليللا يف هئاسن ىلع فوطي ناكو .هيلإ ءيش ٌبحأ بيطلاو
 . هتمأ نم دحأل هحبُي مل ام كلذ نم هل هللا حابأو «هريغو عامجلا

 اًميِف يِمْسُق اذه ّمُهْللا» :لوقي ناكف ةبحملا امأو «ةقفنلاو ءاويإلاو تيبملا يف نهنيب مسقي ناكو
 امم هنأل كلذ يف ةيوستلا بجت الو ءعامجلاو بحلا وه :ليقف "'”«ُكِلمأ آل اَميِف يِنمَلَت الك كينأ
 .كلمي اال

 .ءاهقفلل نيلوق ىلع ؟مسق ريغ نم نهترشاعم هل ناك وأ ءديلع ًابجاو ْمُسَقلا ناك لهو
 .ءاسن اهرثكأ ٍةمألا هذه ٌريخ ّنِإَف ءاوجوزت : سابع نبا لاق ؛ءاسن ةمألا رثكأ وهف
 .هنم هللا هأّرب ام ىلإ هتبسنو هئطخ حبق ىلع ًاهيبنت انه هتركذ امنإو ٌاميظع ًاطخ رهاظ هنإ :لاق نم أطخأو ءًادبأ رهاظي ملو ءرهشب ًاتقؤم ًءاليإ ىلآو .عجارو هلو قلطو
 .قلخلا ّنسحو ةرشاعملا ٌنسح هجاوزأ عم هتريس تناكو

 وهو  ًاقْرَع تقرعت اذإ ناكو ءبرشو اهمف عضوم يف همف عضوف هذخأ ءانإلا نم تبرش اذإ تناكو ؛هيلع اهعبات هيف ٌروذحم ال ًائيش تيوه اذإ ناكو ."””اهعم نبعلي راصنألا ٍتانب ةشئاع ىلإ ُبرَسُي ناكو
 يف هسأرو نآرقلا أرقيو ءاهرمجَح يف ءىكتي ناكو ءاهمف عضوم همف عضوف هذخأ محل هيلع يذلا ْمُظَعلا
 يهو «هدجسم يف نوبعلي مهو ةشبحلا اهيريو «بعللا نم اهنُكمي هنأ هلهأ عم هقّلُح نسحو هفطل نم ناكو ءمئاص وهو اهلبقي ناكو ءاهرشابُي مث ُرَثتُق ضئاح يهو اهرمأي ناكو ءًاضئاح تناك اميرو ءاهِرْجِح
 .ةرم لزنملا نم امهجورخ يف اعفادتو ؛نيترم مادقألا ىلع رفسلا يف اهقباسو ءرظنت هيبكنم ىلع ةئكتم

 .نسح ٍدانسإب 5١/7 يئاسنلاو ١78/7 دمحأ هجرخأ )١(
 «ةشئاع ثيدح نم 1817/7 مكاحلاو :(1517/1) هجام نباو 234/7 يئاسنلاو 01140(2) يذمرتلاو «(5155) دواد وبأ هجرخأ ()

 . يبهذلا هقفاوو هححصو

 .اهيلإ نهلسري يأ (5)



 هلها كي هترشاعمو حاكنلا يف هيده يف :لصف نا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مد قطط لااا ا يلا كي

 ءًأئيش يقاوبلل ضقي ملو :هعم اهب جرخ اهمهس جرخ ٌنهتيأف .هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناكو

 .روهمجلا بهذ اذه ىلإو

 ."”يلهأل ْمُكريح انآَو ؛ولفأل ْمُكْريَح مُكْربَح» : لوقي ناكو
 .2نهيقاب ةرضح يف هتاسن ضعب ىلإ هدي دم امبرو

 ىلإ بلقنا ليللا ءاج اذإف «نهلاوحأ أرقتساو نهنم اندف «هئاسن ىلع راد رصعلا ىلص اذإ ناكو

 يف َنُهَدْنِع لكُم يف ٍضْعَب ىَلَع اًنَضْعَب َلْصَقُي ال ناك :ةشئاع تلاقو .ليللاب اهصخف ةبوّنلا ةبحاص تيب
 يف وه يتلا غلبي ىتح سيسم ريغ نم ةأرما لك نم ونديف ءًاعيمج انيلع فوطي ناك الإ موي ٌلقو ءمسَقلا
 . "اهدنع تيبيف ءاهتبون

 نكي مل يتلا نأ ءاطع لوق نم ”:ملسم حيحص» يف عقوو «ةعساتلا نود نهنم نامثل مسقي ناكو

 تبهو ْتَرِبَك امل اهنإف «ةدوس يه امنإو هللا همحر ءاطع نِم طلغ وهو ؛ ٌيَبُح تنب ةيفص يه اهل مسقي

 . "ةشئاعل اهتبون

 ىلع َدَجَو دق ناك هنأ ملعأ هللاو مهولا اذه ببسو «ةدوس ٌَمويو اهموي ةشئاعل مسقي هلي ناكو

 ءمعن :تلاق ؟يموي ِكّل بهأو ينع يلي هلا لوسر يضرُي نأ ِكَل له :ةشئاعل تلاقف «ءيش يف ةّيفص

 :تلاقف هِكَمْوَي سيل هنإف ةَشْياَع اي يِنَع ِكِيلِإ) :لاقف «ةيفص موي يف هلي يبنلا بنج ىلإ ٌةشئاع تدعقف

 كلتو ّمويلا كلذ اهتبهو تناك امنإو .”"”اهنع يِضرف «ريخلاب هتربخأو ءاشُي نم هيتؤُي هللا ُلْضَن كِل
 يذلا حيحصلا ثيدحلا فالخ وهو «نهنم عبسل مسقلا نوكي ناك الإو «كلذ نيعتيو «ةصاخلا ةّبوّنلا

 .ملعأ هللاو «ٍنامثل ناك مسقلا نأ هيف بير ال

 لهف «ىرخألل اهموي نهادحإ تبهوف «نيتجوز نم رثكأ هل نمل ةعقاولا هذه لثم تقفتا ولو

 نأ هيلع بجي وأ ءاهيلت ةبهاولا ةليل نكت مل نإو ةيلصألا اهتليلو ةبوهوملا ةليل نيب َيِلاوُي نأ جوزلل

 .هريغو دمحأ بهذم يف نيلوق ىلع ؟اهنيعب ةبهاولا اهقحتست تناك يتلا ةليللا يه اهتّليل لعجي

 أضوت امبرو «مانو لستغا امير «ليللا لوأ عماج اذإ َناَكَف «هلوأو ليللا ٌرخآ هّلهأ يتأي لي ناكو

 طلغ وهو "”ءام سمي ملو «مان امبر ناك هنأ ةشئاع نع دوسألا نع يعيبّسلا قاحسإ وبأ ركذو . مانو

 . هتالكشمو هللع حاضيإو «دواد يبأ نئس بيذهت» باتك يف هيلع مالكلا انعبشأ دقو «ثيدحلا ةمئأ دنع

 .اذهو اذه لعف «ةدحاو لك دنع لستغا امبرو ءدحاو لسغب هئاسن ىلع فوطي ناكو

 . "كلذ نع ىهني ناكو «ًاليل هلهأ قرط مل َمِدَقَو رفاس اذإ ناكو

 ) )1١حيحص نسح ثيدح :لاقو «ةشئاع ثيدح نم (840) يذمرتلا هجرخأ .

 . نسح ٍدلسي )7١1126( دواد وبأ هجرخأ () .سنأ ثيدح نم )1١417( ملسم هجرخأ (1)

 )١557(. ملسم هجرخأ (5) .(04548) (5:)

 . لاخلا ةلوهجم ءةيرصبلا ةيمس هيفو )١41/1( هجام نبا هجرخأ (7)

 (5:”7) ملسم هجرخأ رمع ثيدح نم دهاش هلو «يوق ٍدانسإب (085) هجام نباو )١18(« يذمرتلاو «(778) دواد وبأ هجرخأ .(9)
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 .رباج ثيدح نم 1١87( ح) (5//1917) ملسمو «(07414) يراخبلا دنع وه (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 56 ههابتناو همون يف 4ك هتريسو هيده يف :لصف

 ههابتناو همون يف يو هتريسو هيده يف :لصف
 ىلعو «ةرات ضرألا ىلعو «ةرات ريصحلا ىلعو ؛ةرات عطّنلا ىلعو ؛ةرات شارفلا ىلع ماني ناك

 , ”ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف ًايقلتسُم لك هللا لوسر ٌتيأر :همع نع ميمت نب داّبع لاق .دوسأ ءاسك ىلع ةراتو ءولاّمِر نيب ةرات ريرسلا
 ىلع مان هنأ دوصقملاو , "”هنلبّللا يِتَالَص يِنَعَتَم هنا لوألا ِهِلاَح ىلإ هوُدُر» :لاقو كلذ نع مهاهنف «تاينث عبرأ ًاموي هل ينُثو «نيتينّتب ىنثي هيلع ماني ٌحْسِم هل ناكو . فيل هُرْشح ًامّدأ هشارف ناكو 1
 . ©ةّشيئاع َرَْ نكد وأما احل يف اَنََو ليرْبِج يِئاَنأ ام» :هئاسنل لاقو «فاحّنلاب ىطغتو «شارفلا

 .ٌتيِل اهُوشح ًاَمَدأ هتداسو تناكو
 , 9وُثوُمَأَو اًيخأ مهلا ٌكيساب# :لاق مونلل هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناكو

 تري هوم لثلو 4() ٌدححأ ُهَنأ ره ٌلثل :امهيف أرقي ناكو ءامهيف تْفني مث ِهيَفك عمجي ناكو
 , *تارم ثالث كلذ لعفي «هدسج ْنِم لبقأ امو ؛ههجوو ههسأر ىلع امهب أدبي ؛هدسج نم عاطتسا ام امهب حسمي مث 4( دياتلأ تري ُدومأ لثؤو 4( ِقََْل

 َكَباَذَع ين ّمُهّللا» :لوقي مث ؛نميألا هدخ تحت ىنميلا هدي عضيو «نميألا هّقِش ىلع ماني ناكو
 ءاَناَوآَو اناَنَكو اَناَقَسَو اًئمَعظَأ يذلا ولل ُدْمَحْلا' : هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناكو ."”كداَبِع ُثَعِنَت َمْوَي
 َلِزْنُم «ىوُنلاَو ٌّبَحلا َقِلاَف ويش ّلُك ّبَرَو اَنْبَر ءميظَعلا ٍشْرَملا ّبَرَو «ضزألاو ِتاَواَمّسلا بر هللا" : شارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناك هنأ ًاضيأ ركذو .ملسم هركذ '”«َيوُْم الو هل َيفاَكآل ْنْمِي ْمُكَن
 َكَدْنَب َسْيَلك ٌنِاَبلا ٌتْنَأَو .ةيش َكَْوَك َسْيَلك ٌرِهاَّظلا َتْنَأَو .ةيَش َكَدْعَب َسْيَلَف ءرخآلا تنأو ءءيش كلبق سيلف لوألا َتْنَأ هييِصاَنب َدِحآ تْنَأ رش يذ ّلُك ٌرَش ْنِم كب ُدوُعَأ ِناَكْرُمْلاَو ءلبجُإلاو ادت
 .«رْقفلا َنِم اًْغَأَو «َنيِتلا اّنَع ٍضْقا يش

 ند َكرِفْفَتْسأ ين مهلا َكَئاَحْبُس َتْنأ الإ هّلإ ال' :لاق ليللا يف همانم نم ظقيتسا اذإ ناكو
 ٌةَمْحَر َكْنُدَل ْنِم يل ْبَمَو ءيتتيَدَه ذإ َدْعَب يبت ْعِرت َالَو ءًامْلِع ينذز ٌمُهّللا َكَتَمْحَر َتْنَأْسَأَو
 , 9ثاَعَوْلا

 ٍ .كّوسي مث ,2"”«روشثلا هبل ئاَمَأ اَم َدعَب اناَيحَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا» : لاق همون نم هبتنا اذإ ناكو

 .همع نع ميم نب دابع ثيدح نم )71٠١( ملسمو ؛(410) يراخبلا هجرخأ فلز
 . عطقنم وهو «ةشئاع ثيدح نم (”77) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (5)
 .ةملس مأ ثيدح نم (0//79) يراخبلا هجرخأ ()
 . بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (7711) ملسم هجرخأ 2
 . ةشئاع ثيدح نم (01/70) يراخبلا هجرخأ (0)
 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو :ةفيذح ثيدح نم (75948) يذمرتلاو .ةصفح ثيدح نم (005485) دواد وبأ هجرخأ (50)

 .ةريره بأ ثيدح نم :(1717) ملسم هجرخأ لإ .سنأ ثيدح نم (؟116) ملسم هجرخأ (0)
 سيق نب ديلولا نب هللا دبع هيف نأ عم .يبهذلا هقفاوو هححصو ةشئاع ثيدح نم قيل مكاحلاو .(5071) دواد وبأ هجرخأ 2

 . يروق ريغ «يبيجتلا
 .ءاربلا ثيدح نم ؛(77/11) ملسم هجرخأ )٠١(



 بوكرلا يف لَو هيده يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 6 :نارمع لآ] 4ِضْرْلاَ ٍتوَمَسلَأ ِقْلَخ ىف كِإ» : هلوق نم (نارمع لآ) رخآ نم تايآلا رشعلا أ[ ارق امبرو

 َّتْنَأ ؛ُدْمَحْلا َكْلَو «ٌَنهبف ْنَمَو ضْألاو ٍتاواَمّسلا ٌروُث َتْنأ ِءُدمَحلا كل مُهللا» : لاقو . هر ىلإ

 ُةَنَجِلاَو ءّنَح َكْواَمِلَو «ُنَحْلا َكُرُعَوَو ُنَحْلا َتْنَأ ُدْمَحْلا َكَلَو سيف ْنَمَو ضْألاو ٍتاَواَمَسلا مي

 َكْيَلَعَو ٌّتْنَمَآ كو ٠ «ٌتمَلْسَأ َكَ ّمُهَّللا ٌقَح ُةَعاَّملاَو ءّح دمحم ١ ٌقَح َنوُيلاَو ئَع ٌراَلاَو ءقَح
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 اَمَو ُتْرَخَأ اَمَو ُتْنَدَك اَم يل ُرِفْفاَك «ُتنكاَح َكِنَلإَو ؛ ُتنَصاَخ كيو ُتْبَنأ َكِئَلِإَ ُتْلُكَوَت

 ني الإ هَل ل « يهل َتْنَأ «ُتنكْغَأ اَمَو ُتْرَرْسَأ

ت ناكو «نيملسملا حلاصم يف ليللا لوأ رهس امبرو ءهرخآ موقيو ليللا لوأ ماني ناكو
 «هانيع ٌمان

 ىلع عجطضا ليلب سّرع اذإ ناكو . . ظيقتسي يذلا وه ٌنوكي ىتح هوظقوُي مل مان اذإ ناكو . هبلق ٌماني الو

 .يذمرتلا لاق اذكه "هفك ىلع هسأر عضوو ؛هعارذ بصن حبصلا ليبق سّرع اذإو «نميألا هقش

 .هدعاس بصن حبصلا ليبق سّرع اذإو «هنيمي دسوت ليللاب سّرع اذإ ناك : ؟هحيحص# يف متاح وبأ لاقو

 .حبصلا ليبُق نوكي امنإ سيرعتلاو : :متاح وبأ لاقو .يذمرتلا ثيدح باوصلاو «ًامهو اذه نظأو

 «راهنلاو ليللا ثلث وه :نولوقي ءابطألاو «مونلا نم نوكي ام عفنأ وهو «مونلا َلدعأ همون ناكو

 .تاعاس نامث

 بوكرلا يف ُهْدَب هيده يف :لصف
 اهيرجُي ناكو «ىرخأ ًايِرَعَو «ةرات ٌةَجّرْسُم سرفلا بكرو «ريمحلاو لاغبلاو لبإلاو َليخلا بكر

 «هفلخ فدرأ اميرو «ريعبلا ىلع هفلخ فدرأ اميرو «رثكألا وهو هدحو بكري ناكو «نايحألا ضعب يف

 ليخلا هبكارم ٌرثكأ ناكو «هئاسن ضعب فدرأو «لاجرلا فدرأو «ريعب ىلع ة ةثالث اوناكو «همامأ بكرأو

 نكت ملو ؛كولملا ضعب هل اهادهأ ةدحاو ةلغب اهنم هدنع ناك هنأ فورعملاف «لاغبلا اًمأو .لبإلاو

 اَمّنِإ» : ل لاقف ؟رمحلا ىلع ليخلا يزنُن الأ : ليق ةلغبلا هل تيدهأ امل لب ءبرعلا ضرأب ةروهشم لاغبلا

 , 9«نوُملعَي ال َنيِذَلا َكِلَذ ُلَمْفَي

 اذإف «ةئام ىلع ديزت نأ بحُي ال ناكو «ةاش ةئام هل ناكو . منغلا هلك هللا لوسر دختاو :لصف

 رثكأ ديبعلا نم هؤاقتعو هيلاوم ناكو «ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلا ذختاو «ىرخأ اهناكم حبذ «ةمهب تداز

 امّيأ» : :لاق هنأ لك يبنلا نع نع هريغو ةمامأ بأ ثيدح نم ؛هعماج» يف يذمرتلا ىور دقو . ءامإلا نم

 مِلْسُم ءىرنا اَمُيَأَو ءُةْنِم ًاوضع ُةْنِم وضع لك ُىِرْجُي ءراَثلا َنِم كاك ناك ًامِلسُم اءرما َقتَْأ ءىرما

 اذه :لاقو هني اوضُع اَمُهْنِ ِنْيَوضُع ُلُك ءىِرْجُي ٍاّثلا ّنِم ُهَكاَكِق اَتَناَك ِنِيَئَمِلْسُم نْيَ ْيَتأَرْما ّقَئْهَأ

 رثكأ ناكف «نيتمأ قتع ُلِدْعَي دبعلا قتع نأو «لضفأ دبعلا قتع نأ ىلع لدي اذهو . .حيحص ثيدح

 ءركذلا نم فصنلا ىلع ىثنألا اهيف نوكت يتلا ةسمخلا عضاوملا دحأ اذهو «ديبعلا نم ِهل هئاقتع

 )١( سابع نب هللا دبع ثيدح نم (777) ملسمو «(181) يراخبلا هجرخأ .

 . سابع نبأ ثيدح نم (9/79) ملسمو :(7737) يراخبلا هجرخأ ()

 . ديج ٍدانسإب ةداتق يبأ ثيدح نم (14128) نابح نباو (؟161) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ ©

 . حيحص ٍدانسإب « يلع ثيدح نم 774/7 يئاستلاو «(7674) دواد وبأ هجرخأ (4)

 )1١82847(. يذمرتلا هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 51 بوكرلا يف كي هيده يف :لصف

 حاحص ثيداحأ ةدع هيفو ءروهمجلا دنع ناتاش ركذلا نعو «ةاش ىثنألا نع هنإف «ةقيقعلا :يناثلاو
 .ةيدلا :سماخلاو .ثاريملا :عبارلاو .لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش نإف ؛ةداهشلا :ثلاثلاو .ناسحو

 «هعيب نم رّثكأ هتلاسرب ىلاعت هللا همركأ نأ دعب هؤارش ناكو .ىرتشاو لك هللا لوسر عابو :لصف
 سلحلاو حدقلا هعيبك «هريغل اهرثكأ ةريسي اياضق يف الإ ٌعيبلا هنع ظفحُي داكي ال ةرجهلا دعب كلذكو
 .نيدبعب دوسأ ًادبع هعيبو ءروكذم يبأ مالغ رّبدملا بوقعي هعببو «ديزي نميف

 هسفن رجأ هنأ هنع ظفحُي امنإو «هراجيإ نم رثكأ هراجعتساو ءرجأتساو ءرجآو «ريثكف هؤارش اًمأو
 . ماشلا ىلإ اهلامي هرفس يف ةجيدخ نم هسفن رجأو ءمنغلا ةياعر يف ةوبنلا لبق

 «لاملا ضبق اذإ نيمأف ءكيرشو «ليكوو ءريجأو «نيمأ براضملاف «ةبراضم دقعلا ناك نإو
 جرخأ دقو .حبرلا هيف رهظ اذإ كيرشو لمعلا نم هسفنب هرشابُي اميف ريجأو «هيف فرصت اذإ ليكوو
 للي هللا لوسر ٌرجآ» :لاق رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ردب نب عيبرلا ثيدح نم ؛هكردتسم» يف مكاحلا
 يف لاق .دانسإلا حيحص :لاقو «©'”(ٍصوُلي ةَرْفَس لك َشَرَج ىلإ نيترفس دليوخ تنب ةجيدخ نم هسفن
 .ماشلاب دلب امهحتفب وهو «نميلا فيلاخم ني ءارلا حتفو ميجلا مضب شرج : «ةياهتلا»

 وه اذه ردب نب عيبرلا نإف ٌحِصَي الو ؛ماشلاب يذلا حوتفملا وه امنإف .ثيدحلا حص نإ :تلق
 نب عيبرلا هنظ مكاحلا نأكو «كورتم :يدزألاو ينطقرادلاو يئاسنلا لاق .ثيدحلا ةمئأ هفعض َقَلْيَلُع
 . هللا ديبع نب ةحلط ىلوم ردب

 فيك ؟يكبِرش تْنُك امأ» :لاق؟يفِرَْت امأ :لاق ٌةكيرش هيلع مدق املو كلو دَّللا ٌلوسر كراشو
 . 2«يراَمُث الو يِراَدُت ال َتْنُك ُكيِرّشلا

 يهو «ةارادملا نم تراص اهزمه كرت نإف .قحلا ةعفادم يهو قاأرادملا نم ةزمهلاب ءىرادتو
 .نسحأ يه يتلاب ةعفادملا

 .هلٌكوت نم ٌرثكأ هليكوت ناكو ءلْكَوَتَو لّكوو

 يف عقو دقو ءعوكألا نب ةملسل لاقف ءَبَهّناو بهوو ءاهيلع باثأو ؛ةيدهلا َلِبَقَو .ىدهأو
 .©نيملسُملا َنِم ىَراَسُأ ةّكم ٍلْهَأ ْنِ اهب ىَداَقَك ءهل اهّبموف ؟يِ اَهّْبَمه :ةيراج همهس

 . لّجؤملاو ٌلاحلا نمثلاب ىرتشاو «راعتساو «نهر ريغبو نهرب نادتساو

 نويدل ًاماع ًانامضو ءةّنجلاب هل ًانومضم ناك اهّلِمَع ْنَم ٍلامعأ ىلع هّبر ىلع ًاصاخ ًانامض نمضو
 ةمئألل ماع مكحلا اذه نإ :ليق دقو .«©اهيفوُي وهو هيلع اهنأ ًءافو عدي ملو نيملسملا نِم يفوُت نم
 :اولاقو «لاملا تيب نم اهيفوُي هيلع اهنإف ءًءافو اوفلخُي مل اذإ نيملسملا نويدل نماض ناطلسلاف :هدعب

 لج نم رك ريبزلا يب د مكا ال ثيدحلا فيعضت نم فنصملا هركذ امو ءسلدم وهو ء«ريبزلا يبأ ةنعنع هيف ءفيعض ٍدانسإب 187/7 احلا هجرخأ )١(
 . يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححص كلذ عمو .ةقث وهو ءدعبات ةدعسم نب دامح نأل حصي ال ءردب نب عيبرلا

 . مسي مل وار هيف «فيعض ٍدانسإب كو يبنلا نع «بئاسلا نع (17817) هجام نباو (48757) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 : . عوكألا نب ةملس ثيدح نم :(01900) ملسم هجرخأ (5)
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١719( ملسم دنع وه (5)



 بوكرلا يف هي هيده يف :لصف هب )١( دابعق ريخ يده يف داعملا داز
 ا ا تا ا هاسساسلا

 يف هيلع ُقِفْنُي كلذكو «ةافو عدي ملو تام اذإ هّئيد هنع يضقي كلذكف ءاثراو ْعَدَي ملو تام اذإ هثري امك

 .هيلع قي ْنَم هل نكي مل اذإ هتايح
 تّدرو «هيلإ عّفْشَو ءعّمشتو .هللا ليبس يف ٌةقدص اهلعج ءهل تناك ًاضرأ هلك هللا ٌلوسر تقوو

 ٌرثكأ يف فلحو ءةودقلاو ةوسألا وهو ءَبِيَع الو اهيلع بضغي ملف «ًاثيغُم اهتعجارم يف هّيعافش ٌةريرب

 ى لق وْ نأ َكِبَتَسي> :ىلاعت لاقف «عضاوم ةثالث يف فلحلاب هناحبس ُهّللا هرمأو «ًاعضوم نينامث نم

 + :ابم] ْمُكَتأَل َقَرَو لب لك ُةَماَسلَأ 3 أورمك نذل لاََول : ىلاعت لاقو [ه* :سنوي] 1 منا هتك

 [رباغتلا] 40 ري هَل لع كو امي قبل جبل رو لب ل اب ل ل ارك ل ْعَي» : ىلاعت لاقو
 مكاحتف «هيقفلاب هيمسُي الو «يرهاظلا دواد نب دمحم ركب ابأ ركاذُي يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ ناكو

 يضاقلا هل لاقف «فلحلل أيهتف «دواد نب ركب يبأ ىلع ٌنيميلا تهجوتف هل ٌمصخو وه ًاموي هيلإ

 هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو فلحلا نم ينعنمي امو :لاقف !؟ركب ابأ اي فلحي كّلثمو ٌفِلحت وأ :ليعامسإ
 «ًادج هنم كلذ نسحتساف ءركب وبأ هل اهدرسف ؟كلذ نيأ :لاق هباتك نم عضاوم ةئالث يف فيحلاب
 . مويلا كلذ نِم هيقفلاب هاعدو

 «نيميلا دقع عنمي ءانثتسالاو ٌةرات اهيف يضميو رات اهرّثكيو ةرات هنيمي يف ينئتسُي لك ناكو

 .ةَلِحَت هللا اهامس اذهلو ءاهدقع دعب اَهْلُحَت ةرافكلاو

 ةهج ديرُي نأ لثم ؛ٌّقحلا الإ هتيروت يف لوقي الو ءيّروُيو «ٌنحلا هحازُم يف لوقيو «حزامُي ناكو

 .ريشتسيو ريشي ناكو .كلذ وحن وأ ؟اهكلسمو اهّمايم فيكو ؟اهُقيرط فيك اهريغ نع لأسيف اهدصقي

 فيعضلاو نيكسملاو ةلمرألا عم يشميو ؛ةّوْعَّذلا بيجُيو «ةزانجلا ٌدهشيو ضيرملا دوعي ناكو

 نمي ًادج ريسي ءزج وهف «حيدملا نم هيف ليق ام نكلو ءهيلع باثأو ءرعشلا ٌحيدم عمسو ءمهجئاوح يف

 ىّنَحُي نأ َرمُأ كلذلف «بذكلاب نوكي ام ُدئكأف «سانلا نم هريغ خدم امأو .قحلا ىلع باثأو «هدماحم

 .2"”ُبارّلا َنيِحاَّدملا هوجو يف

 «هديب هبوث َعّقدو هديب هلعن فَصخو «عراصو «مادقألا ىلع هسفنب لكي للا لوسر قباسو :لصف

 طبرو ءدجسملا ءانب يف َنِبْللا مهعم لمحو ؛هسفنو هلهأ مدخو ءهّبوث ىَلُكَو ءهتاش بلحو «هولد َمُقرو

 رهظ ىلعو .هسأر ٍطَسَو يف مجتحاو «تفيضأو فاضأو ةرات عبشو «ةرات عوجلا نم رجحلا هنطب ىلع

 ملو ىقرو هوَتْكَي ملو ىوكو «ىوادتو «نيفتكلا نيب ام وهو لهاكلاو نيعدخألا يف مجتحاو «همدق

 .هيذؤي امم ضيرملا ىمحو ءَقْرَئْمَي

 هل ىلاعت هللا اهعمج دقو «ةرضملا ةداملا ٌغارفتساو «ةحصلا ظفحو «ةيمحلا :ةثالث بطلا لوصأو

 : ىلاعت لاقف «ررضلا نم ٌةيشخ ءاملا لامعتسا نم ضيرملا ىمحف ءهباتك نم عضاوم ةئالث يف هتمألو

 اديِعَص اوُمَسيَتَم آم اوُدَجَي ملف ةاسنلا مسك وأ ابكفلا ني مدي دمك ةتج وأ ٍرَمَس لع أ يت م نول

 نَسَم9 :ةحصلا ظفح يف لاقو «مداعلل هحابأ امك هل ةيمح ضيرملل مميتلا حابأف [#4 :ءاسنلا] 4اًْيَط

 ًاظفح ناضمر يف ٌرطِفلا رفاسملل َحاَيَأَف 184 :ةرقبلا] 4ْنَمُأ ماي َنِي ٌةَّدِهَ ٍرَفَس َلَع وأ ارم ٌنِه تناك

 )١( دوسألا نب دادقملا ثيدح نم «(7007) ملسم هجرخأ .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 هدحو هيشم يف كي هيده يف :لصف

 يف غارفتسالا يف لاقو .ةحصلاو ةوقلا ُفعْضُيَف ءرفسلا ٌةقشمو ٌموصلا هتوق ىلع عمتجي الثل .هتحصل
 :ةرقبلا] 4ْقلش زأ ْةََدَص ذأ ٍرابِم ني ٌديديم ويل ني ذأ هوي وأ اًسيرَم ينم 6 نوط :مرحملل سأرلا قلح
 «قةدسافلا داوملا غرفتسيو هسأر قلحي نأ مرحُم وهو هسأر نم ىذأ هب ْنَمَو ضيرملل َحاَيَأَق 5
 هذهو «ضرملا هيلع دلوت وأ ٌقَرَجُع ْنِب بعكل لصح امك «ّلْمَقلا هيلع دلوت يتلا ةئيدرلا ةرخبألاو

 هدابع ىلع هتمعن ىلع اهب ًاهيبنت ؛ةروصو ًائيش اهنم سنج لك نم ركذف ؛هلوصأو بطلا دعاوق يه ةثالثلا
 0مهب ةفأرو 2 مهب ًافطلو «هدابعل ًةمحر ,مهاذأ داوم غارفتساو « مهتُحِص طظفحو « مهتيمح نم اهلاثمأ يف

 . ميحرلا فوؤّرلا وهو

 نم َتَلْسَتْسا اذإ ناكو .؟هنم ًاريخ ىضق افلس فلستسا اذإ ناكو .ًةلماعُم ٍساّنلا ٌنسحأ ناك
 ُدْمَحْلا ٍفّلَّسلا ُهاَرَج اَمَّنِإ ءَكِلاَمَو َكِلْمَأ يف َكَّل ُهّللا َكَراَبِ' :لاقف ءهل اعدو ؛هايإ هاضق افلَس لجر
 ْنِم اَنَءاَج مه : يك لاقف ءهاتأف «ٌيراصنألا جاتحاف ءًاعاص نيعبرأ لجر نم فلستساو .؟"ةادألاو
 هَكّلَسَت ْنَم هْيَح انك اريح الإ قت ال» :هكي هللا لوسر لاقف ءملكتي نأ َداَرأو :لجرلا لاقف هُدَْي ِءيَش
 هبحاص ءاجف ءًاريعب ضرتقاو .2”رازبلا هركذ .نينامث هاطعأف «ةفلُس نيعبرأو «ًالضف نيعبرأ هاطعأف
 ةرم ىرتشاو .290:ًالاَقَم ٌّنَحلا بِحاَصِ َّنإَف ٌهوُهَد» :لاقف «هّياحصأ هب ّمهف كي يبنلل ظلغأف هاضاقتي
 يِرَتْشَأ ال» :لاقو «بلطملا دبع ينب لمارأ ىلع حبرلاب قّدصتو هعابف هيف َحيْرَأف هّنمث هدنع سيلو ًائيش
 اذهف «لجأ ىلإ ةمذلا يف ءارشلا ضقانُي ال اذهو ««"دواد وبأ هركذ ههّنمث يِدْنِعَو اّلإ ًاعْيَش اَّذَه َدْعَ
 ُرَمُه اَيُهَم» :لاقف باطخلا نب ٌرمع هب ّمهف هيلع ظلغأف ًانيد هل ميرغ هاضاقتو .ءيش اذهو «ءيش
 « لجأ ىلإ ًاعيب يدوهي هعابو .©"”رْبّصلاي رمت نأ ىلإ جوخأ َناَكَو واكَوْلاِ يِنرمْأَت ْنأ ىلإ جّوخأ ُتْنُك
 ينَب اي لظمل مكنإ :ٌيدوهيلا لاقف «لجألا ّلِحَي مل :لاقف ءهّنمث هاضاقتي لجألا لبق هءاجف
 هتفرع دق هنم ءيش لُك :يدوهيلا لاقف ءاملج الإ كلذ ِدِزي ملف «مهاهنف «هياحصأ هب ٌمهف «بلطملا ٍدبع
 ءاهّفرغأ نأ ٌثدرأف ءًاملح الإ هيلع لهجلا ٌةدش هديزت ال هنأ يهو ٌقدحاو تيقبو «ةوبنلا تامالع نم
 .©يدوهيلا ملسأف

 هباحصأ عمو «هدحو هيشم يف ِةْلَي هيده يف :لصف
 ٌثيأر ام :ةريره وبأ لاق .اهنكسأو اهتسحأو «ٌةيشِم سانلا َعّرسأ ناكو ءؤمكت أّمكت ىشم اذإ ناك

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١701( ملسمو ,(9885) يراخبلا هجرخأ (1)
 . ديج ٍداتسإب «يموزخملا ةعيبر يبأ نب هللا دبع ثيدح نم (14؟4) هجام نباو 15 /9 يئاسنلا هجرخأ (؟)
 لاجر هلاجزو «رازبلا هاور : 5 ؟عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «سابع نب هللا ديع ثيدح نم «فشك» (701) رازبلا هجرخأ ()

 .ةقث وهو ءرازبلا خيش الخ ءحيحصلا
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١1101( ملسمو ((71705) يراخبلا هجرخأ (4)

 .ءاضقلا ىلوت امل هظفح ءاس ثيح هللا دبع نب كيرش فعضل فيعض ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم (71744) دواد وبأ هجرخأ 2.2(
 .لسرم وه :لاقف يبهذلا هبقعتو ءهححصو ا” /” مكاحلا هوحن جرخأ ()

 .لوهجم وهو .ءفسوي نب ةزمح هيف «فيعض هدانسإو «ًالوطم مالس نب هللا دبع ثيدح نم (؟88) نابح نبأ هجرخأ 00



 هدحو هيشم يف كك هيده يف :لصف 516 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم هتيشم يف عرسأ ًادحأ ٌثيأر امو ءههجو يف يرجت ٌسمشلا نأك كك هللا لوسر نم ّنسحأ ًائيش

 بلاط يبأ نب يلع لاقو . ْثرَتْكُم ٌريغل هنإو انّسفنأ ُدَهِجنَل انإو ءهل ىوطُت ضرألا امنأك لك هللا لوسر
 ىشم اذإ :ةرم لاقو ٍبَبَص ْنِم ظحني امنأك ًاؤفكت افكت ىشم اذإ لك هللا ُلوسر ناك : هنع هللا يضر

 مزعلا يلوأ ةيشم يهو «ببصلا نم طحنملا لاحك هتلمجب ضرألا نم ٌعافترالا : عّلقتلاو : تلق . . عّلقت

 ةناهملاو جَوَهلا ةيشم نم اهّدعبأو ءءاضعألل اهُحورأو تايشملا ٌلدعأ يهو ؛ةعاجشلاو ةمهلاو

 ةيشم يهو "«ةلومحم ةبشخ هنأك ةدحاو ةعطق يشميو هيشم يف توامتي نأ نإ ءيش ثاملا نإف «توامتلاو

 ءًاضيأ ةمومذم ٌةيشِم يهو ءجوهألا لمجلا يشم بارطضاو جاعزناب يشمي نأ اّمإو ؛ةحيبق ةموعذم

 نأ اًمإو ءألامشو انيمي هيشم لاح تافتلالا ٌرثكُي ناك نإ اميس الو ءاهبحاص لقع ةّمِخ ىلع ةلاد يهو

 لع َنوُنَسب تيذأأ نمل دابوو# :لاقف هباتك يف اهب مهفصو امك نمحرلا ٍدابع ةيشم يهو «ًانؤَع يشمي

 ةيشم يهو «توامت الو رّبكت ريغ نم راقوو ةنيكسب :فلسلا نم دحاو ٌريغ لاق [5 : :ناقرفلا] «انوَه ِضْرَْلا

 ناك ىتح هل ىوطُت ٌضرألا امنأكو ءببص نم طحني امنأك ناك ةيشملا هذه عم هنإف كلك هللا لوسر

 ةيشم نكت مل هتيشم نأ :نيرمأ ىلع لدي اذهو ِءِثِرَتْكُم ٌريغ لك هللا لوسرو هّسفن ُدِهْجُي هعم يشاملا
 .تايشملا لدعأ ةيشم لب «ةناهمب الو توامتب

 ٌعرسأ وهو ءلَمَّرلا :سماخلاو .يعسلا :عبارلاو ءاهنم ةثالثلا هذه ؛عاونأ ةرشع تايشملاو
 يف بح يك يبنلا نأ رمع نبا ثيدح نم« ؟حيحصلا» يفو «ببّحلا : ىمسيو ءاَطُخلا براقت عم يشملا
 يشاملا جعْزُي ال يذلا فيفخلا ذَا وهو ءَنالَّسّنلا :سداسلا ."'”ًاعبرأ ىشمو ًاثالث ِهِفاوَط
 :لاقف ءعادولا ةجح يف يشملا نم هك هللا لوسر ىلإ اْوكّش ةاشملا نأ ديناسملا ضعب يفو . تركي الو
 ًارسكت اهيف نإ :لاقي ةيشم يهو «ليامتلا ةيشي يهو ءىلّرؤَحلا :عباسلاو . 20نالَسّتلاب اوُتِيِعَتْسا»

 يشاملا اهيف َبْيَي ةيشي يهو ىّرَمَجلا :عساتلاو .ءارو ىلإ ةيشملا يهو «ىرقهقلا :نماثلاو . ًاثتختو
 اهبحاصب هناحبس هللا فسح يتلا يهو ءربكتلاو بجعلا يلوأ ةيشم يهو ءرتخبتلا ةيشي :رشاعلاو . ًابثو
 .ةمايقلا موي ىلإ ضرألا يف لجلجتي وهف هسفن هتبجعأو ِهْيَنظِع ع يف رظن امل

 .ومكتلاو ِنْوَهلا ةيشي تايشيلا هذه ٌلدعأو

 ”” قكيَالَمْلِل يِرْهظ اوُهَدد :لوقيو ءمهفلخ وهو هيدي نيب نوشمي اوناكف هباحصأ عم هيشم امأو

 هباحصأ يشامُي ناكو «ًاليتنمو ًايفاح يشمي ناكو . هباحصأ ٌقوسي ناكو :ثيدحلا يف ءاج اذهلو

 :لاقف «مدلا اهنم لاسو ءهعبصأ تيمدُق ةرم هتاوزغ ضعب يف ىشمو «ةعامجو ىدارُق

 ”جيقلامهللاليبسيفو تيسمشعبصأالإتنأله

 .دواد وبأ هركذ . وهل وعديو هفدرُيو .«فيعضلا يجْزُي :هباحصأ ةقاس رفسلا يف ناكو

 )١( يراخبلا هجرخأ )١745(: ملسمو )1551(.

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ءرباج ثيدح نم 447/١ مكاحلا هجرخأ ()

 .تاقث هدانسإ لاجر :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو .رباج ثيدح نم )١47( هجام نبا هجرخأ ()

 .نايفس نب بدنج ثيدح نم (1745) ملسمو «(7147) يراخبلا هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍداتسإب ءرباج ثيدح نم (778) دواد وبأ هجرخأ (©)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 55 ةجاحلا ءاضق دنع هوي هيده يف :لصف

 هئاكتاو هسولج يف هِي هيده يف :لصف

 لَو هللا لوسر ٌتيتأ : ةّمّرْحَم تنب ُةَلْيَق تلاقو .طاسبلاو «ريصحلا ىلعو «ضرألا ىلع سلجي ناك
 املو .قّرَقلا نم ٌتدِعرَأ ؛ةسلجلا يف عّمختملاك يي هللا لوسر ُتيأر املف :تلاق .ءاصفرُقلا دعاق وهو
 نيبو هنيب اهلعجف ءاهيلع سِلجي ةداسو ٌةيراجلا هيلإ تقلأف «هلزنم ىلإ هاعد «مّتاح نب يدع هيلع مدق
 عضو اميرو ءانايحأ يقلتسي ناكو .كِلَمب سيل هنأ ٌتفرعف :يدع لاق «ضرألا ىلع سلجو «يدع
 .هنيمي ىلع أكتا امبرو .هراسي ىلع أكتا امبرو «ةداسولا ىلع ءىكتي ناكو «ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ
 .فعضلا نم هباحصأ ضعب ىلع أكوت هجورخ يف جاتحا اذإ ناكو

 ةجاحلا ءاضق دنع ِهَِك هيده يف :لصف
 سجْنلا ٍسْجّرلا» «20”«ِثِئاَبَكلاو ِثْبُحلا ّنِم كب ُةوُعَأ ينإ ٌمُهَّللا» :لاق ءالخلا لخد اذإ ناك

 . ةميجّرلا ِناَطْبّشلا

 هَكْئاَرْفْغ» : لوقي جرخ اذإ ناكو

 .ةرات امهنيب عمجيو «ةرات راجحألاب ريجتسيو ؛ةرات ءاملاب يجنتسي ناكو
 .نيليملا وحن دٌعبي ناك امبرو «هباحصأ نع ىّراوتي ىتح قلطنا ةجاحلل هرفس يف بهذ اذإ ناكو

 .ةرات يداولا رجشبو «ةرات لخّْنلا ٍِشياَحِبَو ءةرات فدهلاب ةجاحلل رتسي ناكو

 «ضرألا نم ًادوع ذخأ - بلصلا عضوملا وهو  ضرألا نم زازع يف لوبي نأ دارأ اذإ ناكو

 .لوبي مث ءىّرَثُي ىتح هب تكنف
 «دعاق وهو لوبي ناك ام رثكأو - ضرألا نم وخرلا نيللا وهو  ٌتِمَّدلا عضوملا هلوبل داتري ناكو

 ىور دقو «'«ًادعاق الإ ُلوبي ناك ام .هوقِّدِصُت الف ًامئاق لوبي ناك هنأ مكّنَّدح ْنَما :ةشئاع تلاق ىتح
 نم هلعف امنإ :ليقو «زاوجلل نايب اذه :ليقف ؛©ًامِئاَك َلاَب ُهَنَأ ةفيذح ثيدح نم (هحيحص» يف ملسم
 بلُّصلا عجو نِم يفشتست برعلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق .ءافشتسا هلعف :ليقو .هْيَضِيَأَمِب ناك عجو
 ىتأ امل اذه لعف امنإ هنإف «لوبلا ةباصإ نم ًادعُبو ًاهزنت كلذ لعف امنإ هنأ حيحصلاو ءامئاق لوبلاب
 دترال ًادعاق لجرلا هيف لاب ولف ؛ةعفترم نوكت يهو «ةلبزملا ىمستو «ةسانُكلا ىقلم وهو موق ةطابُس
 .ملعأ هللاو «ًامئاق هلوب نم دب نكي ملف «طئاحلا نيبو هنيب اهلعجو ءاهب رتتسا لكي وهو لوب هيلع

 رمع اي» :لاقف ءًامئاق لوبأ انأو كي ئبنلا ينآر :لاق باطخلا نب رمع نع يذمرتلا ركذ دقو
 «قراخملا يبأ نب ميركلا دبع هعفر امنإو :يذمرتلا لاق . "دعب ًامئاق تلب امف :لاق ««ًامئاق لب ال
 .ثيدحلا لهأ دنع فيعض وهو
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 سنأ ثيدح نم (770) ملسمو )١47(« يراخبلا هجرخأ )١(

 .فيعض ٍدانسإب «ةمامأ يبأ ثيدح نم (144) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .هححصو ١98/١ مكاحلاو ؛بيرغ نسح ثيدح :لاقو (9) يذمرتلاو ("0) دواد وبأ هجرخأ (7)
 175/1 دمحأ دنع رخآ ٍهجو نم دروو «يضاقلا كيرش لجأل ؛يوق ريغ ٍدانسإب (7017) هجام نباو (١؟) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب

 1//3١0. ًاقيلعت يذمرتلا هركذ (7) .(5784) يراخبلا اذكو (؟1) ملسم (9)

 ويصل عل هسا



 اهعبلوتو ةرطفلا يف لكي هيده يف :لصف و7 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ّنِم ُثَآلَا :لاق كي هللا لوسر نأ «هيبأ نع ةديرُب نب هللا دبع ثيدح نم هريغو ؛رازبلا دئسم» يفو
 ,"”وووُجس يف ّحُقْنَي زأ هِتَآلَص ْنِم ٌعُرْفَي نأ َلْبَ ُهَتَهْبَج َحَسْمَي وأ «ًامِئاَك ُلُجَرلا َلوُبَي ْنَأ :ِءاَمَجلا

 نب ديعس الإ ةديرُب نب هللا دبع نع هارو نم ملعن ال :رازبلا لاقو ءظوفحم ريغ وه :لاقو يذمرتلا هاورو
 .روهشم ةقث يرصب وه : متاح يبأ نبا لاقو .ءيشب هحرجي ملو ءهللا ديبع

 امم ًائيش عنصي نكي ملو «هلامشب ريجتسيو يجنتسي ناكو «نآرقلا أرقيف «ءالخلا نم جرخي ناكو

 وشحو «جردلا عولطو «لبحلا كسمو ءزفقلاو «ةحنحنلاو رَكّذلا رْثَن نم ساوسولاب نولتبملا هعنصي
 دقو .ساوسولا ٍلهأ عّدب نم كلذ وحنو «ةنيفلا دعب ةئيفلا ٍمدقفتو «هيف ءاملا بصو «ليلحإلا يف نطقلا

 .هرمأ الو هلعف نم حصي ال نكلو هب رمأ هنأ يورو ©" ًاثالث ِهّرَكَذ َرَكَن َلاَب اذإ ناك هنأ لكي هنع يور

 .يليقُعلا رفعج وبأ هلاق

 ."”رمع نبا نع ؛هحيحص» يف ملسم هركذ «هيلع دري مل لوبُي وهو دحأ هيلع ملس اذإ | ناكو

 :َلوُقَت ْنَأ َةَيْدَح َكِْبَلَع ُتْدَدَر امّنِإ» :ل اق مث هيلع در هنأ ةصقلا هذه يف هدنسم» يف ف رازبلا ىورو

 دقو مالا كِل 2ز[ال يَ لع ملم لك اذكذ يا يتب اًدإَك امالَس ىلع ٌدْرَي ملك ِهِئَلَع ُتمَّلس

 «عفان نع «نامثع نب كاحضلا ثيدح نم هنأل ءحصأ ملسم ثيدح :ليقو «نيترم ناك اذه لعل :ليق
 :ليق .هنع «عفان نع ءرمع نب هللا دبع دالوأ نم لجر ركب يبأ ةياور.نم رازبلا ثيدحو ءرمع نبا نع

 «هريغو كلام هنع ىور «رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع ُنِب ركب وبأ وه ءاذه ركب وبأو
 .هنم قثوأ كاحضلاو

 هّبوث عفري مل «هتجاحل سلج اذإ ناكو «ضرألا ىلع َكِلَذ دعب هدي برض ءاملاب ىجنتسا اذإ ناكو
 .ضرألا نم وندي ىَّنح

 اهعباوتو ةرطفلا يف ٌدََِْي هيده يف :لصف
 هّدج هنتخ وأ «ةرم لوأل ٌهردص َّنُش موي ةكئالملا هتنتح وأ ءًانوتخم كي دلُو له فالخلا قبس دق

 ؟بلطملا دبع

 هبارشو هماعطل هثيمي تناكو «هئاطعو هذخخأو هروهطو هِلجرتو هِلّمنت يف نميتلا هبجعُي ناكو

 .ىذألا ةلازإ نم هوحنو هئالخل هراسّيو ؛هروهطو

 ملو .هضعب ٌمديو ءهضعب قلحي نكي ملو هلك هّذخأ وأ ءهّلك هكرت سأرلا قلح يف هّيده ناكو
 .كسُن يف الإ هُقلح هنع ظفحُي

 ءءوضولا دنعو ءمونلا نم هابتنالا دنع كاتسيو ءًامئاصو ًارطفم كاتسي ناكو َكاوُّسلا بحي ناكو
 .كارألا دوُعب كاتسي ناكو «لزنملا لوخد دنعو «ةالصلا دنعو

 هرأ لو .حيحصلا لاجر هلاجر : 8 /؟ «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو «دئاوزلا رصتخم» (747)و «فشك» (0490) رازبلا هجرخأ )١(

 .يذمرتلا دنع

 «ةبحص هل حصياال دادزأ :هل لاقيو دادزي :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ءيناميلا دادزي ثيدح نم (777) هجام نبا هجرفخأ (1)

 .فيعض ةعمزو

 .(590) ملسم هجرخأ (6)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 516 اهعباوتو ةرطفلا يف 4 هيده يف :لصف

 ىرعش ُلُّدْسَي ًالوأ ناكو .0"2ةروُثلاب يِلَطَي ناك هنأ هنع ٌرِكُذو «بيلُعلا بجيو «ّبيطتلا رثكُي ناكو
 هلعجي الو هئارو نم هلّذسي نأ :لدسلاو «ةباؤذ ةقرف لك «نيتقرف هرعش لعجي نأ :قرفلاو ءهقرف مث
 .©9ثيدح مامحلا يف حصي ملو «هنيعب هآر ام هلعلو ءاطق ًامامح لخدي ملو .نيتقرف

 يف ةباحصلا فلتخاو .؟ ””نيع لك يف مونلا دنع ًاثالث ةليل لك اهنم لجتكي ةلُحكُم هل ناكو
 نع ءديمح نع ةملس نب دامح ىور دقو ءبضخ : :ةريره وبأ لاقو . ٌبِضخي مل : سنأ لاقف ءهباضخغ

 :لاق ليقع نب دمحم نب هللا دبع ينربخأو :دامح لاق ًابوضخم كي هللا لوسر رعش ٌتيأر :لاق سنأ
 ديك امم كي هللا ٌلوسر ناك :ةفئاط تلاقو ءًابوضخم كلام نب سنأ دنع كلي هللا لوسر رعش تيأر
 نبا عم كي هللا لوسر تيتأ : ةئمِر وبأ لاقو ٠ بضخي ملو ءًابوضخم نظُي ناكف فرعش ّرَمحا دق َبيطلا
 تيأرو :لاق هكْيَلَع يِنْجَيَألَو وْيَلَع ينجَت ال» :لاقف ءهب دهشأ معن :ٌتلق «؟َكنبا اذهأ» :لاقف «يل
 ةحيحصلا تاياورلا نأ (ةرسفأو بابلا اذه يف يوو ءيش نسحأ اذه : يذمرتلا لاق .«”رمحأ بيشلا
 يف ناكأ :ةرمس نب رباجل ليق :برح نب كامس نع ةملس نب دامح لاق .بيشلا غلبي مل هلي يبنلا نأ
 .نعُذلا ّنُماراو نهّدا اذإ هسأر ٍقِرْفَم يف ٍتارعش الإ ٌبيش هسأر يف نكي مل : لاق ؟بيش نكي يبنلا سأر
 ناكو .2*تايز ٌبوث هبوث نأك َعاَنِقلا رثكُيو «هتيحلو هسأر َنهُد ٌرْثْكُي لي هللا لوسر ناكو : سنأ لاق
 ,©9دْوَولا نوُدو ةَّمُجلا قوف هرعش ناكو .ةرات ةشئاع هلّجرتو «ةرات هسفن لّجري ناكو «َلُجرتلا ٌبحُي
 لكي هللا لوسر انيلع مدق :ءىناه ّمأ تلاق «ًاعبرأ ٌرئاَدَغ هلعج لاط اذإو «هينذأ ٌةمحش برضت هّتمُج تناكو
 تبثو «بيطلا ُدري ال لو ناكو ٠ حيحص ثيدح اذهو ءرئافضلا :رئادغلاو «””رئادغ عبرأ هلو َةَمْدَق هكم
 ثكيفخ ٠ قَحْئاَدلا ُبّيط ُهّنِإَ مدري الف ٌناَحْيَر هْيَلَع ضِرُ نم» :لاق هنأ «ملسم حيحص» ثيدح يف هنع
 نإف ءهانعمب سيلو (*0هوُري الَك ٌبيط ِهْيَلَع ٌضِرُع ْنَم» هيوري مهضعبو «ثيدحلا ظفل اذه :«"(لوخملا
 ةيِلاَقلاو ربنعلاو كسملا فالخب ءهلذب يف حماستلاب ٌةداعلا ترج دقو ىذخأي ٌةَنِملا رّثكت ال ناحيرلا
 هني هللا لوسر ناك : :سنأ لاق «ةمامُث نع «تباث نب ةرْزَغ ثيدح نم هنع تبث يذلا نكلو ءاهوحنو

 ثيدحف (007هُنَبَللاو ءُنْهّدلاَو ءُدِئاَسَولا :درُي ال ٌتثَآلَ :هعفري رمع نبا ٌثيدح اَمأو .؟"”تيللا ُدْرَي ال

 يف يريصوبلا لاقو .ةملس مأو تباث يبأ نب بيبح نيب لاسرإ هيف ٍدانسإب ةملس مأ ثيدح نم (7701) هجام نبا هجرخأ 00(
 .ةملس مأ نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبحو «عطقنم وهو .تاقث هلاجر ثيدح اذه : «دئاوزلا»

 .51 88/1١ «بيهرتلاو بيغرتلا» رظنا (؟)

 دق سلدم «روصنم نب دابع لجأل فيعض ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم :(0144) هجام نباو )275١48(« يذمرتلا هجرخأ (0)
 .دهاوش ثيدحلل نكلو «نعنع

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب (44) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (4)

 .فيعض امهالكو «حيبص نب عيبرلاو يشاقرلا نابأ نب ديزي لجأل «فيعض ٍدانسإب ؛لئامشلا» يف (1) يذمرتلا هجرخأ (5)
 . ةشئاع ثيدح نم (5120) هجام نباو )١756(« يذمرتلاو (4141) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .نسح ثيدح :لاقو (1781) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (؟؟61) ملسم هجرخأ (4)

 .ةريره بأ ثيدح نم ؛184 /8 يئاسنلاو (417؟) دواد وبأ هجرخأ (9)

 )1٠١( يراخبلا هجرخأ )09459(.

 - ملسم نب هللا ديع ىوس تاقث هلاجرف ؛هب سأب ال هدانسإ لب .بيرغ ثيدح :هلوقب هفعضو (1740) يذمرتلا هجرخأ(1١)



 براشلا صق يف هيي هيده يف :لصف 54 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نب ملسم نب هللا دبع ةياور نم هنأ الإ هيف ليق ام نآلا ظفحأ الو ؛هتلع ركذو يذمرتلا هاور ءلولعم

 يطغأ اًذإ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق يدهّنلا نامثع يبأ ليسارم نمو .رمع نبا نع «هيبأ نع «بدنج

 ناكو ءاهنم ٌبيطتي "كس لي هللا لوسرل ناكو .2)هدّمَجلا ّنِم م جر هَل كري الك ءَناَحمَرلا ْمُكُدَحأ
 . ءاّنحلا رْوَن يهو : ليق «ةيغافلا سعي تاكو «ٌكسلا هيلإ بيطلا ٍّبحأ

 براشلا صق يف لَك هيده يف :لصف
 سابع نبا نع ؛ةمركع نع «كامس نع ؛ ؛حلاص نب نسحلا ىور :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 هفقوو ءهبراَش ٌصْقَي ناك ٌميهاربإ نأ ركذيو ”هبراش ٌصقي ناك هلي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 ْدحَأَي ْمَل ْنَمه : لكي هللا ٌلوسر لاق : لاق مقرأ نب ديز ثيدح نم يذمرتلا ىورو .سابع نبا ىلع ةفئاط

 لاق : لاق ةريره يبأ نع ؛ملسم حيحص» يفو .4حيحص ٠ ثيدح :لاقو هاني سيلك هبراَش ني
 نبا نع ؛نيحيحصلا» يفو '*”(َسوُجَملا اوُفِلاَح ؛ىحللا اوُحْرَأَو «َبراَوّشلا اوُصُق » :كك وللا وس

 ؟ملسم حيحصا يفو . 9«تراوشلا اوفحأو ءىحُللا اوُرُثوو « ٌنيِكِرْشُملا اوُقِلاَح» :هلك ئبنلا نع
 امْؤَي نيعبزأ ْنِم ركمأ كر الأ ءراَمظألا ٍميِلْقَتَو بِراَّشلا ٌُصَق يف كي ينل اَنَل َتْقَو : ” لاق سنأ نع
 "صلو

 نم ذخؤي :«هثتطوم» يف كلام لاقف ؟لضفأ امهيأ هِقلحو براشلا ٌّصق ىف ٌفلسلا فلتخاو

 كلام نع مكحلا دبع نبا ركذو .هسفنب لَمْ هٌرجي الو ءراطإلا وهو ةفشلا ٌفارطأ ٌردبت ىتح براشلا
 .هبراش قلح نم َبْدؤُي نأ ىرأو ؛هّقلح براشلا ٌءافحإ | سيلو ءىحّْللا يفعُيو ءبراشلا يفحُي :لاق

 ءافحإ يف لكي يبنلا ثيدح ريسفتو :كلام لاق ٌةلْمُم يدنع هقلحو براشلا ًءافحإ :هنع مساقلا نبا لاقو
 «ةعدب هنأ براشلا قلح يف دهشأ :لاقو «هالعأ نم ذخْوُي نأ هركي ناكو .راطإلا وه امنإ براشلا

 هلجر لعجف «خفن رمأ ُهَبَرَك اذإ باطخلا نب رمع ناكو :كلام لاق «هلعف ْنَم ًابرض َعَجوُي هنأ ىرأو

 ملو :يواحطلا لاقو .راطإلا براشلا يف ةنسلا :زيزعلا دبع نب رمع لاقو .هيراش لتفي وهو هئادرب

 ءامهبراوش نايفحُي اناك ٌعيبرلاو ٌئنزملا : انيأر َنيِذّلا ٌةباحصأو ءاذه يف ًاصوصنم ًائيش يعفاشلا نع دجأ

 «دمحمو فسوي وبأو رفزو ةفينح وبأ اًمأو :لاق هللا همحر يعفاشلا نع هاذخأ امهنأ ىلع كلذ لديو

 يكلاملا دادنم زيوُح نبا ركذو .ريصقتلا نم لضفأ ءافحإلا نأ براوشلاو سأرلا رعش يف مهُيهذم ناكف

 «دمحأ مامإلا اًمأو .رمع يبأ لوق اذهو «ةفينح يبأ بهذمك براشلا قلح يف هبهذم نأ يعفاشلا نع

 ءافحإ يف ةنسلا نع لأسُي هتعمسو ءًأديدش هبراش يفحُي لبنح نب دمحأ مامإلا ٌثيأر : :مرثألا لاقف

 ىرت :هللا دبع يبأل ليق :لبنح لاقو «َبراَوَّشلا اوُقْحأ» :ه6 يبنلا لاق امك يفحُي :لاقف «براشلا

 .سأب الف ًاصق هذخأ نإو «سأي الف هافحأ نإ :لاق ؟هذخأي فيك مأ هيفحُي وأ .هبراش ذخأي لجل

 .دهاوش ثيدحللو «بيرقتلا» يف ظفاحلا هراتخاو ءهب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو «يلجعلاو نابح نبا هقثو بدنج نبا

 .ًالسرم اذكه (1741) يذمرتلا هجرخأ (1)

 .نسح ٍدانسإب ءسنأ ثيدح نم (41717) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(7310751) يذمرتلا هجرخأ (4) .(917579) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .(504) ملسمو «(08897) يراخبلا هجرخأ )0( .(510) ملسم هجرخأ ©

 . .(588) ملسم هجرخأ (9)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لب هكحضو هتوكسو همالك يف دلي هيده يف :لصف

 ريغ نم هصقي نأ نيبو هيفحُي لأ نب ريخس وهو : ؛ينغملا» يف يسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ لاقو

 ذهو ''7كاَوِس ىلع هبراش نم ذخأ لب وللا لوسر نأ ةبعش نب ٌةريغملا ىورو :يواحطلا لاق .ءافحإ
 .ءافحإ هعم نوكي ال

 اهنم ركذف . . .ةرطفلا نم رشع» :نيعوفرملا ةريره يبأو ةشئاع يثيدحب هءافحإ ّري مل نم جتحاو
 صق اهنم ركذو "70. . .ٌسْمَح ةّرظِفلا» :هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يفو ,0:ٍبِراّشلا صن

 .براشلا

 للك هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدحبو «:ةحيحص يهو «ءافحإلاب رمألا ثيداحأب نوفحملا جتحاو
 نب ءالعلا ىورو .نيهجولا لمتحي وهو ءءافحإلا هيف بلغألا اذهو :يواحطلا لاق .«90ُهَيِراَش ٌرجَي ناك

 لمتحي اذهو :لاق .©*”هىَحّللا اوُحْرَأَو ءَبراَوَّشلا اوُرُج» :هعفري ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع «نمحرلا دبع
 نب هللا ديعو ءدعس نب لهسو «جيدخ نب عفارو هدْيَسَأ يبأو «ديعس يبأ نع هدانسإب ركذو ءًاضيأ ءافحإلا
 نبا تيأر :بطاح نب دمحم نب ميهاربإ لاقو . مهيراوش نوفحُي اوناك مهنأ ةريره يبأو «رباجو ءرمع

 ريصتتلا ناك املو ا يواحطلا لاق .دلجلا ٌضايب ىرُي ىتح :مهضعب لاقو هُقِتَْي هنأك هيراش يفحُي رمع

 الث نيقلحملل كك يبنلا اعد دقو «سأرلا ىلع ًاسايق ٌلضفأ هيف قلحلا ناك « عيمجلا دنع ًانونسم

 .براشلا كلذكف ؛هريصقت ْنِم لضفأ سأرلا قلح لعجف «"”ةدحاو نيرصقمللو

 هئاكبو هكحضو هتوكسو همالك يف لي هيده يف :لصف

 همالك نإ ىتح ءاَقْطْنَم مهالحأو قادأ مهّعرسأو ؛ًامالك مهّينعأو للا قلخ حصفأ لكي ناك

 لّصفُم مالكب مّلكت ملكت اذإ | ناكو ٠ هؤادعأ كلذب هل ٌدهشيو «حاورألا يبسيو «بولقلا عماجمب ُذُحأَيَ
 هيف هيده لب «مالكلا دارفأ نيب تاتكسلا هّلََّحت عطّقنم الو ءظفحُي ال عرسُم ذهب سيل ّداعلا هّدعي ِنّيبُم

 لضم نيب مالكب مّلكتي ناك نكلو ءاذه مكدرس رس هللا لوسر ناك ام :ةشئاع تلاق «يدهلا ُلمكأ
 ناكو .ًاثالث مّلس مّلس اذإ ناكو «هنع َلَقعُيِ ًاثالث مالكلا ديعُي ام ًاريثك ناكو .©” هيلإ سلج نم هظفحي
 لصف ؛مالكلا عم ارب ملكتيو .هقادشأب همتخيو مالكلا حنفي «ةجاح ريغ يف ملكتي ال توكسلا ٌليوط

 ءيشلا هرك اذإو «هباوث وجري اميف الإ ملكتي الو ءهينعَي ال اميف ملكتي ال ناكو ءريصقت الو لوضف الف

 هلك لب «مسبتلا هكحض لج ناكو . ًاباّحصالو ءاشحفتم الو ءًاشحاف نكي ملو «ههجو يف َفِرُع

 هلثم نم بجعتُي امم وهو نم كحضُي امم ٌكحضي ناكو . هٌدِجاون ّودبت نأ هكحض ٌةياهن ناكف « ءمسبتلا

 .ردنتسيو هٌُعوقو برغتسُيو

 .هرشابُي وأ هّرسي ام ىري نأ وهو «حرفلا كحض :يناثلاو .اهدحأ اذه «ةديدع بابسأ كحضللو
 امم نابضغلا بجعت هببسو «هبضغ دتشا اذإ نابضغلا يرتعي ام ًاريثك وهو ءبضغلا ٌكِحض :ثلاثلاو

 .تاقث هلاجر دانسإب 277١0 /5 يواحطلا هجرخأ )١(

 .0508) ملسمو :(0841) يراخبلا هجرخأ (*) .(531) ملسم هجرخعأ (؟)

 .0؟5) ملسم هجرخأ (0) .فيعض ٍداتسإب 71١ /4 يواحطلا هجرخأ (5)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (1707) ملسمو :(1078) يراخبلا هجرخأ (5)
  نسح ٍداتسإب (714) يذمرتلا هلوطب هجرخأو ءارصتخم (1457) ملسمو :(7574) يراخبلا هجرخأ (0)



 هكحضو هتوكسو همالك يف يي هيده يف :لصف ىف )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هسفن هكلمل هّكحض نوكي دق «هتضبق يف هنأو ءهمصخ ىلع ةردقلاب هسفن ٌروعشو «ٌبضغلا هيلع دروأ
 0 .هب هلارتكا مدعو ؛هبضغأ نمع هضارعإو ءبضغلا دنع

 هكحض نكي مل امك توص عفرو ٍقيهشب نكي مل ءهكحض سنج نم ناكف لي هؤاكب اّمأو

 «تيملل ةمحر ةرات هؤاكب ناكو .ٌريزأ هردصل عمسُيو ءالُمْهَت ىتح هانيع ٌعّمدت تناك نكلو «ةهقهقب
 قايتشا ءاكب وهو «نآرقلا عامس دنع ةراتو «هللا ةيشخ ني ةراتو ءاهيلع ةقفشو هتمأ ىلع ًافوخ ةراتو

 هل ةمحر ىكبو هانيع تعمد «ييهاربإ هّنبا تام املو .ةيشخلاو فوخلل ٌبحاصم «لالجإو ةبحمو

 . "9َنوُوُحَمل ُميِهاَريإ اي َكاَنِإَو ءانّبر يِضُْياَمالإ ُوُقَت الو ُبْلَقلا ْنّرْخَيَو ُنْيَعلا ُعَمْدَتا :لاقو
 اهيف ىهتناو (ءاسنلا) ةروس دوعسم ُنبا هيلع أرق امل ىكبو «ضيِفَت اهُسْفَنَو هتائب ىدحإ دهاش امل ىكبو

 اءاسنلا] "042 اديك هك ادع ّلَع َكي اْفِسَو ٍديِهتِب َمَنَأ لك نم انف اد َنْيكَمط :ىلاعت هلوق ىلإ
 يف يكبي لعجو «فوسُكلا ةالص ىلصو ٌسْمَّشلا تفَسُك امل ىكيو «نوعظم نب نامثع تام امل ىكبو

 ُنْحَنَو َنوُرِفْغَتْسَي ْمُهو ْمِهِيِف اَنَو مُهَب هَئَذَعُت الأ ينْذِعَت ْمَلأ ٌبَر» : لوقيو خفني لعجو ؛هتالص
 . ليلا ةالص يف ًانايحأ يكيت ناو 'وتانب ىدحإ ربق ىلع سلج امل ىكبو « '"”0كٌرِفْغَتْسَت

 .ةقرلاو ةمحرلا ءاكب :اهدحأ :عاونأ ءاكبلاو

 .ةيشخلاو فوخلا ءاكب : يناثلاو

 .قوشلاو ةبحملا ٌءاكب : ثلاثلاو

 .رورسلاو حرفلا ٌءاكب : عبارلاو

 .هلامتحا مدعو ملؤملا دورو نم ِعّزَجلا ءاكب : سماخلاو

 نم ىضم ام ىلع نوكي نزحلا ءاكب نأ :فوخلا ءاكب نيبو هنيب قرفلاو .نزحلا ٌءاكب : سداسلاو

 نيب قرفلاو «كلذ نم لبقتسملا يف عقوتي امِل نوكي فوخلا ءاكبو «بوبحم تاوف وأ ؛هوركم لوصح

 بلقلاو ةراح نزُحلا ةعمدو «ناحرف بلقلاو ةدراب رورسلا ةعمد نأ «نزحلا ءاكبو حرفلاو رورسلا ءاكب

 «نيعلا ٌةئيخس وه :نزحُي املو ؛هّئيع هب ُهّللا ٌرقأو «ِنْيَع ُةَرُق وه : :هب حرفُي امل لاقي اذهلو «نيزح
 .هي هئيع ُهَّللا نخسأو

 .فعضلاو روخلا ءاكب : عباسلاو

 ىسقأ نم وهو «عوشخلا هبحاص رهظُيف « ساق بلقلاو نيعلا عمدت نأ وهو «قافنلا ءاكب :نماثلاو

 . ًابلق سانلا

 نب رمع لاق امك اهنإف «ةرجألاب ةحئانلا ءاكبك «هيلع رجأتسملاو راعتسملا ءاكبلا :عساتلاو

 . اهرْيغ َرْجَش يكِتتو ءاهّئرْبَع ٌعِبِيَت :باطخلا

 .سنأ ثيدح نم (؟1216) ملسمو «(107) يراخبلا هجرخأ )١(

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )8٠١( ملسمو )606٠0(: يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ورمع ني هللا دبع ثيدح نم 177/7 يئاسنلاو «(1145) دواد وبأو ؛.188 104/7 دمحأ هجرخأ (7)

 .سنأ ثيدح نم )١747( يراخبلا دنع وه (:4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز في هتبطخ يف كك هيده يف :لصف

 «مهعم يكبيف «مهيلع درو رمأل نوكبي َسمانلا َلجرلا ىري نأ وهو «ةقفاوملا ءاكب :رشاعلاو

 . يكبيف «نوكبي مهاري نكلو ءنوكبي ءيش يأل يردي الو
 ىلع دودمم ؛ءاكب وهف توص هعم ناك امو ءروصقم «ىكب وهف توص الب ًاعمد كلذ نم ناك امو

 .تاوصألا ءانب

 :رعاشلا لاقو

 "لِيِوَملاَالَوُءاَكَُبْلايِنْعياَمَو اَهاَكَباَهلَيُحَويِيْيَعْسَعَب

 بّلجتسُي نأ دومحملاف .مومذمو ءدومحم :ناعون وهو «يكابتلا وهف ًافلكتم ئعدتسم هنم ناك امو

 نب رمع لاق دقو «قلخلا لجأل بلتجُي نأ :مومذملاو .ةعمّشلاو ءايرلل ال ؛هللا ةيشخلو «بلقلا ةقرل
 نإف ؟هللا لوسر اي كيكبُي ام ينربخأ :ردب ىراسأ نأش يف ركب وبأو وه يكبي هآر دقو كو يبنلل باطخلا

 :فلسلا ضعب لاق دقو و هيلع ركني ملو 29 امكئاكبل ٌتْيَك ٌتْيَكابت دحأ مل نإو «ُثيكب ءاكب ثدجو
 ."”اوكابتف اوكبت مل نإف هللا ةيشخ نم اوكبا

 هتبطخ يف ِهِلكَي هيده يف :لصف

 ثّرمحا بطخ اذإ ناكو . ةقاّنلا ىلعو 'ريبدلا ىلعو ءربْتِملا ىلعو ءضرألا ىلع هُو بطخ

 انأ ٌتْنِعب» :لوقيو ؟عشاشتو صس» : ِوُقَي شْيَج ُرِذْنُم ُهّنأك ىتح هّيضغ دتشاو «هئوص العو «هانيع
 وللا ُثاتك ِثيِدَحلا ٌرْيخ نإ ُدْعَب اَمَأ» :ُلوُقَيَو ءىطسؤؤلاو ِةَباَبَّسلا هنَعبصأ نيدو نياك ُةَهاَسلاَ 20

 9 ٌةلالَض وع عذب كو ءاَهئاَنَدْسُم رولا ٌدَشَو لك ٍدَنَحُم ْيّذَع يدَهلا رْيَخَو

 ةبطخ حتتفي هنإ :ءاهقفلا نم ريثك ٌلوق امأو .هللا دمحب اهحتتفا الإ ةبطخت بظخي ال ناكو

 يضتقت هتنسو بلا كَ ّيبنلا نع ةنس هيف مهعم سيلف ٠ «ريبكتلاب نيديعلا ٌةيطخخو «رافغتسالاب ءاقستسالا

 وهو ءدمحأ باحصأل ة ةثالثلا هوجولا دحأ وهو هلل دْمَحْلا» ب بطخلا عيمج ٌحاتتفا وهو هقالخ

 .هَّرِس ُهَّللا سّدق انخيش رايتخا

 ىلع ههجوب لبقأ ربما َدِهَص ذِي ناك هنأ هريغو ءاطع ليسارم يفو «ًامئاق بظخي ناكو

 ميخي ناكو .2”كلذ نالعفي رمعو ركب وبأ ناكو : يبعشلا لاق ”«مُكْيلع ٌمالّسلا :لاق مث «سانلا
 ام : ل سو .نآرقلاب بطخي ًاريثك ناكو «رافغتسالاب هتبطُح

 قعمج م ملا ىَلَع ٍةَعْمج مْوَي َّلُك اَهْوَرْفَي لَك هللا ٍلوُسَر ٍناَسِل ْنَع الإ ؟©9 ٍديجتلا نامل َت» ثذخأ

 وهو .تباث نب ناسح ىلإ هيسن 7١١/7 «ةرهمجلا» يفو .34 :«هناويد» رظنا ؛ةحاور نبال "حاحصلا» يف يرهوجلا هدشنأ )١(

 نب بعكل ًاضيأ ىورتو :يعالكلا لاقو كفك يبنلا مع ةزمح ءاثر يف 21151١ /7 يعالكلل ؛ءافتكالا» يف ةحاور نبال تايبأ علطم
 .7؟857 : هئاويد رظنا .ه.ا١ .كلام

 . 00919517 ملسم هجرخأ (1)

 . فيعض ٍدانسإب ًاعوفرم صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (177037) هجام نبا هجرخأ ()
 .رباج ثيدح نم (851) ملسم هجرخأ (4)

 .ءاطع نع «جيرج نبا نع (2141) قازرلا دبع هجرخأ (4)

 .185 /7 «عمجملا» رظنا .يبعشلا نع (776) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)



 هتبطخ يف لي هيده يف :لصف فز )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هلل ُدْمَحلا» :لاق دّهشت اذإ ناك ليها لوُسر َّنَأ دوعسم نبا نع دواد وبأ ركذو . ('”رماَّنلا بظحت

 َيِواَم الف ؛ُلِلْضَي ْنَمَو هل لضم الك لادن ءاتيلا رورش نم هلل ةوثتو «ةزهفتشكو ةييقشت
 ءٍةَعاَّسلا يَدَي نيب ريكو ًاريِشَب ٌّقَحْلاِ هَلَسْرأ ُةلوُسَرَو ُهَدبَع ادّمَحُم ّنَأَو هللا الإ هلك ذأ ُدَهْشأَد هَل
 وبأ لاقو ©":اعيش ُهّللا ُُضَي َالَو ُدَسْفَت الإ ُرْضَيَل ُهَّنِإَف اًمِهِصْعَي ْنَمَو ءَدَشر دقق ُهَلوُسَرَو َهَّللا وي ْنَم
 :لاق هنأ الإ ءاذه وحن ركذف ةعمجلا موي غلا لوسر دهشت نع باه يب لأ هن سنوي نع دواد

 َدْعُب ال «بيبرّق ِتآ وه اَم ام لقا ب بطخ اذإ لوقي ناك ٍةِلَيوَّللا لوسر نأ انغلبو باهش نبا لاق

 ٌديري عم الا َءاَش اَم آل هلا ءاَ ام ساّلا رثأل فخي الو ءٍدَحَأِةلَجمِ هللا َلجَعُي لَو ءتآَوُم اَمِ

 اَمِل َبّرَقُم الو هللا ٌبَرَق اَمِل َدِعْنُم َاَلَو ءُماَّنلا رك ْوَلَو ناك ُهّللا ءاَش ام اعيش ُساّنلا ُديرْيَو اديس هللا

 , (ومّللا نذِإب اّلِإ ءيَش ُنوُكَي لو هللا َدَعَب

 دعاوق ميلعتو «هدماحمو هلامك يفاصوأو ؛هئالآب هيلع ءانثلاو هللا دمح ىلغ هبط ٌرادم ناكو

 اذه ىلعف ءهاضر عقاومو «هبضغ دراوم ٍنيبتو ؛هللا ىوقتب ٍرمألاو «داعملاو راّئلاو ةّنجلا ركذو «مالسإلا

 .هبطخ رادم ناك

 اُدّدَس ْنِكَلَو .وب ْمُْرِمأ ام َّلُك - اوُلَعْفَت ْنَل وأ  اوُقيِت ْنَل ْمُكَنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ١ : هبطخخ يف لوقي ناكو
 . ”اوُرِشبأَ

 الإ ةبطُح بطخي ْنُكَي ملو «مهتحلصمو نيبطاخملا ٌةجاح هيضتقت امب تقو لك يف بظخي ناكو
 :لاق هنأ هنع تبثو .ملعلا همساب هسفن اهيف ركذيو ؛ةداهشلا يتملكب اهي شي هللا دمحب اهحتتفا

 , 90هاَمْلَجبلا ٍدَيْلاَك َيِهَ ٌدّهَشَت اًهيِف سبل ٍةَبظُح لُكد

 «مويلا ءابطخلا َساَبِل ٌسسِبْلَي نكي ملو ؛هترجُح نم جرخ اذإ هيدي نيب ٌجرخي شيواش هل نكي ملو

 . اعساَو ًاقيز الو ةحرط ال

 ملو «طقف ناذألا يف نذؤملا ذخأ سائلا لبقتساو هيلع ىوتسا اذإف «تاجرد ثالث هّربنم ناكو
 .هريغ الو ٌنذؤم ال «ةتبلا ءيشب هتوص ٌدحأ عفري مل «ةبطخلا يف ذخأ اذإف ىّدعب الو هّلبق ًائيش ْلُقَي

 نبا نع دواد وبأ هنع هركذ اذك «ربنملا ىلع وهو اهيلع أّكوتف ًاصع ذخأ بطخي ماق اذإ ناكو

 هنأ هنع ظفحُي ملو «سوق ىلع أكوتي ًانايحأ ناكو كلذ نولعفي هدعب ٌةثالثلا ءافلخلا ناكو . "”باهش
 ماق امنإ نيدلا نأ ىلإ ةراشإ ربنملا ىلع فيسلا ُكِسْمُي ناك هنأ نظي ةلهجلا نم ٌريثكو «فيس ىلع أكوت
 .سوقلا ىلعو اصعلا ىلع أكوت يهنأ ظوفحملا نأ :امهدحأ «نيهجو نم حيبق لهج اذهو .فيسلاب

 .(80/8) ملسم هجرخأ (1)

 .دهاوش ثيدحلل نكلو ؛لاحلا لوهجم هنإف «ضايع بأ لجأل ؛«فيعض دانسإب )1١917( دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .(08) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ 4 )1١94(. دواد وبأ هجرخأ

 .نسح ٍدانسإب يقلكلا نزح نب مكحلا ثيدح نم )1١97(« دواد وبأ هجرخأ )2(

 .ةريره يبأ ثيدح نم هنسحو )١١١6( يذمرتلاو )584١(( دواد وبأ هجرخأ )0(

 .(00) ؛ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 375 ءوضولا يف بي هيده يف :لصف

 يتلا لك يبنلا ٌةنيدمو ءكرشلاو لالضلا لهأ ٍقْحَمِلَف ءفيسلا امأو ؛يحولاب ماق امنإ نيدلا نأ : يناثلا

 .فيسلاب حتفُت ملو نآرقلاب تحتم امنإ اهيف بطخي ناك

 نسحلا ءاجف «بظخي ناكو «هتبطخ ىلإ عجر مث هب لغتشا ضراع هتبطخ يف هل ضرع اذإ ناكو

 :لاق مث «هربنم ىلإ داع مث « 0 ا

 ملك ٠١ ءاَمِهْيَصِيِمَك يف نارّثعي ِنْيَذه ُتْيَآَر 122 :لافنألا] هني ُكدلْوأَو ْْكلْونَأ آَمّنِإط ُميظَملا هللا ّقَدَص١
 17 يسع الك دقق مح ٌربْصَأ

 رد 0 اَي ْمُ» :هل لاقف ءسلجف ٠ يطخي وهو ينافلتقلا ُكِيَلس هاج

 ْرَّوَجَتْيْلَو نيَئَع ر مكر ٠ ُبظْخَي مامإلاو ٍةَعْمْجلا ّمْوَي ْمُكُدَحَأ ءاَج اَذإ) :ربنملا ىلع وهو لاق مث «امهيف
 .”«اًمهيف

 نم ٌلوطأ ةضراعلا هّئبطخ تناكو .سانلا ةجاح بسحب ًانايحأ اهليطُيو ًانايحأ هتبطخ رصقُي ناكو

 .ملعأ هللاو «"”ةقدصلا ىلع ّنُهُضّرحيو دايعألا يف ةدح ىلع ءاسّنلا بظخي ناكو .ةيتارلا هتبطخ

 تادابعلا يف ِهِلَك هيده يف :لوصف

 ءوضولا يف ِِلَك هيده يف :لصف

 ناكو .«*”دحاو ءوضوب ٍتاولَّصلا ىلص امبرو ؛هنايحأ بلاغ يف ةالص لكل أضوتيولي ناك

 .ثالثو نيتيقوأ ىلإ يقشمدلاب قاوأ عبرأ وحن كلذو «ةرات هنم دّيزأبو «ةرات هيثلثبو قرات دّملاب أضوتي

 هتمأ يف نوكي هنأ ريخأو « هيف فارسإلا نم هتمأ ُرذَحُي ناكو ءءوضولا ءامل ًاَبص سائلا رسيأ ْنِم ناكو

 رمو 0 ”«ءاّملا َساَّوْسَو اوُقَئاَك ,ناهَلَوْلا ُهَل ] ُلاَعي اناس ِءوُضوْلِل نإ" :لاقو «“ ”روهطلا يف ف يدتعي ْنَم

 نإو معن» :لاق ؟فارسإ نم ءاملا يف لهو :لاقف «ِءاَملا يف كِرْسُت الد :هل لاقف اضوتي وهو دعس ىلع
 ١ 1 99 راج رْهَن ىَلَع تنُك

 اهضعبو «نيترم ءاضعألا ضعب يفو «ًاثالث ًاثالثو «نيترم نيترمو ةرم ةرم أضوت نأ هنع حصو
 . ًاثالث

 ةضمضملا نيب لصي ناكو .ثالثب ةراتو «نيتفرغب ةراتو «ةفرُعب ةرات قشنتسيو ضمضمتي ناكو

 ناتفرغلا امأو ءاذه الإ ةفرغلا يف نكمُي الو ءهفنأل اهفصنو «همفل ةفرغلا فصن ذُحأيف «قاشنتسالاو

 نم «نيحيحصلا» يف امك ءامهنيب لصولا ناك ذكي هيده نأ الإ 1 ؛لصولاو ٌلصفلا امهيف نكميف «ثالثلاو

 يفو «ًاثالث كلذ لعف قدحاو ٌفَك نم وشنت قشنتساو ضمضمتا كي هللا لوسر َّنأ ديز نب هللا دبع ثيدح

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو (؟7/1/4) يذمرتلاو )١١١9(« دواد وبأ هجرخأ (1)

 .رباج ثيدح نم (04 ح) (8175) ملسمو ؛(911) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رباج ثيدح نم (451) يراخبلا دنع وه (7)

 .بيصحخلا نب ةديرب ثيدح نم :(؟171/) ملسم دنع وه (4)

 .ديج ٍدانسإب لفغم نب هللا دبع ثيدح نم (47) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . كورتم هنإف «بعصم نب ةجراخ لجأل ءواو ٍدانسإب بعك نب يبأ ثيدح نم (017/) يذمرتلا هجرخأ (3)
 .ةعيهل نباو يرفاعملا هللا دبع نب يبُح فعضل «فيعض هدائسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو (578) هجام نبا هجرخ-أ (7)



 ءوضولا يف ِةْيكَي هيده يف :لصف اه )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءىجي ملو «قاشنتسالاو ةضمضملا يف يوُر ام حصأ اذهف ' 7«ٍتاقرُع ِثآلَكِب رث رثنتساو ضمضمت# : ظفل

 نع «فرصم نب ةحلط ثيدح يف نكل «ةتبلا حيحص ثيدح يف قاشنتسالاو ةضمضملا نيب ٌلصفلا

 نع ةحلط نع الإ ىورُي ال نكلو , "؟قاشنتسالاو ةضمضملا نيب ُلِصْفَي لكك يبنلا ٌثيأر :هّدج نع «هيبأ

 .ةبحص هدجل فرعي الو «هّدج نع هيبأ

 م هوس
 ٌريْذُيَو هيديب ٌلِْقُي ةراتو هلك هسأر ٌحسمي ناكو «ىرسُيلاب رئتتسيو «ىنميلا هديب قشنتسي د ناكو

 ٌررك اذإ ناك لب ءهسأر حسم رركي مل هنأ حيحصلاو .نيترم هسأرب حسم :لاق نم ثيدح ٌلمحُي هيلعو

 أدع ام لب «ةتبلا هفالخ كي هنع ٌحصي ملو ءًاحيرص هنع ءاج اذكه «سأرلا حسم درفأ ءاضعألا َّلْسَغ
 امإو «نيترم هسأرب حسم :هلوقكو ءًاثالث ًاثالث أضوت : : يباحصلا لوقك :حيرص ريغ حيحص اَمِإ ءاذه

 هْنْفَك َلَسَفَف اَضَوَت ْنَم نما :لاق هلي يبنلا نأ رمع نع «هيبأ نع «ينامليبلا نبا ثيدحك «حيحص ريغ حيرص

 ناك نإو «نافّمضم هوبأو ينامليبلا نباو ءهب جتحي ال اذهو "”ًائالَث وسر حَسَمَود : لاق مث ثالث
 :دواد وبأ لاقو . «*”«ًانالك ُهَس ُهَسْأَر َحَسَما : كَ هنأ دواد وبأ هاور يذلا نامثع ثيدحو ًالاح نسحأ بألا

 رصتقا هنأ دحاو ثيدح يف هنع ٌّحِصي ملو «ةرم سأرلا حسم نأ ىلع لدت اهّلك ٌحاحصلا نامثع ٌثيداحأ

 يذلا سنأ ٌثيدح اًمأف . ”ةمامعلا ىلع لمك هتيصانب حسم اذإ ناك نكلو «ةتبلا هسأر ضعب حسم ىلع
 حسمف ةّماَمِعلا تحت ْنِم ُهَدَي ّلَخْداَك ٌةّيرظِي ةماَمِع هيلعو أضوتي هي هللا لوسر ٌثيأرت :دواد وبأ هاور

 ٌبِعوتسي ىتح هتمامع ضّقني مل هك يبنلا نأ هب سنأ دوصقم اذهف , "'ةَماَمِعلا ٍضْقنَي ملو ءهسأر ٌمَّدقُم

 هنع سنأ ٌتوكسف «هريغو ةبعش نب ٌة ٌةريغملا هتبثأ دقو «ةمامعلا ىلع ٌليمكتلا ٍفني ْملو «هّلك رعشلا حسم

 . هيفن ىلع لاي ال

 ناك كلذكو «ةدحاو ةرم هب ّلخأ هنأ هنع ظفحُي ملو «قشنت قشنتساو ضمضمت الإ هي اضوتي ملو

 «ةرات ةمامعلا ىلعو «ةرات هسأر ىلع حسمي ناكو «ةتبلا ةدحاو ةرم هب َّلْجُي مل «ًايلاوتم ًابترم هؤوضو

 .مدقت امك هنع ظفحُي ملف «ةدرجم ةيصانلا ىلع هٌراصتقا امأو .ةرات ةمامعلاو ةيصانلا ىلعو

 وأ نيفخلا يف اناك اذإ امهيلع حسميو «نيبروج الو نيْفُش يف انوكي مل اذإ هيلجر لسغي ناكو
 امهل ذخأ هنأ هنع تبثي ملو ءامهنطايو امهرهاظ حسمي ناكو ءهسأر عم هينذأ حسمي ناكو .نيبروجلا

 هنع ظفحي ملو «ةتبلا ثيدح قنُعلا حسم يف هنع حصّي ملو .' "'رمع نبا نع كلذ حص امنإو «ًاديدج ءام

 ٌبِذَكَك هيلع لاقي يذلا ءوضولا راكذأ يف ثيدح ُلُكَو «ةيمستلا ٌريغ ًائيش هئوضو ىلع لوقي ناك هنأ

 :هلوقو ءهلوأ يف ةيمستلا ريغ هنع تبث الو .هتمأل همّلَع الو «هنم ًائيش كي هللا لوسر لقي مل قَلَمْخُم

 َنيباَوَتلا ّنِم يِنلمجلا مُهَّللا ُةّلوُسَرَو ُهَدْبع ادّمَحُم ّنأ ُدَهْشَأَو هَل َكيِرَش آل ُهَدْحَو هللا الإ َهلِإ ال ْنآ ُدَهْغ ل

 )١( ملسمو «(1857) يراخبلا هجرخأ )09170.

 . ميلس يبأ نب ثيل لجأل «فيعض ٍدانسإب (178) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .لاخلا لوهجم ءرابجلا ديع نب حلاص هيف 471 ينطقرادلا هجرخأ 2م

 .ةزمح نب قيقش نب رماع لجأل «نيل ٍدانسإب )١١١( دواد وبأ هجرخأ (5)

 .ةريغملا ثيدح نم (41“ ح) (174) ملسم هجرخأ (5)

 .ةعافر لآ ىلوم لجأل «فيعض ٍدانسإب )١417( دواد وبأ هجرخأ (5)

 4/1١", كلام هجرخأ 00



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىلإ ءوضولا يف كي هيده يف :لصف

 : ًاضيأ ءوضولا دعب لاقي امم ؛يئاسنلا نئسا يف رخآ ثيدح يفو . .هرخآ يفأ 01 ؛َنيِرَهطَتملا نم ينلمْجاو

 . ”هَكِبنإ ُبوُنََو َكُرِْفَتْسَأ ءتْنَ الإ هلِإ ال ْنأ ُدَهْشَأ َكِدْمَحِبَو ّمُهّْللا َكَئاَحْبْس

 هباحصأ نم ّدحأ الو ءوه ال ؛ةالصلا ًةحابتسا الو ,ثدحلا َعفر تيون :هلوأ يف لوقي ْنْكُي ْمَلَو
 ءظق ثالثلا زواجتي ملو ؛«فيعض الو ؛حيحص دانسإب ال ءدحاو فرح كلذ يف هنع ورُي ملو عقتبلا
 ةلاطإ ثيدح لّوأتيو كلذ ُلعفي ناك ةريره وبأ نكلو «نيبعكلاو نيقفرجلا زواجت هنأ هنع تبني هي مل كلذكو
 ؛نيدضعلا يف عرشأ ىتح هيدي لسغ هنأ هك يبنلا ءوضو ةفص يف ةريره يبأ ُثيدح امأو . . ©9ةرغلا

 لدي الو ؛ءوضولا يف نيبعكلاو نيقفرملا لاخدإ ىلع لدي امنإ وهف ' 2نيقاسلا يف عرشأ ىتح هيلجرو
 .ةلاطإلا ةلأسم ىلع

 «ةتبلا ثيدح كلذ يف هنع حص ١ وو وبل سب هتاضعأ يشتت داتعي 3 هلا ءاوسر نكي ملد
 ثيدحو «”اووُضوْلا َدَب اه فَي هذّشَتُي ٌةَكرخ كيو يبنلل ناك :ةشئاع ثيدح امأو «هفالخ هنع حص يذلا لب
 جتحي ال نافيعضف « 00 : فلي ههجو ىلع حسم أضوت اذإ 9 هللا لوسر تيا : لبج نبذاعم

 «فيعض يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع يناثلا يفو «كورتم مقرأ نب ناميلس لوألا يف «٠ ءامهلثمب

 .ءيش بابلا اذه يف كي يبنلا نع حصي الو :يذمرتلا لاق

 هنواع امبرو ءهسفن ىلع بصي ةرات نكلو ءأضوت املك املك ءاملا هيلع ٌٍّبصُي نأ لك هيده نم نكي ملو

 امل رفسلا ىف هيلع بص هنأ ةيعش نب ةريغملا نع «نيحيحصلا» يف امك ةجاحل ًانايحأ هيلع بصي ْنَم
 1 7 أضوت

 حق ؛هيف ثيدحلا ةمدأ فلعخا دقو .كلذ ىلع ٌبظاوُي نكي ملو «ًانايحأ هتيحل للخي ناكو
 .ثيدح ةيحللا ليلخت يف تبثي تبثيال :ةعرز وبأو دمحأ لاقو 00 هتبحل لحي ناك ل هنأ هريغو يذمرتلا

 تيأر :دادش نب ٍدِرْوَتْسُملا نع «نئسلا» يفو هيلع ظفاحُي نكي مل عباصألا ليلخت كلذكو
 اذهلو «ًانايحأ هلعفي ناك امنإف ؛هنع تبث نإ اذهو «'”هرصنخب هيلجر َعباصأ ُكلْدَي أضوت اذإِلَي يبنلا
 يف نأ ىلع «مهريغو « عيل «ديز نب هللا دبعو «يلعو «نامثعك : هثوضو طبضب اونتعا نيذلا هوري مل

 .ةعيهل ّنب هللا دبع هدانسإ

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم (؟7/4) ملسم دنع هلصأو ءظفللا اذهب رمع ثيدح نم (00) يذمرتلا هجرخأ )١(
 .ةزرب يبأو ةيلاعلا بأ نيب لاسرإ هيفو «ةزرب يبأ ثيدح نم )1٠١709( «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (1)
 .ةريره يبأ ثيدح نم ,(547) ملسمو «(1775) يراخبلا هجرخحأ ام ىلإ فنصملا راشأ 7

 .074 ح) (0845) ملسم دنع وه (4)

 .بابلا اذه يف لكك يبنلا نع حصي الو «مئاقلاب سيل ةشئاع ثيدح : :لاقو (07) يذمرتلا هجرخأ (0)
 يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعو دعس نب نيدشرو «فيعض هدانسإو «بيرغ ثيدح اذه : :لاقو (54) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .ثيدحلا يف نافعضي

 ,(974) ملسمو )9١7(. يراخبلا هجرخسأ (20)

 ثيدحللو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «نامثع ثيدح نم 2١44/١ مكاحلا اذكو 2071) يذمرتلا هجرخأ (8)
 .دهاوش

 .هديؤي ام ثيدحلل نكل «ةعيهل نبا لجأل «فيعض ٍدانسإب (147) هجام نباو (50) يذمرتلاو )2١54« دواد وبأ هجرخأ (9)

 " 01/7٠0111طا سو ات 6 صم سس مم سو سو وو سوت موسوس واوروبا سمط وساوس وروابط 122222222222222 1



 مميتنا يف كو هيده يف :لصف ف )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يبأ نب هللا ديبع نب دّمحم نب رمعم ةياور نم فيعض ثيدح هيف يوُر دقف «همتاخ ُكيرحت اَمأو

 كلذ ركذ «نافيعض هوبأو رمعمو .' 'اهمئاح كّرح أضوت اذإ ناك لَك يبنلا نأ هّدج نع هيبأ نع عفار

 . ينطقرادلا

 نيفخلا ىلع حسملا يف هِي هيده يف :لصف
 «ةليلو ًاموي ميقملل تٌّقوو .يفوُت ىتح كلذ ْحسنُي ملو ءرفسلاو رضحلا يف حسم هنأ هنع حص

 حصي ملو «نيفخلا رهاظ حسمي ناكو .حاحصو ناسح ثيداحأ ةدع يف نهيلاي ايلو مايأ َةثالث ٍرفاسمللو

 ةيروجلا ىلع حسمو ءهفالخ ىلع ةحيحصلا ثيداحألاو ؛عطقنم ثيدح يف الإ امهلفسأ حسم هنع

 ةدع يف ًارمأو ًالعف كلذ هنع تبثو «ةيصانلا عمو ءاهيلع ًارصتقم ةمامجلا ىلع حسمو ©" ”نيلعنلاو

 مومعلا لمتحُيو «ةرورضلاو ةجاحلا لاحب ةصاخ نوكت نأ لمتحُي نايعأ اياضق يف نكل «ثيداحأ

 .ملعأ هللاو رهظأ وهو «نيفخلاك

 ءاَمُهْعِرْنَي ملو امهيلع حسم فخلا يف اتناك نإ لب «هامدق اهيلع يتلا هلاح ٌَدِض فلكتي نكي ملو

 ةلأسم يف لاوقألا ُلدعأ اذهو «هيلع حسميل فخلا ِسّبلي ملو «نيمدقلا لسغ «نيتفوشكم اتناك نإو
 .ملعأ هللاو ءانخيش هلاق «لسغلاو حسملا نم لضفألا

 مميتلا يف ِِلَي هيده يف :لصف
 ىلإ الو «نيتبرضب مميت هنأ هنع َّحِصَِي ملو « '””نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرضب مميتي هيي ناك

 كلذكو ؛هدنع نم هداز ءيش وه امنإف «نيقفرملا ىلإ مميتلا نإ :لاق نم :دمحأ مامإلا لاق .نيقفرملا

 كر اَمُنْيَع : :لاق هنأ هنع حصو . المر وأ ٌةحَِس أ تناك ًابارت ءاهيلع يلصي يتلا ضرألاب مميتي ناك

 يف 5 ةالصلا هتكردأ نم نأ يف حيرص صن اذهو 9يُروُهطَو ُهَدِجْسَم ُهَدْنِمَك ٌةآلَّصلا يِتمأ ْنِم ًالُجَر

 «مهقيرط يف لامرلا كلت اوعطق «كوبت ةوزغ يف هباحصأو وه رفاس املو .روهط هل لمرلاف «لمرلا
 عم ؛هباحصأ نم دحأ هلعف الو ءهب رمأ الو «بارتلا هعم لمح هنأ هنع ورُي ملو «ةلقلا ةياغ يف مهؤامو

 هنأب عطق ءاذه ربدت نمو «هريغو زاجحلا ٌضرأ كلذكو «بارتلا نم رثكأ ٌلامرلا زوافملا يف نأب عطقلا
 .روهمجلا لوق اذهو ءملعأ هللاو لمرلاب مميتي ناك

 ىلإ اهرارمإ مث «ىنميلا روهظ ىلع ىرسيلا هدي عباصأ نوطب عضو نم مميتلا ةفص يف ركذ ام اًمأو
 هماهبإ ىلإ لصي نأ ىلإ «نذؤملاك ىرسيلا هماهيإ ةماقإو ءعارذلا نطب ىلع هفك نطب ةرادإ مث «قفرملا

 رمأ الو ءهباحصأ نم ًادحأ همّلع الو «هلعفي مل لك يبنلا نأ ًاعطق ملعُي امم اذهف ٠ اهيلع اهقبطُيَف «ىنميلا

 لب «هب رمأ الو «ةالص لكي ْمُنيِتلا هنع ّحِصَي مل كلذكو «مكاحتلا هيلإ ءهّيده اذهو هنسحتسا الو ءهب

 نب دمحم هيبأو رمعم فعضل فيعض هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو 44 ١/ ينطقرادلاو «(544) هجام نبا هجرخأ )١(
 .هللا ديبع

 . يجيرختب )2١0( ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» باتك يف ثحبلا اذه عجار قفز

 .رساي نب رامع ثيدح نم 1١17( ح) (38) ملسمو ؛(1١554) يراخبلا هجرخأ 0

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم 7١48/0 دمحأ هجرخأ ()



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 74 ةالصلا يف لي هيده يف :لصف

 ها 9 00 . 52 لا هي ايات هلا ع
 ليلدلا ىضتقا اميف الإ ءهّمكح هُّمكح نوكي نأ يضتقي اذهو ''ءوضولا ماقم امئاق هلعجو ؛مميتلا قلطأ 2 يت 21 0 3 و 3 م

 . هفالخخ

 ةالصلا يف دلي هيده يف :لصف
 :لاق الو ءةتبلا ةينلاب طّقلت الو اهلبق ًائيش لقي ملو (0نيغأ ُهّللا» : لاق ة ةالصلا ىلإ ماق اذإ كي ناك

 ضرف الو ءًءاضق الو ًءادأ :لاق الو ءامومأم وأ ًامامإ تاعكر َعبرأ ةلبقلا ٌليقتسُم اذك ةالص لل يلصأ

 ٌةظفل لسرم الو دنسم الو فيعض الو حيحص دانسإب دق دحأ هنع ُلّقْنَي مل عدب ٌرشع هذهو «تقولا

 «ةعبرألا ٌةمئألا الو «نيعباتلا نم ٌدحأ هنسحتسا الو ؛هباحصأ نم دحأ نع الو لب «ةتبلا اهنم ٌةدحاو

 اهيف لخدي الو ءمايصلاك تسيل اهنإ : :ةالصلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا ٌلوق نيرخأتملا ٌضعب رع امنإو

 مارحإلا ًةريبكت ركذلاب هلل همحر يعفاشلا دارأ امنإو «ةينلاب يلصملا طّقلت ركذلا نأ نظف «ركذب الإ دحأ

 ًانافلمخ نب دحأ الو «ةدحاو ةالص يف ِهْلكَي يبنلا هلعفي مل ًارمأ ٌيعفاشلا ٌبحتسي فيكو ءالإ سيل

 ميلستلاب هانلباقو «هاتلبق كلذ يف مهنع ًادحاو ًافرح ٌدحأ اَنَدَجْوَأ نإف «مهُتريسو مهّيده اذهو ؛هباحصأو
 . ه6 عرشلا بحاص نع هوَّقلت ام الإ نس الو مهيده نم ٌلمكأ يده الو ؛لوبقلاو

 .اهاوس هنع ٌدحأ لقني ملو ءاهريغ ال هُريكأ ُهّللا» :ةظفل همارحإ يف هيأد ناكو

 «هيبكنم ىلإ يورو «هينذأ عورف ىلإ ًةلبقلا اهب ًالبقتسم «عباصألا ٌةدودمم اهعم هيدي عفري ناكو
 نب لئاو لاقو .رمع نبا لاق كلذكو «ِنْيبكْنَملا امهب يذاحُي ىتح : اولاق هعم ْنَمَو يدعاّسلا ديمح وبأف

 ناك :ليقو ءهيف رّيخملا لمعلا نم وه :ليقو .هينذأ نم ًابيرق :ءاربلا لاقو . هينذأ لايج ىلإ :رجُح
 عفرلا اذه لحم يف هنع فلتخي ملو «ًافالتخا نوكي الف «هيبكنم ىلإ هاّمكو «دينذأ عورف ىلإ اهالعأ

 . ىرسُملا رهظ ىلع ىنمُيلا ٌعضي مث
 ّمُهَّللا ِبرْغَملاَو قرشا نب ذَا امك ياي نيو يَ ذهاب لل + ةرات ححفسي ناك

 و ضيْألا ُبَْللا ىَّقتُي ام اًياَطَحِلاَو ٍبوُنّذلا ّنِم يفت َمُمَّللا َربلاَو جللاو ِءاَملاب َياَياََح نِم يِنأسْها
 را ِسّنّدلا

 «ٌنيِكِرْشُملا َنِم انآ امو ًاملْسُم ًافيتح َضْرَألاَو ٍتاَواَمّسلا رم يذل ل يِهْجَو ُتْهَجَو" : :لوقي ةراتو
 «َنيِملسُملا لَو اَنَو ُتْرِمأ َكِلْذبو ءُهَل َكيِرَك آل ل َنيِلاَعلا بر ِهّلل ينمو َياَيحَمَو يْسْنَو ينالَص نإ
 يب ٌرِفْغاَ (يَِذِب ُتْقَرَتْعاَو ءيبنت ٌتْمَلَظ ءَكُدْبَع اَنآَو « يب تن تن الإ هلل ُكِلَملا تن مهلا

 «َتْنآ الإ اًهسْحَأل يدْهَي ال قالخألا ٍنَسَْأل يِنِْماَو ءّسْنأ الإ ٌبوُنذلا ٌرِفمَي ال ُهَّنِإ ءاَهَعيِمج يِبوُنُ
 َكْبَتَي هلك رْيَكْلاَو َكِبتْنَسَو بيل تأ الإ اهكبَس نع ُفِرْصَي ال قالخألا يس يّنَع ترضاَو
 نأ ظوفحملا نكلو ؛2هَكْيَلِإ ُب وُنَأَو َكُرِفْغَتْسأ َتَيَلاَعَتَو ٌتْكَراَبَت ءَكِبَِإَو َكِب اَنأ ءَكِيَلِإ َسْيل ًةَّملاَو
 .ليللا مايق يف هلوقي ناك امنإ حاتفتسالا اذه

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 1177/١ ١0/0 مكاحلاو «(174) يذمرتلاو :(777؟) دواد بأ دنع وه )١(

 .يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم (14170) نابح نبا هجرخأ (؟)

 . ةريره يبأ ثيدح نم ١47( ح) (044) ملسمو «(744) يراخبلا هجرخأ (9)

 . يلع ثيدح نم )7١/( ملسم هجرخأ (5)



 ةالصلا يف هِي هيده يف :لصف 3و )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 بيلا ماع «ٍضْرَألاَو ٍِتاَواَمّسلا ٌرِطاَق َليِفاَرْسِإَو ليِئاَكِم هو َليئاَرْبج بر َمُهّللا» :لوقي ةراتو
 َكَْنِإ َكِنْدِإِب ٌّقَحلا ّنِم هيف فتحا اَمِل ينِيُما نوُِلتْكَي هيف اوُباك امين َكداَبِع َنْيَب ْمُكْحَن َتْنَ قُداَهَشلاَو

 .7ميِقتسُم طاَرِص ىلإ ُءاَنَت ْنَم يِدْهَت
 ثيدحلا "0:1. . .ٌنهيِف ْنَمَو ءٍضْرَألاَو ِتاَواَّمَّسلا ٌروُن َتْنأ ُدْمَحْلا كَل َمُهّللا» :لوقي ةراتو

 .كلذ لاق مث ربك هنأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ةحيحصلا هقرط ضعب يف يتأيسو

 هلل ُدْمَحْلا اريك وّلل ُدِمَحْلا «اريبك ِهَّلل ُدْمَحْلا ربكأ هللا «ابكأ ُهَّللا ُنَبقأ ُهَّللا» :لوقي ةراتو
 ينِإ مُهّللا ءًاليِصَأَو ةَرُْب هللا َناَحْبْس ٠ «ًاليِصَأَو ٌةَرْكُب للا َّناَحْبس ٠ ًاليِصآَو ةَرْكب هللا َناَحْبْسَو ءاريثَك
 .""ههيفُتَو هْخْفَنَو ِهِزْمَع ْنِم ءٍميِجّرلا ِناطْيّشلا ّنِم َكِ ُدوُعَأ

 0 م مخ تار رش ُحْبَسُمْمُك ارم رش رب هللا" :لوقي ةراتو

 دوُعأ ينإ ٌمُهَللا» :لوقي ّمُث ,هأرْشَع يِتِفاَعَو يِنئُرراَر ينِيُهاَو يِ ْرِفْغا َمُهّنلا» :ل وق ّمُث ««ًارْشَع ٌرِفْغَتْسَي

 هلك هنع تحص عاونألا هذه لكف .2*”«ًارْشَع ٍةَمايقلا َّمْوَي ماَقُملا ٍتيِض ْنِم كب

 ول لَو َكُدَج ىَلاَعَتَو ءَكُمْسا َكَراَبَتَو َةِيْنَحِبو َمُهَّللا َكَئاَحْبُسا ب حتفتسي ناك هنأ هنع يورو

 يبأ نع «يِجاّنلا لكوتملا يبأ نع «يعافرلا يلع نب يلع ثيدح نم «نئسلا» ّلهأ كلذ ركذ هَكُرْيَع
 يتلا ثيداحألاو ,2"”اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح.نم هلثم يوُر دقو 22 لسرأ امبر هنأ ىلع «ديعس

 لك يبنلا ماقم يف هب حتفتسي ناك هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع حص نكلو ءهنم ٌتبثأ هلبق

 الجر نأ ولو ءرمع نع يور ام ىلإ بهذأف انأ امأ :دمحأ مامإلا لاقو ””سانلا همّلعيو هب رهجيو
 . ًاثسح ناك حاتفتسالا نم لي يبنلا نع يوُر ام ضعبي حتفتسا

 :ىرخأ عضاوم يف اهُتركذ دق هجوأ ةرشعل اذه دمحأ مامإلا راتخا امنإو

 .ةباحصلا همّلعي هب رمع ٌرهج :اهنم

 ىّللا ناحبس :نآرقلا دعب مالكلا لضفأ نإف «نآرقلا دعب مالكلا لضفأ ىلع هئامتشا : اهنمو

 .مارحإلا ةريبكت عم ٌحاتفتسالا اذه اهنمضت دقو «ربكأ هللاو للا الإ هلِإ الو هلل دمحلاو

 ءاعدلا نم لضفأ ءانثلاو ءءاعدلل نمضتم هريغو «هللا ىلع ءانثلل ٌصلخأ حاتفتسا هنأ : اهنمو
 ءانثلاو «ىلاعتو كرابت نمحرلا فصول تصلخأ اهنأل «نآرقلا ثلث ٌلِدَعَت صالخإلا ةروس تناك اذهلو

 )1١( ملسم هجرخأ ) )77٠ةشئاع ثيدح نم .
 . سابع نبا ثيدح نم (959) ملسمو ؛(77119) يراخبلا هجرخأ (9)

 هقفاوو ءمكاحلا هححصو فيعض يزنعلا ريمع نب مصاع هيفو 778/١ مكاحلاو :(801) هجام نباو «(775) دواد وبأ هجرخأ (7)
 .هانعمب دهاوش ثيدحللو . يبهذلا

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم (17075) هجام نباو «(/57) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .نسح ٍدانسإب 757(2) يذمرتلاو «(077/5) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو ؛تاقث هلاجر ٍدانسإب 2370 ١/ مكاحلاو :(7؟4) يذمرتلاو ,(019/7) دواد وبأ هجرخحأ (5)

 نب ديعس نع ةدبع قيرط نم ١١١/7 يقهيبلا هلصوو «عطقنم وهو ءرمع نع ةبابل بأ نبا وهو ةدبع نع (49) ملسم هجرخأ ففإ

 1١9. ص «ةدعلا» رظناو ءملسمو يراخبلا طرش ىلع دانسإ اذهو ءرمع نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 ةالصلا يف هي هيده يف :لصف

 مزليف ءنآرقلا دعب مالكلا لضفأ «ربكأ هللاو هللا الإ هل الو هلل دمحلاو ؛هللا ناحبس» ناك اذهلو «هيلع
 . تاحاتفتسالا نم هريغ نم لضفأ تاحاتفتسالا نم اهنمضت ام نأ

 «:هلعفي ٌرمع ناك اذهو ,ةلفانلا يف ليللا ماق يف يه امنإ اهثماع تاحاتفتسالا نم ريغ نأ : اهنمو

 ضرفلا يف سانلا همّلعيو

 :هلامك تافص نع رابخإلل نمضتم «ىلاعت بّرلا ىلع ءانثلل ءاشنإ حاتفتسالا اذه نأ :اهنمو

 . امهنيب ام قرفلا نم امهنيبو «دبعلا ةيدوبع نع رابخإ «يهجو تهجود ب حاتفتسالاو ؛هلالج توعنو

 «ثيدحلا نم ةعطقب ذخأي امنإو :هلمكي ال «يهجو تهجو» ب حاتفتسالا راتخا نم نأ : اهنمو

 .هرخآ ىلإ هّلك هلوقي هيلإ بهذ نم نإف «كدمحبو مهللا كناحبس# ب حاتفتسالا فالخب فيقاب ريو

 هللا مسب# ب رهجي ناكو ءةحتافلا أرقي مث ؛ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» : :كلذ دعب لوقي ناكو

 .©0اهب رهجي امم رثكأ اهيفخُيو ءةرات «ميحّرلا نْمحَّرلا
 ىفخيو ءأرفسو ًارضح ء«ًادبأ تارم سمخ ةليلو موي لك يف ًامئاد اهب رهجي نكي مل هنأ بير الو

 لحمأ نم اذه «ةلضافلا راصعألا يف هدلب لهأو هباحصأ روهمجج ىلعو «نيدشاّرلا هئافلخ ىلع كلذ

 ٌريغ ثيداحألا كلت حيحصف «ةيهاو ثيداحأو :ةلمجم ظافلأب هيف ثّبشتلا ىلإ جاتحي ىتح لاحملا

 . ًامخض ًادّلجم يعدتسي عضوم اذهو ؛حيحص ريغ اهحيرصو «حيرص
 . ”9هتوص اهب ّدميو ,290ةيآ لك دنع فقي ادم هتءارق تناكو

 نم اهلاقو «هتوص اهب عفر ةءارقلاب رهجي ناك نإف «نيمآ» :لاق ءةحتافلا ةءارق نم غرف اذإف
 , 20هفلخ

 يورف «ةيناثلا يف فلتخاو .ةريره وبأ هلأس اهنعو «ةءارقلاو ريبكتلا نيب ةتكس :ناتتكس هل ناكو

 . ًاثالث نوكتف «ىلوألا ريغ ناتتكس يه : ليقو . عوكرلا لبقو ةءارقلا دعب اهنإ :ليقو «ةحتافلا دعب اهنأ

 ةءارقلا لِصَي نكي ملو ءسّمّنلا ٌدارت لجأل ًادج ةفيطلف «ةثلاثلا اّمأو «طقف ناتنثا يه امنإ رهاظلاو

 ةءارق لجأل اهنإ : ليق دق ةيناثلاو « حاتفتسالا ردقب اهلعجي ناك هنإف «ىلوألا ةتكسلا فالخب «عوكرلاب

 ةتكس يهو ءطقف سفنلاو ةحارللف «ةثلاثلا اّمأو «ةحتافلا ةءارق ردقب اهليوطت يغبني :اذه ىلعف «مومأملا

 اذهو «نيتياورلا نيب فالتخا الف ءةثلاث ٌةتكس اهلَعَج ءاهربتعا نمو ءاهرصقلف ءاهركذي مل نمف «ةفيطل

 نب نارمعو «بعك نب يبأو «ةرمس ةياور نم نيتتكسلا ثيدح حص دقو .ثيدحلا اذه يف لاقي ام رهظأ
 ثيدح ىور نم دحأ نأ كلذب نيبت دقو بدنج نب وه ةرمسو ؛هحيحص» يف متاح وبأ كلذ ركذ «نيصح
 غرف اذإ ةتكسو ءربك اذإ ًةتكس :نيتتكس ِهِلَي هللا لوسر نم ٌتظفح :لاق دقو بدنج نب ةرمس نيتتكسلا
 نم غرف اذإفا :ثيدحلا قرط ضعب يفو .[7 :ةحتافلا] 4ص الو ْمهْلَع بوما ريغ ةءارق نم
 مامإلل :نّمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق اذهلو «نيبم رّسفم لوألا ظفللاو «لمجملاك اذهو «تكس ةءارقلا

 )١( «ملسم حيحصاا رظنا )١99( «ةيارلا بصناو هدعب امو ١/151"

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو «ةملس مأ ثيدح نم 7177/١ مكاحلاو ,(79717) يذمرتلاو 4001(2) دواد وبأ هجرخأ ()

 .سنأ ثيدح نم :(6047) يراخبلا هجرخأ (م)

 .دهاوش هلو «تاقث هلاجر ٍدانسإب ءرجح نب لئاو ثيدح نم ,؛(7148) يذمرتلاو :(477) دواد وبأ هجرخأ (:)



 ةالصلا يق دلو هيده يف :لصف م١ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

حسا ا رش يدم يف داعم داو
 م 

 نأ ىلع ©74نيلاضلا الو» :لاق اذإو «ةالصلا حتتفا اذإ باتكلا ةحتافب ةءارقلا امهيف اومنتغاف «ناتتكس

 ناتتكس :لاق ةرمس نع «نسحلا نع ثيدحلا ىور هنإف «ةداتق ريسفت نم وه امنإ نيتتكسلا لحم نييعت

 بعك نب ّيبأ ىلإ انبتكف «ةتكس اهانظفح :لاقف «نارمع كلذ ركنأف كي هللا لوسر نع امهتظفح

 يف لخد اذإ :لاق ناتتكسلا ناتاه ام :ةداتقل انلقف :ديعس لاق «ةرمس ظفح دق نأ يبأ بتكف «ةئيدملاب

 اذإ هبجعي ناكو :لاق . 4نيلاضلا الوؤ :لاق اذإو :كلذ دعب لاق مث «ةءارقلا نم غرف اذإو ؛ةالصلا

ب جتحي ةرمس نع نسحلاب جتحي نمو سف هيلإ ٌةارتي ىتح تكسي نأ ةءارقلا نم غرف
 . اذه

 «هريغ وأ رفس نم ضراعل اَهُمُمَحُيَو «ةرات اهليطُي ناكو ءاهريغ ةروس يف ذخأ ةحتافلا نم غرف اذإف

 . ابلاغ اهيف طسوتيو

 اهالصو (مورلا)ب اهالصو :(ق) ةروسب اهالصو ؛ةيآ ةثام ىلإ ةيآ نيتس وحنب رجفلا يف أرقي ناكو

 يف ناكو (ِنْيَتْدٌرعملا)ب اهالصو ءامهيلك نيتعكرلا يف (تّلِزْلُز اًذإ)ب اهالصو (ْتَرَوُك ُسْمَّنلا اًذإ)ب

 هتذخأ «ىلوألا ةعكرلا يف نوراهو ىسوم ركذ غلب اذإ ىتح (نينيؤملا ةروسإب حتتفاف اهالصو ءرفسلا

 . عكرف ٌةَلْعَس

 لعفي ملو «نيتلماك (ناسنإلا ىلع ىتأ له) ةروسو (ةدجّسلا ليزنت ملأ)ي ةعمجلا موي اهيلصُي ناكو

سلا ةءارقو «نيتعكرلا يف هذه ضعبو هذه ضعب ةءارق نم مويلا ساّنلا نم ٌريثك هلعفي ام
 يف اهّدحو ةدج

 لهجف ؛ةدجسب َّلُضُ ةعمجلا موي ٌحبص نأ لاهجلا نم ٌريثك هنظي ام امأو .ةنسلا فالخ وهو «نيتعكرلا

 نيتاه أرقي كيْناك امنإو «نظلا اذه لجأل ةدجسلا ةروس ًةءارق ةمئألا ٌضعب هرك اذهلو «ميظع

 ناك امم كلذو ءراّئلاو ةّنجلا ٍلوخدو «مدآ ٍتلخو ءداعملاو !دبملا ركذ نم هيلع اتلمتشا امل نيتروسلا

يكذت ؛مويلا كلذ يف نوكيو ناك ام اهرجف يف أرقي ناكف «ةعمجلا موي يف ُنوكيو
 اذه ثداوحب ةمالل ًار

 .(ةيشاغلا)و (حّبس)و (تبرتقا)و (ق) ةروسب ةعمجلاو دايعألاك ماظعلا عماجملا يف أرقي ناك امك «مويلا

 «ماقث رهظلا ٌةالص تناك» :ديعس وبأ لاق ىتح «ًانايحأ اهّنءارق ليطُي ناكف ءرهظلا امأو :لصف

 ىلوألا ةعكرلا يف كي يبنلا كرديو «أضوتيف «هلهأ يتأي مث ءهتجاح يضقيف «عيقبلا ىلإ بهاذلا بهذيف

 . "”هلسم هاور «اهليطي امم

للا)و (ىلعألا كبر مسا حبس)ب ةراتو (ليزنت ملأ) ردقب ةرات اهيف أرقي ناكو
 ةراتو (ىشغي اذإ لي

 . (قراطلاو ءامسلا)و (جوربلا تاذ ءامسلا)ب

 .ترّصق اذإ اهردقبو «تلاط اذإ رهظلا ةالص ةءارق نم فصنلا ىلعف ءرصعلا امأو

 يف اهقّرف (فارعألا)ب ةرم اهالص هنإف «مويلا سائلا لمع ٌفالخ اهيف هّينه ناكف «برغملا امأو

 .(تالسرملا)ب ةرمو (روطلا)ب ةرمو «نيتعكرلا

 اهيف أرق هنأو (صملا)ب برغملا يف أرق هنأ لَك يبنلا نع يور :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 نيتلا)ب اهيف أرق هنأو ؟1(ىلعألا كبر مسا حبس)ب اهيف أرق هنأو (ناخدلا محاب اهيف أرق هنأو (تافاصلا)ب

 سس جس

 .بدنج نب ةرمسو نسحلا نيب لاسرإ هيف ٍدانسإب «(844) هجام نباو 2(؟01) يذمرتلاو «09774) دواد وبأ هجرخأ ()

 .(504) ملسم هجرخأ (؟)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب رباج ثيدح نم 158 يئاسنلا دنع وه م



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دب ةالصلا يف دلو هيده يف :لصف

 «لصفملا راصقب اهيف أرقي ناك هنأو (تالسرملا)ب اهيف أرق هنأو (نيتذّوعملا)ب اهيف أرق هنأو (نوتيزلاو
 . ىهتنا .ةروهشم حاحص راثآ اهلك يهو :لاق

 وهو ءةنسلا فالخ لّصّفملا راصق نم ةروسلاو «ةريصقلا ةيآلا ىلع اهيف ةظفاحملاف .2"”نيتعكرلا يف اهقرف (فارعألا) ةروسب برغملا يف أرق لت يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يئاسّنلا ركذو .؟نئسلا» نلهأ هاور حيحص ثيدح اذهو .''””(فارعألا) :لاق ؟نييلوطلا ىلوط امو :تلق :لاق ؟نييلوظلا ىلوطب برغملا يف أرقي ِكَي هللا لوسر ٌتيأر دقو «لّصفملا راصقب برغملا يف أرقت َكَّل اَم :لاقو تباث نب ٌديز هيلع ركنأ اذهلو ءمكحلا نب ناورم لعف وهف ءًامئاد لصفملا راصق ةءارق ىلع اهيف ةموادملا امأو
 .مكحلا نب ناورم لعف

 اهلبق ام ىلإ اوتفتلي ملو ؛ةملكلا هذهب نوراّثَّتلا قلعتف "”«ذاعم اي تنأ ناتفأ» :هل لاق اذهلو (ةرقبلا)ب مهب أرقو هللا ءاش ام ليللا نم ىضم امدعب مهل اهداعأف «فوع نب ورمع ينب ىلإ بهذ مث ءهعم ىّلص امدعب (ةرقبلا)ب اهيف هنءارق هيلع ركنأو ءاهوحنو (ىشغي اذإ ليللا)و (ىلعألا كبر مسا حّبس)و (اهاحضو سمشلا)ب اهيف ذاعمل تّثوو (نوتيزلاو نيتلا)ب لف اهيف آرقف «ةرخآلا ءاشعلا امأو
 .اهدعب امالو

 (حبس) ةروسو ءِنْيَتَلِماَك (نيقفانملا)و (ةعمجلا) يتروسب اهيف أرقي ناكف ٌةعمجلا امأو
 .(ةيشاغلا)و

 ملف ءاهرخآ ىلإ [4 :ةعمجلا] «اَريم نَا اآَي» نم نيتروسلا رخاوأ ةءارق ىلع راصتقالا امأو
 . هيلع ظفاحُي ناك يذلا هيدهل فلاخم وهو طق هلعفي

 .ءيش هخسني مل «لجو زع َهَّللا يقل نأ ىلإ هيلع كك رمتسا يذلا يدهلا وه اذهو (ةيشاغلا)و (حّبس) يتروس ةراتو «نيتلماك (تيرتقا)و (ق) يتروس أرقي ناك ةراتف ءدايعألا يف هتءارق امأو
 ول :لاقف ُملطت ٌسمشلا تداك هي هللا لوسر ةّقيلخ اي :اولاقف ءسمشلا عولط نم ًابيرق اهنم ٍمَّلَس ىتح (ةرقبلا) ةروسب رجفلا يف هنع هللا يضر ركب وبأ أرقف ءهدعب نم نودشارلا هؤافلخ هب دخأ اذهلو

 .نيلفاغ اندجت مل تعلظط

 .نوراقّنلا هيلع لطي «نيدشارلا هئافلخ ىلع فخي مل ًاخوسنم لك هليوطت ناك ولو ءروسلا نم اهوحنو (ليئارسإ ينب)و (دوهابو (لحنلا)و (فسويإلب اهيف أرقي هنع هللا يضر رمع ناكو
 ُتعمس ام ُرِخآَل اهنإ ,ةروسلا هذه ةءارقب يَِتْرْكَذ دقل ينب ايل :تلاقف (ًافرع تالسرملا)و أرقي سابع نبا تعمس دقو لضفلا مأ ٌلوق كلذ ىلع لديو .ًافيفخت اهدعب هتالصو ءاهريغ نم رثكأ رجفلا ةءارق ليطي ناك هنإ :يأ .رجفلا دعب :يأ هّدعب» هلوقب دارملاف © (فيفخت دعب هتالص تناكو (ديجملا ٍنآرقلاو ق) رجفلا يف أرقي ناك كي يبنلا نأ ةرُمَس نب رباج نع ؛هحيحص» يف ملسم هاور يذلا ثيدحلا امأو

 .حيحص دانسإيب ١7٠١ /؟ يئاسنلاو (817) دواد وبأو :(754) يراخبلا هجرخأ )١(
 .حيحص ٍدانسإب 17٠/١ يئاسنلا هجرخأ (؟)
 . لبج نب ذاعم ثيدح نم (150) ملسمو )53١5(2 يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(408) ملسم هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةالصلا يف دك هيده يف :لصف مم

 سا ااا ا 17 كوع ريش يده يف داعملا داز
 مس

 .رمألا رخآ يف اذهف 2 برغملا يف اهب أرقي قلي هللا لوسر نم

فاضم يه ام فذح دق ٌةياغ هدعب هتالص تناكو» :هلوق نإف ًاضيأو
 ام ٌرامضِإ زوجي الف «هيلإ ة

تقي امنإ ٌقايسلاو «ٌقايسلا هيضتقي ام رامضإ كرتو «ٌقايسلا هيلع لدي ال
 تناك رجفلا دعب هتالص نأ يض

ال ام اذه «ًافيفخت تناك مويلا كلذ دعب اهلك هتالص نأ يضتقي الو ءافيفخت
 ناك ولو «ظفللا هيلع لدي 

 . خسانلا نوعديو «خوسنملاب نوكسمتيف «نيدشارلا هئافلخ ىلع فخي مل ًدارملا وه

هنع هللا يضر سنأ لوقو "*ْفْفَحْيْلَ َاّنلا مآ مُكُبأ» : لكي هثوق انأو
 كَ دَّللا ٌلوسر ناك» :

 ىلإ ال هيلع بظاوو ل يبنلا هلعف ام ىلإ ٌِجْرَي يبسن رمأ فيفختلاف ©"*مامُت يف ٌةَالَص ِساّنلا ٌفنَتأ

َع دقو .هفلاخُي مث رمأب مهرمأي نكي مل هلو هنإف «نيمومأملا ةوهش
 دو تفيعضلاو ٌريبكلا هئارو نم نأ َمِل

لص نوكت نأ نكمُي ناك هنإف ءهب رمأ يذلا كيفختلا وه هلعف يذلاف «قجاحلا
 فاعضأب كلذ نه لوطأ هئا

عزانت ام لك ىلع مكاحلا وه هيلع بظاو ناك يذلا هّيدهو ءاهنم لوطأ ىلإ ةبسنلاب ٌةفيفخ يهف «ةفعاضم
 

 لَو هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هريغو يئاسنلا هاور ام هيلع لديو «نوعزانتملا هيف

 هللاو «هب رمأي ناك يذلا فيفختلا نم (تافاصلا)ب ةءارقلاف '؟؟(تافاصلا)ب انّيؤيو فيفختلاب انرمأي

 .ملعأ
هب الإ أرقي ال اهنيعب ةالصلا يف ةروس نيعُي ال ِكَي ناكو :لصف

 امأو ؛نيديعلاو ةعمجلا يف الإ ا

«بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ ركذ دقف «تاولصلا رئاس يف
 ّنِم ام :لاق هنأ هّذج نع ءهيبأ نع 

 مي لي هللا لوسر ٌتعِمس دقو الإ ٌةريبك الو ٌةريغص ٌةروس لّضفملا
 . "ابوتكملا ٍةالَّصلا يف اهب سائلا

 ةءارق امأو .ةروسلا لوأ أرق امبرو «نيتعكرلا ىف اهأرق امبرو «ةلماك ةروسلا ًةءارق هيده نم ناكو

 امأو «ةلفانلا يف هلعفي ناكف «ةعكر يف نيتروسلا ٌةءارق امأو .هنع ظفحُي ملف ءاهظاسوأو روسلا رخاوأ

» :هنع هللا يضر دوعسم نبا ٌتيدح امأو .هنع ظفحُي ملف «ضرفلا يف
 ناك يتلا ٌرِئاظنلا فرعأل ينإ

ر يف (مجنلا)و (نمحرلا) :ةعكرلا يف نيتروسلا نهنيب نّرقي لي هللا ٌلوسر
 يف (ةقاحلا)و (تبرتقا)و ةعك

 نيعُي مل لعف ةياكح اذهف ثيدحلا 2"ةعكر يف (ن)و (تعقو اذإ)و ةعكر يف (تايراذلا)و (روطلا)و ةعكر

يف ةدحاو ةروس ةءارق امأو .لمتحم وهو ؟لفنلا يف وأ ضرفلا يف ناك له لحم
 ناك املقف ًاعم نيتعكر 

ف أرقي يي هللا لوسر عمس هنأ ةنيهُج نم لجر نع دواد وبأ ركذ دقو . هلعفي
 يف (تلزلز اذإ) حبصلا ي

"؟دمع كلذ أرق مأ هي هللا لوسر يسنأ يردأ الف :لاق ءامهيتلك نيتعكرلا
 . 

 ناك امبرو ةالص لك نيو حبّصلا ةالص نِم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ٌليطُي يي ناكو : لصف

 ٠ سابع نبأ ثيدح نم (457) ملسمو :0751) يراخبلا هجرخأ قف

 . ةريره بأ ثيدح نم (451) ملسمو )0١4: يراخبلا هجرخأ قفز

 . سنأ ثيدح نم (419) ملسمو )201/١5 يراخبلا هجرخأ (00)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب 48 /7 يئاسنلا هجرخأ (4)

 .نسح هدانسإو (814) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .الاله) يراخبلا دنع هلصأو «حيحص هدانسإو (147) دواد وبأ هجرخأ (0)

 . يوق ٍدانسإب «(815) دواد وبأ هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 44 ةالصلا يف ديو هيده يف :لصف

 .اذهو اذه هيف درو دقو ؟رجفلا عولط ىلإ وأ «حبصلا ةالص ءاضقنا ىلإ ٌمودي له يهلإلا ّلوزتلا نأ ىلع ناينبم نالوقلاو «راهنلاو ٍليللا ٌةكئالم هدهشي :لبقو :هتكئالمو قلاعت ُهَّللا هدهشي .دوهشم رجفلا نآرق نأل اذهو «تاولصلا رئاس نِم ٌرثكأ حبصلا ةالص ليطُي ناكو ؛مدق ّعْفَو ٌعّمسي ال ىتح اهليطُي
 .ددعلا نم هتصقن امع ًاضوع اهليوطت َلهُج ءاهتاعكر ٌددع صقن امل اهنإف ًاضيأو
 .نوحيرتسم سانلاو «مونلا ٌبيقع نوكت اهنإف ًاضيأو
 .ايندلا بابسأو شاعملا لابقتسا يف ُدْعَب اوذخأي مل مهنإف ًاضيأو
 .هريدتيو َنآرُقْلا مهفيق هيف لاغتشالا نكمت مدعو هغارفل ٌبلقلاو ناسّللاو ٌعمسلا هيف أطاوت تقو يف نوكت اهنإف ًاضيأد

 .ناعتسملا هللاو ءاَهِوَكِحَو اهدصاقمو ةعيرشلا رارسأ ىلإ تافتلا هل نم اهفرعي امنإ رارسأ هذهو ءاهليوطتو اهب مامتهالا نم ًالضف تيطعأف ؛هلوأو لمعلا ساسأ اهنإف ًاضيأو
 , 9 يل رفا هللا كِدْمَسبَو ان مُهّللا َكَئاَحْبُس :هيلع ًارصتقم وأ .كلذ عم لوقي ةراتو ''”؛ٍميِظَعْلا يبو َناَحْبُس' :لوقي ناكو .هل الداعم هرهظ لايح هلعجي لب ءهضِفْحَي ملو ؛هسأر ْبِصْني ملو ءلدتعاب هّدمو هرهظ طسبو «هيبتج نع امهاحنف هيدي رّثوو ءامهيلع ضباقلاك هيتبكُر ىلع هيّمك عضوو ءًاعكار ريكو ءمّتقت امك هيدي عفر مث ؛هسفن هيلإ ارتب ام ردقب تكس ةءارقلا نم غرف اذإ لَ ناكو : لصف
 بزاع نب ءاربلا ثيدح امأو .كلذك هٌدوجسو «تاحيبست ٍرشع ٌرادقم ٌداتعملا هعوكر ناكو

 ليدعت ٌهكَو ٌبلاغلا هيدهو «فوسكلا ةالص يف كلذ نم ًابيرق ًاضيأ هلعفو ءاهدحو ليللا ةالص يف ًانايحأ كلذ لّعفي ناك نكلو «مايقلا ردقب دوجسلاو عوكرلا ٌلعجي ةراتو .دوجسلاو ٌعوكرلا ففخ ,مايقلا ففخ اذإو ؛دوجسلاو عوكرلا لاطأ «مايقلا لاطأ اذإ ناكف «ةليتعم تناك هك هتالص نأ ملعأ هللاو ءاربلا ٌدارمف ؛(تافاصلا)ب مهمؤي ناك هنأ سنأ لوق عم اذه «؟”تاحيبست رشع هدوجس يفو «تاحيبست شع هعوكر يف اًنّرزحف :لاق - زيزعلا دبع نب ٌرمع ينعي  ىتفلا اذه الإ لك هللا لوسرب ةالص ةبشأ 6 هللا لوسر دعب دحأ ءارو ٌتيلص ام :لاق هنأ 'ننسلا» لهأ هاور يذلا سنأ ٌثيدح هيلع لديو :ةءارقلا هذه ردق نكي مل هدوجسو هعوكر نأ مولعمو «(تالسرملا)و (روطلا)و (فارعألا)ب برغملا يف أرق هنأ مدقت دقو ءاهوحن وأ ةيآ ةئاملاب حبصلا يف أرقي ناك لك هنأل .ءيش مهفلا اذه يفو .كلذك ليتعيو :هردقب دّجسيو «همايق ردقب عكري ناك هنأ مهّضعب هنم مق دق اذهف ,؟7ءاوسلا نم ًابيرق نيتدجسلا نيب ام هُئسلجف ّبدجسف هلادتعاف هُعوكرف هُمايق ناكف للك ىبنلا َتْلَح ًءالصلا ٌتْقَمَر : هنع هللا يضر
 . اهبسانتو ةالصلا

 َكّل ّمُهَّللا» :لوقي ةراتو ,«حوُرلاو َةَكِتألَملا ّبَر ٌنسوُدُق ٌحوُبُسا :هعوكر يف ًاضيأ لوقي ناكو
 . ةفيذح ثيدح نم (09977) ملسم هجرخأ

 . ةشئاع ثيدح نم (184) ملسمو ,0761) يراخبلا هجرخأ ()
 .(40/1) ملسمو (757) يراخبلا هجرخأ 9
 .لاحلا لوهجم وهو سونأم نب بهو هيفو ,120 /؟ يئاسنلاو «(88/) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .ةشئاع ثيدح نم ١941/7 يئاسنلاو «(875) دواد وبأو «(4410) ملسم هجرخأ فلا



 ةالصلا يف دلي هيده يف :لصف مه )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 امنإ اذهو . 7(يِبَصَعَو ٍمِوْظَْعَو يُخمَو يِرَصَبَو ءِوْمَس كل َعَشَع «ُتمَلْسَأ َكَلَو ءُتْنَمآ كبو «ُتْفَكَر

1 
 2 بت اا سلاو 0 ا ل .

 ٌعفر ىورو «مدقت امك هيدي ٌعِقْرَيَو "!ههدِمَح نمل هللا ٌَعِمَس» : ًالئاق كلذ دعب هسأر عفري ناك مث

ر ىلع قفتاو ءأسفن نيثالث نم ٌرحن ةثالثلا نطاوملا هذه يف هنع نيديلا
 هنع تبثي ملو ءةرشعلا اهتياو

و ءايندلا قراف نأ ىلإ ًامئاد هّيده كلذ ناك لب «ةتبلا كلذ كالي
 مث» :ءاربلا ُتيدح هنع حصي مل

دي امم ٌعفرلا دوعسم نبا كرت سيلف دايز نب ديزي ةدايز نم يه لب "”ةدوعي ال
 ؛مولعملا هيده ىلع م

ئاذم الو ًابراقم اهّضِراَعُم سيل ءايشأ ةالصلا يف دوعسم نبا لعف نم كري دقف
 هلعف ْنِم كرت دقف « ةرلل ًاي

امهطسو يف نينثإلا نيب ًامامإ هفوقوو «دوجسلا يف.شارتفالاو قيبطتلا
 هتالصو ءامهيلع مّدقتلا نود 

أو :ءارمألا ريخأت لجأل ةماقإ الو ناذأ ريغب هباحصأب تيبلا يف ضرفلا
 كلذ فالخ يف ُثيداحألا ني

فوتلا هللابو «ًالمعو ًةحارصو ٌةحصو ًةرثك عفرلا يف يتلا ثيداحألا نم
 0 7 .قي

اَهيف ميِقْب آل ٌةَدلَص ٌءىِرْجُت ال١ لوقيو «نيتدجسلا َنيِبو « عوكرلا نم عفر اذإ هبلُص ميقُي ًامئاد ناكو
 

 .'”'«هحيحص» يف ةميزخ نبا هركذ ؟دوُجسلاَو عوُكشلا يف هَبْلُص ُلُجَّرلا
 50 ميلك مك صر 00 2000 7 3

 ّمُهَللا» :لاق امبرو هُدْمَحْلا َكَل اَنيَر» : لاق امبرو (دْمَحْلا ْكَلَو اَنَبَرا :لاق ءًامئاق ىوتسا اذإ ناكو

مجلا امأو .هنع كلذ حص هدْمَحْلا كل اّنَبَر
 .””حصي ملف ؟واولا»و ٌُهَّللا» نيب ع

َس' :لوقي ناك هنأ هنع حصف «دوجسلاو عوكرلا ردقب نكرلا اذه ٌةلاطإ هيده نم ناكو
 نمل هللا عِ

 كلا اَهَأ عييت عه هر 1ع نم رت ل ل همت رك ثءرأإ م7 يضع كوكي مما

ِمَو ٍتاَواَمّسلا لم ُدْمَحْلا كَل اني هللا هديح
انثلا لهأ دعي ٌءْيش ْنِم تْنِشاَم ةءلِمَو «ضْألا ءل

 ء

 اذ ٌعَفْنَي ًالَو 2َتْعَتَم اَمِل َنِطْمُم آلَ «ٌتْيَطعَأ اَمِل َعِناَم آل - ُدِبَع َكَل اَنُّلُكَو . ُدْبَعْلا َلاَك اَم ُنَحَأ ْءِدْجَملاَو

 , 9هدجلا َكْنِم ّدَجلا مها #

 وه 2 مم - - سم سرج او 0: 2

 بونذألا ّنِم يِنَقَتَو هِدَرَبلاَو ِحلَتلاَو ءاَملاب َياَياَطَخ ْنِم يِنْلِسْها ّمُهّللا» :هيف لوقي ناك هنأ هنع حصو

 قِرضَملا َنَْب تْذَعاَب امك ياَياطح َنَْبَو يب ْدِهاَبَو « سندلا َنِم ُصَيِنأْلا ُبْوَلا ىّنكُب امم اياطَحْلاَ
 ,"9:برْغَمْلاَو

 .عوكرلا ردقب ناك ىتح 0هُدْمَحْلا ّيِبَرل ٌدِمَحْلا بر :هلوق هيف ررك هنأ هنع حصو

 اذهل هِيَلاَطِإ نم يسن دق :لئاقلا لوقي ىتح ثُكمي ب عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك هنأ هنع ٌمصو

 ٠ لع ثيدح نم (1//9) ملسم هجرخأ قحز

 . ةريره يبأ ثيدح نم (191/7) ملسمو «(1059) يراخبلا هجرخأ (1)

 . دايز بأ نب ديزي لجأل «فيعض ٍدانسإب (744) دواد وبأ هجرخأ (")

انسإب دوعسم نبا ثيدح نم (047)و (091) ةميزخ نبا هجرخأ (4)
 .تاقث هلاجر ٍد

 بحاص هلاق ام رظنا .ةريره يبأ ثيدح نم 140/9 يئاسنلاو :(746) يراخبلا دنع ثيدحلاف ءرظن فنصملا هلاق ام يفو (0)

 3 «حتفلا»

 .يردخلا ديعس بأ ثيدح نم 1948/7 يئاسنلاو :(8419) دواد وبأو (49//) ملسم هجرخأ فق

 هجام نباو 2177/١ يئاسنلاو (6”7) يذمرتلاو (4 ج) (5100) ثيدح رثإب ملسمو :(5734) يراخبلا هجرخأ (0

 .ةشئاع ثيدح نم ("”84)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب ةفيذح ثيدح نم يئاسنلاو 4174(«2) دواد وبأ هجرخأ (8)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مك ةالصلا يف كي هيده يف :لصف

 . يهوأ دق :لوقن ىتح نيتدجسلا نيب ُدعْفَي مث «ُدجسي مث ءَمَهَْأ د :لوقن ىتح ماق ههدَِح نمل هللا ٌعِيَس' :لاق اذإ لك هللا ٌلوسر ناك :هنع ُهَّللا يضر سنأ نع ملسم ركذو . نكرلا
 .هجوب هل ضراعُم ال يذلا مولعملا هّيده اذهف .همايق نم ًابيرق هُعوكر ناكو «هعوكر نم ًابيرق ناك ىتح عوكرلا دعب َنكرلا اذه لاطأ هنأ فوسُكلا ةالص يف هنع حصو
 . هيلع ىفخي نأ هللا ءاش نم ىلع هتالص يف وكي هللا لوسر يده نم يفخ امم وُمو ءحضاو هللا دمحب اذهو ناب مدقت امك ناكرألا رئاس ىلع امهتّلاطإ امهيف ِِككي هّيده ناك اذهلو ءدهشتلا دوعقو «ةءارقلا مايق دوعقلاو مايقلاب ٌدارملا نوكي نأ ًاعطق نيعتف ءاضعب هّضعب دحاولا ُثيدحلا ضقانل «نيتدجسلا نيب دوعقلاو عوكرلا دعب ٌمايقلا وه نْيَيَْتسملا دوعقلاو ٌمايقلا ناك ولف «ناكرألا رئاس نيبو نينكرلا نيذهل نيب ةيوستلاب هيف حّرصم ثيدحلا نإف ءهل قلعتم الو «نينكرلا نيذه ٌريصقت و نم هب ثيشت دقف ؛يراخبلا ءاور ."!ءاوسلا نم ابرق - ةوُعقلاو ًءيقلا الخ ام . عوكرلا نم هسأر َعَكَر اذإو «نيتدجسلا َنيِبو هٌدوجسو ني هللا لوسر ٌعوكر ناك» :بزاع نب ءاربلا ٌثيدح امأو
 .ةئسلا نم هنأ نظ ىتح ير نم كلذ يف يبو ُِلي هيده فلاخُي امم كلذ ٌريغ اوثدحأ امكو ءديدشلا ٌريخأتلا اوثدحأ امكو «ريبكتلا مامتإ كرت اهيف اوثدحأ امك اهيف هوُبدحأو «ةالصلا يف ةيمأ ينب ءارمأ هيف فّرصت امم نينكرلا نيذهلٌُريصقتو :انخيش لاق
 . ملعأ هللاو .هححصفق ءهمهوو يوارلا طلغ ببسل نطفي ملو ةقث وهو .«عقرو ضفخ لك دنع هيدي عفري ناك» :هلوق ىلإ ؟عفرو ضفخ لك يف ربكُي ناك» :هلوق نم طلغ َيوارلا نأ هّرغ يذلاو «ةتبلا هنع كلذ ٌحِصَي الف ءمهو وهو هللا همحر مزح نب دمحم يبأك ظافحلا ضعب هححصو 2 «؟ضيأ امهعفري ناك هنأ هنع يور دقو «"هيدي عفري الو ءًادجاس ٌرْخِيَو رّبكُي ناك مث :لصف
 :هوجول دساف وهو «هنع يهنملا وه اذهف ءًالوأ هيتبكر عضو كرب اذإ وهف «هيلجر يف ال هيدي يف ريعبلا اتبكر :اولاق ؛كلذ لوقلا اذه ٌباحصأ ملع املو .ًالوأ هيدي عضي امنإ ريعبلا نإف «ريعبلا كّربي امك َكَرَب دقف «هيتبكر لبق هيدي عَضَو اذإ هنإف ءهرخآ فلاخُي ِهلّوأ نإف «ةاورلا ضعب نم مهو هيف عقو دق ملعأ هللاو ثيدحلاف نيو َلْبَك ِهْبَدي ْعَضَيْلَو كيبل ُكُربَي امك كوبي الك .ْمُكُدَحأ دبس اًذإ) :هعفري ةريره يبأ ٌتيدح امأو . كلذ كلاب ام هلعف يف ورُي ملو « ”!اهيتبكر لبق هيدي عفر ضهن اذإو «هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ و هللا لوسر ٌتيأر» : رجح نب لئاو نع ءهيبأ نع «بيلك نب مصاع نع «كيرش هاور يذلا حيحصلا وه اذه .هّقنأو هّتهبج مث ءامهدعب هيدي مث .هيدي لبق هيتبكُر ٌعَضَي كو ناكو

 .تاقث هلاجر دانسإب رجح نب لئاو يبأ ثيدح نم (977) دواد وبأ هجرخأ (4) . .رمع نبا ثيدح نم (977) يراخبلا هجرخأ () ,(80/1) ملسمو ,(/95) يراخبلا هجرخأ )2 .(877) ملسم هجرخأ 00(
 . كيرش ريغ هاور ًادحأ فرعن ال ءنسح بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .(845) هجام نياو 2307/7 يئاسنلاو ,(578) يذمرتلاو .(858) دواد وبأ هجرخأ (5)
 . نسح هدانسإ ثيدح وهو «7؟١/7 مكاحلا هجرخأ ءرمع نبا ثيدح نم درو لب (1)
 . حيحص دانسإب ٠0/7 يئاسنلاو :(84150) دواد وبأ هجرخأ (0)



 ةالصلا يف يو هيده يف :لصف ما )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

1011 ل تا ااا اهلج خلا
 م

 ضهني هنإف ضهن اذإف «نيتمئاق هالجر ىقبتو ًالوأ هيدي عضي هنإف كرب اذإ ريعبلا نأ : اهدحأ

و .هفالخ لعفو كلك هنع ىهن يذلا وه اذهو «ضرألا ىلع هادي ىقبتو «ًالوأ هيلجرب
 عقي ام لوأ ناك

 عضي ناكو .ىلعألاف ىلعألا اهنم ضرألا نع عفتري ام لوأو «ٌبرقألاف اهنم ُبرقألا ضرألا ىلع هنم

 لعف ٌسكع اذهو «هيتبكر مث هيدي مث «ألوأ هسأر عفر «عفر اذإو ؛هّتهبج مث ؛هيدي مث «ًالوأ هيعبكر

 تافتلاو «ريعبلا ِكورّبك كوري نع ىهنف «تاناويحلاب هبشتلا نع ةالصلا يف ىهنِّلَو وهو «ريعبلا

 يديألا عفرو ''”بارغلا رقنك رقنو «بلكلا ءاعقإك ءاعقإو «عّبَسلا شارتفاك شارتفاو «بلعتلا تافتلاك

 .تاناويحلا يدهل ٌفلاخم يلصملا يذهف «"”ٍسْمُّشلا ليخلا بانذأك مالسلا تقو
 ١

 يف ةبكرلا امنإو ةغللا لهأ هفرعي الو «لقعُي ال مالك هيدي يف ريعبلا اتبكز :مهلوق نأ : يناثلا

 .بيلغتلا ليبس ىلعف «ةبكرلا مسا هيدي يف نيتللا ىلع قلطأ نإو «نيلجرلا

 ريعبلا نم ضرألا سمي ام لوأ نإو «ريعبلا كربي امك كُبييلف :لاقل هولاق امك ناك ول هنأ : ثلاثلا

 نأ ملع ءريعبلا كوربك كورُب نع ىهن لي يبنلا نأ ملعو ريعبلا كوري لمأت نم َّنأ ةلأسملا بيو .ءادي

 .ملعأ هللاو ءباوصلا وه رجُح نب لئاو ثيدح

 :هلعلو ؛هُلصأو هثتم ةاورلا ضعب ىلع بلقنا اّمم انركذ امك ةريره يبأ ثيدح نأ يل عقي ناكو

 اوُبَرْشاو اوُلُكف «ليلب ُندوُي الالب َّنِإ)» :رمع نبا ٌتيدح مهضعب ىلع بلقلا امك ؟هيدي لبق هيتبكر عضيلوا

 امكو "لالي َنْدوُي ىتح اوبرشاو اولكف «ليلب نذؤي موتكم ّمأ ُنبا» :لاقف ««موتكم ّمأ نبا دوي ىّبح
 ُهنَجلا اًمآو» :لاق نأ ىلإ .. .هِديِزَم ْنِم ْلَه :لوقتف ٍراَّْلا يف ىقلي ُناَرَي الد :ٌتيدح مهضعب ىلع بلقثا

 ٌتيأر ىتح هاهاّبِإ مهنكسُي ًاقلخ اهل هللا ءئشنيف راّثلا اًنأَو» :لاقف هاما مُهْنِكْسُي ًاقلَح اهل ُهَّللا ءىشْنيَ

 «ديعس نب هللا دبع نع «ليضف نب دمحم انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقف «كلذك هاور دق ةبيش يبأ نب ركب ابأ

 ُكّرِبَي الو وْبَدَي لب هِيَ أدْبَيلَك ْمُكُدَحَأ َدَجيَس اًذإو : لاق يك يبنلا نع «ةريره يبأ نع ءهّدج نع

ه يبأ نع يور دقو .كلذك ركب يبأ نع ًاضيأ «هنئس» يف مرثألا هاورو *”«ٍِلْحَفلا ِكوُرْبَك
 نع ةرير

 «يدع نب فّسوُي انثدح :دواد يبأ نبا لاق .رجُح نب لئاو ٌتيدح قفاوُيو كلذ قِّدِصُي امل يبنلا

 دجس اذإ ناك دك يبنلا نأ ةريره يبأ نع ءهّدج نع ءديعس نب هللا دبع نع ءدمحم وه ليضف نيا انثدح

اق هيبأ نع دعس نب بعصُم ثيدح نم ؛هحيحص» يف ةميزخ نبا ىور دقو .هيدي لبق هيتبكرب أدب
 :ل

 ةريره يبأ ٌثيدح ناك نإف اذه ىلعو "”«نيديلا لبق نيتبكُتلاب انرمأك «نيتبكرلا لبق نيديلا حضن انك»

 .ناتلع ثيدحلل نكلو «هريغو «ينغملا» بحاص ٌةقيرط هذهو «خوسنم هنإف ًاظوفحم

يئاسّنلا لاق ءهب جتحُي نمم سيلو «ليهك نب ةملس نب ىيحي ةياور نم هنأ : امهادحإ
 .كورتم :

 نب ميمت لجأل نيل ٍدانسإب «لبش نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١8478( هجام نباو 2114/1 يئاسنلاو :«(87) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . سنأ ثيدح نم (47) ملسم دنع ثيدحلا لصأو ءدومحم

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم ؛6 /7 يئاسنلاو «(470) ملسم هجرخأ (1)

 ها «حتفلا» رظنا ()

 .ةريره يبأ ثيدح نم (1845) ملسمو «(4460) يراخبلا هجرخأ (:)

 777/1 ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 . كورتم «ةملس نب ىبحي نب ليعامسإ لجأل «فيعض ٍدانسإب (17) ةميزخ نبا هجرخحأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 8مم ةالصلا يف هو هيده يف :لصف

 .ءيشب سبيل :نيعم نبا لاقو «هب جتحُي ال ًادج ثيدحلا ركنم :نابح نبا لاقو

 .«بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأف ءاذه عنصن انك» :دعس لوقو :قيبطتلا ٌةصق وه امنإ اذه هيبأ نع دعس نب بعصم ةياور نم ظوفحملا نأ :ةيناثلا
 عضن نأ اَنْرِمَأَك «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك» :لاق ديعس يبأ نع «ينغملا» بحاص لوق امأو

 . ملعأ هللاو «قيبطتلا ةصق يف وه امنإو مدقت امك نتملا يف مهو ًاضيأ وهو ءدعس نع وه امنإو ءمسالا يف مهو ملعأ هللاو اذهف ««نيديلا لبق نيتبكرلا
 :يراخبلا لاق .ينطقرادلاو .يذمرتلاو «يراخبلا هللع دقف «مدقتملا ةريره يبأ ثيدح امأو

 :يذمرتلا لاقو ؟ال مأ دانزلا يبأ نم َعِمَسأ يردأ ال :لاقو هيلع عباتُي ال نسح نب هللا دبع نب دمحم
 زيزعلا دبع هب درفت :ينطقرادلا لاقو .هجولا اذه نم الإ دانزلا يبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ
 :ةبيتق نع يئاسنلا ركذ دقو «دانزلا ىبأ نع .يولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نع «يدرواردلا
 وبأ لاق .دزي ملو ""”«ٌلَمَجلا ُكْرْبَي امك ُكُرِبَيَ «هتالص يف مكُدَحأ ُدِمْمَيِد :لاق و يبنلا نأ ةريره يبأ نع «جرعألا نع .دانزلا يبأ نع «يولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نع « عفان نب هللا دبع انثدح
 نع رخآلاو ءامهدحأ اذه «نادانسإ اهيف مهلو ةنيدملا ّلهأ اهب درفت ةنس هذهو :دواد يبأ نب ركب
 . لك يبنلا نع «رمع نبا نع «عفان نع ؛هللا ديبع

 يف مكاحلا هاور . 2كلذ لعفي لي يبنلا ناك :لوقيو .هيتبكُر َلْبَق ِهْيَذّي عّضي ناك هنأ رمع نبا نع «عفان نع ؛هللا ديبع نع ,يدرواردلا نع «جرفلا نب غبصأ هاور يذلا ٌتيدحلا دارأ :تلق
 ْنِم ُمكاحلا هاور دقو .ملسم طرش ىلع :لاقو يدرواردلا نع ةملس نب زرحم قيرط نم ؛كردتسملا»
 .ةلع هل ملعأ الو ءامهطرش ىلع : مكاحلا لاق "ايدي هاتبكُر ْتَقَبَس ىتح ريبكتلاب طحنا ِهكَو هللا لوسر ُثيأر :لاق سنأ نع ؛لوحألا مصاع نع «ثايغ نب صفح ثيدح

 .ركنم ثيدحلا اذه :لاقف ؛ثيدحلا اذه نع يبأ ٌتلأس :متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :تلق
 ءالعلاو «ثايغ نب صفح نع ءراطعلا ليعامسإ نب ءالعلا ةياور نم هنأل ملعأ هللاو هركنأ امنإو .ىهتنا
 .ىرت امك نيبناجلا نم ةعوفرملا ثيداحألا هذهف .ةتسلا بتكلا يف هل ركذ ال لوهجم اذه

 عضي ناك هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ظوفحملاف قباحصلا نع ةظوفحملا راثآلا امأو
 «ريعبلا بحي امك هيتبكر ىلع هعوكر دعب رح هنأ هتالص يف رمع نع انظفح :الاق دوسألاو ةمقلع هللا دبع باحصأ نع ؛ميهاربإ نع «شمعألا نع «هيبأ نع «صفح نب رمع نع دهف نع يواحطلا هركذ «هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يورملا وهو ءامهريغو ءرذنملا نباو (©9قازرلا دبع هنع هركذ «هيدي لبق هيتبكر
 نع ظفح :يعخنلا ميهاربإ لاق :لاق ةاطرأ نب جاجحلا قيرط نم قاس مث «هيدي لبق هيتبكر عضوو
 ببببيبسسسسسسسسسسال نع ءبهو نع قوزرم يبأ نع ركذو ءهيدي لبق ضرألا ىلع ناعقت اتناك هيتبكر نأ دوعسم نب هللا دبع

 .(841) دواد وبأو (؟59) يذمرتلاو ؟7١/؟ يئاسنلا هجرخأ )١(
 .يبهذلا هققاوو ءهححصو 0375/1 مكاحلا هجرخأ (؟)
 .يبهذلا هقفاوو فاجرخي ملَو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو 517/1١ مكاحلا هجرخأ (9)
 .(59466) مقرب (4)



 ةالصلا يف لي هيده يف :لصف 44 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كك7ك تس هسا
 كة

 الإ كلذ عنصي وأ :لاق ءدجس اذإ هيتبكر لبق هيديب أدبي لجرلا نع ميهاربإ تلأس :لاق ةريغم نع «ةيعش

 ؟نونجم وأ قمحأ

 :هيدي لبق هيتبكر عضي نأ ىأر نممف «بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :رذنملا نبا لاق

 ٌدمحأو ءُيعفاشلاو ءٌيروشلاو ءراسي نب ٌملسمو ؛ٌيعختلا لاق هبو ءهنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع

 .ةفوكلا لهأو ءهّباحصأو ةفينح وبأو «قاحسإو

 مهّيديأ نوعضي ساّنلا انكردأ :يعازوألا لاقو .كلام هلاق «هيتبكر لبق هيدي عضي :ةفئاط تلاقو

 .ثيدحلا باحصأ لوق وهو :دواد يبأ ُنبا لاق . مهبكُر لبق

 امك كبي الف مكدحأ دجس اذإ) : وهو «يقهيبلا هركذ رخآ ظفلب ةريره يبأ ٌتيدح يور دقو :تلق

 هيدي عضي هنأ ىلع ًاليلد ناك ًاظوفحم ناك نإف :يقهيبلا لاق ''«هيتبكر ىلع هيدي عضيلو «ٌريعبلا كُرِبي

 .دوجسلا ىلإ ءاوهإلا دنع هيتبكر لبق

 :هوجول ىلوأ رجُح نب لئاو ثيدحو
 .هريغو يباطخلا هلاق «ةريره يبأ ثيدح نم تبثأ هنأ : اهدحأ

 لبق هيدي عضيلو» :هيف لوقي نم مهنمف «مدقت امك نتملا برطضم ةريره يبأ ثيدح نأ : يناثلا

 هذه فذحي نم مهنمو «؟هيتبكر ىلع هيدي عضيلو» :لوقي نم مهنمو «سكعلاب لوقي نم مهنمو ««هيتبكر

 . ًاسأر ةلمجلا

 . امهريغو ينطقرادلاو يراخبلا ليلعت نم مدقت ام :ثلاثلا

 معز دقو :رذنملا نبا لاق .حسنلا ملعلا لهأ نم ةعامج هيف ىعدا دق هتوبث ريدقت ىلع هنأ : عبارلا

 .كلذ مدقت دقو «خوسنم نيتبكرلا لبق نيديلا عضو نأ انباحصأ ضعب

 يبأ ثيدح فالخب «ةالصلا يف لمجلا كوربك كورب نع هلي يبنلا يهنل قفاوملا هنأ :سماخلا

 . ةريره
 ,دوعسم نب هللا دبعو ؛هنباو ءباطخلا نب رمعك :ةباحصلا نع لوقنملل قفاوملا هنأ :سداسلا

 .هنع فالتخا ىلع هنع هللا يضر رمع نع الإ ةريره يبأ ٌتيدح قفاوُي ام مهنم دحأ نع لقني ملو

 ولف ءدهاش ةريره يبأ ثيدحل سيلو «مدقت امك سنأو رمع نبا ثيدح نم دهاوش هل نأ : عباسلا

 .مدقت امك «ىوقأ لئاو ٌثيدحو فيكف «هدهاوش لجأ نم رجُح نب لئاو ٌثيدح مّدُقَل امواقت
 يبأ نبا لوق اّمأو «كلامو يعازوألا نع ظفحُي امنإ رخآلا لوقلاو «هيلع سانلا رثكأ نأ : نماثلا

 .هفالخ ىلع قاحسإو يعفاشلاو دمحأف الإو ءمهضعب هب دارأ امنإف «؛ثيدحلا لهأ لوق هنإ :دواد

 نأل «ًاظوفحم نوكي نأ ىلوأ وهف كي هلعف ةياكحل تقيس ةيكحم ةصق هيف ثيدح هنأ : عساتلا

 . ظفح هنأ ىلع َّلد :ةيكحم ةصق هيف ناك اذإ ثيدحلا

 «ةحيحص ةفورعم لاعفأ يهف «هريغ ةياور نم ةحيحص ةتباث اهلك هيف ةيكحملا لاعفألا نأ : رشاعلا

 .ملعأ هللاو ؛هحيجرت نيعتيف هل ًامواقم سيل هّضراعمو ءاهمكح هلف ءاهنم دحاو اذهو

 )١( /؟ يقهيبلا هجرخأ ٠١١



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 51 ةالصلا يف يي هيده يف :لصف

 روُك ىلع ٌدوجسلا هنع تّيثي ملو «ةمامعلا روُك نود هفنأو هتهبج ىلع دججسي لي يبنلا ناكو
 «كورتم وهو ِِّرَحُم نب هللا دبع ةياور نم وهو .2"هتمامع روك ىلع دجبسي كي هللا لوسر ناك» :لاق ةريره يبأ ثيدح نم «فنصملا» يف قازرلا دبع ىور نكلو «نسح الو حيحص ثيدح نم ِةَماَمِعْلا
 دجسف ءدجسملا يف يلصُي ًالجر ىأر كيلو هللا لوسر نأ «ليسارملا» يف دواد وبأ ركذ دقو «كورتم نع كورتم ؛يفعجلا رباج نع رمّش نب ورمع ةياور نم هنكلو ؛رباج ثيدح نم يريبزلا دمحأ وبأ هركذو
 . هتهبج نع ب هللا ٌلوسر رسحف ؛هتهبج ىلع متعا دقو ؛هنيبجب

 . ةغوبدملا ةورفلا ىلعو ءهنم ْذْحَّتملا ريصحلا ىلعو ؛لخنلا صو نم ةذخّتملا ِةَرْمُخلا ىلعو «نيطلاو ءاملا ىلعو ءاريثك ضرألا ىلع ٌدجسي كي للا لوسر ناكو

 ىرُي ىتح امهب ىفاجو «هيبنج نع هيدي ىّحنو «ضرألا نم هفنأو هتهبج نّكم دجس اذإ ناكو
 .ترمل امهتحت ّرمُث نأ  ةريغصلا ةاشلا يهو - ةّمْهَب تءاش ولو «هيطبإ ضايب

 ءتدَجَس اذإو :لاق كي هنأ ءاربلا نع ؛ملسم حيحص» ينو فيئذأو هيبكنم وذح هيدي عضي ناكو
 . كيك ْعقْراَو كين خَصَ

 .ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتسيو «هدوجس يف لدتعي ناكو

 اذإ ناك» :«نابح نبا حيحص» يفو ءاهضبقي الو اهنيب جّرفُي الو «هعباصأو «هيفك طسبي ناكو
 . "”هعباصأ مَ َدَجَس اذإف .هعباصأ جرف ءعكر

 .هب رمأو «9ىلغألا َيبَر َناَحْبس' :لوقي ناكو

 «*0:يل ْرفْها مُهّللا ٌكِدْمَحِو اني مُهَّللا َكَئاَحْبُس' :لوقي ناكو
 , 2(حوُرلاو ةكيألملا بر ٌسوُدُ ٌحوُبُس» :لوقي ناكو
 . ©:تنأ الإ هل ُةِيْنَحِبَو ّءُوَّللا َكَئاَحْبُس» :لوقي ناكو

 .©:كِيْفَت ىَلَع َتِيئَأ اَمَك نأ َكْيَلَع ٌءانَل يصخأ ال .قني كب ُدوُعأَو كِيَبوُقُ ْنِم َكِتاَناَعُميَو ءكلخَس ْنِم كلاَضر ُدوُعَأ يّ مُهللا» :لوقي ناكو
 ىرّوَصَو ُهُقَلَح يِذّلِل يِهْجَو َدَجَس .ُتنَلْسَأ َكَلَو ءُتْنَمآ َكِبَو ُتْدَجَس َكَّل َّمُهَّللا» :لوقي ناكو

 . 0:قيقِاَكْلا ٌنَسْحَأ ُهّللا ُكَراَبت ُرَصَبَو ُهَعْمَس َّقَّشَو
 . 05و قالو رو هوَ لجو هو هلك يُِْك يل را مُهَّلا» : لوقي ناكو

 )١( ملسم هجرخأ (؟) .(1551) قازرلا دبع هجرخأ )194(.

 .هببأ نع لئاو نب ةمقلع ثيدح نم )١1970( نابح نبا هجرخأ (9)
 . ةفيلح ثيدح نم «(888) هجام نباو ؛؟5؟14 /؟ يئاسنلاو «(4ل/1) دواد وبأو ,(555) يذمرتلاو (/0/5) ملسم هجرخأ 2
 .84 ص هجيرخت مدقت (0)

 .ةشئاع ثيدح نم 7 يئاسنلاو (480) ملسم هجرخأ 03(
 . ةشئاع ثيدح نم 777 /؟ يئاسنلاو «(40/5) دواد وبأو :(445) ملسم هجرخأ (0)
 . مدقت دقو .ملسم هاور (8)
 .ةريره يبأ ثيدح نم (4174) دواد وبأو «(187) ملسم هجرخأ (5)



 ةالصلا يف دلي هيده يف :لصف )١( 3١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م ا اا اسال
100 

 هللا ؛ يني وب ملأ تأ اَمَو يرث يف يارس يِلْهََو يتكيلبخ يل حا مُهَّللا» :لوقي ناكو
 اَمَو ُتْرخَأ اَمَو ُتمَدَق ام يِ ا هللا «يدذع َكِلذ لكَ هيِدْمَعَو يِطَحَو «يِلْزََو يّدج يِ زم
 "تن الإ لإ آل «يهلإ َتْنَأ «ُتنَلْعأ اَمَو ُتْرَرْسَأ

 «ًارون ينيمي نعو ءًأروُ يِرَصَب يِفَو أروُن يِعْمَس يِفَو «أروُ يِلَق يف ْلَمَجا ّمُهّللا» :لوقي ناكو

 .""«أروث يل ْلَعْجاَو ءأروُ يِتشَنَو ارو يِقؤَقَو ارو يِفَْحَو ءأروُت يِاَمأَو أروي يِلاَمِش ْنَحَو

 نأب رمأ اذه لهو ."”«ْمُكَل َتاَجتْسُي ْنَآ ٌنِمَث ُهَنإ) :لاقو دوجسلا يف ءاعدلا يف داهتجالاب رمأو

 «نيرمألا نيب قرفو ؟دوجسلا يف نكيلف «لحم يف اعد اذإ ّيعادلا نأب رمأ وأ ءدوجسلا يف ءاعدلا رثكُي

 يف رثكُي ناك لَك يبنلاو «ةلأسم ٌءاعدو ءءانث ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ٌثيدحلا هيلع ٌلمحي ام ٌنسحأو

 ١ ١ .نيعونلا لوانتي دوجسلا يف هي َرَمأ يذلا ٌءاعدلاو «نيعونلا نم هدوجس

 «باوثلاب ينثُملا ءاعد ٌةباجتساو «هّلاؤس هئاطعإب بلاطلا ءاعد ٌةباجتسا :ناعون ًاضيأ ةباجتسالاو

 معي هنأ حيحصلاو [180 :ةرقبلا] واكد اذ علا ةَوَعَت ُبيِْلط : ىلاعت هلوق ٌرّسُق نيعونلا نم دحاو لكبو

 .نيعونلا

 :هوجول مايقلا ةفئاط تحجرف ؟لضفأ اَمُهُيَأ دوجسلاو مايقلا يف سانلا فلتخا دقو : لصف

 : .ناكرألا لضفأ هثكر ناكف ءراكذألا ٌلضفأ هرْكذ نأ :اهّدحأ

 .[774 :ةرقبلا] 4َنيِتْنلَم ولي اوُموُقَو# : ىلاعت هلوق :يناثلاو

 .'«توُنُقلا ُلوُظ ِةَآلَّصلا ُلَضْفَأ» :كلك هلوق : ثلاثلا

 َوُهَو هّبَر نِم ُدْبَعْلا ُنوُكَي اَم ُبرْثَأ» :6 هلوقب تجتحاو ءٌلضفأ ٌةوجسلا :ةفئاط تلاقو

 ينئذح :ُتلقف هلو هللا لوسر ىلوم َنابوث ٌتيقل :لاق ةحلط ىبأ نب نادعم ثيدحيو «*”ٌدِجاَس

 ٍدْبَع نو ام» :لوقي ل هللا لوسر ُتْحِمَس ينإف هدوُجُشلاِب َكْيَلَعه :لاقف ؟هب ينعفني نأ ُهَللا ىسع ثيدحب

 «ءادردلا ابأ ُثيِقل مث :نادعم لاق ًةَفيِطَخ اَهبُهْنَع طَحَو دحر اَهب ُهَلهّللا َعَكَر الإ ةَدْجَس لل ٌدْجْسَي
 .©© كلذ ّلثم يِل لاقف «هتلأسف

 َكِسْفَن ىَلَع يِئِعَأ» :ةّنجلا يف هّئقفارم هلأس دقو يملسألا بعك نب ةعيبرل ل هللا ٌلوسر لاقو
 2 7 يول ٍةَرْثَكب

 برقا دْجْسأَط : هلوقب اهمتخو ءحصألا ىلع (ُأَرها) ٌةروس## هللا لوسر ىلع تل ٍزنأ ةروس ُلوأو

 .[19 :قلعلا]

 . يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم (7714) ملسمو (7789) يراخبلا هجرخأ (1)

 . سابع نبا ثيدح نم (1817 ح) (0771) ملسم هجرخأ (؟)

 قيقح يأ .نمق :هلوقو . سابع نب هللا دبع ثيدح نم 718 1/5 يئاسنلاو «(87/5) دواد وبأو «(409) ملسم هجرخأ ()

 .ريدجو

 . هللا دبع نب رباج ثيدح نم )١57( هجام نباو .(741) يذمرتلاو :007/61) ملسم هجرخأ (4)

 . ةريره يبأ ثيدح نم 7717/7 يئاسنلاو (4176) دواد وبأو :(447) ملسم هجرخأ (0)

 .(14575) هجام نباو ءظفللا اذهب 718/5 يئاسنلاو «(784) يذمرتلا هجرخأو «هوحتي (488) ملسم هجرخأ (1)

 .يملسألا بعك نب ةعيبر ثيدح نم 071/7 يئاسنلاو :«(1170) دواد وبأو :(149) ملسم هجرخأ (/)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 3 ةالصلا يف لَك هيده يف :لصف

 هبرل نوكي ام ُلذأ دجاسلا نأبو ءاهّيلفُسو اهّيولع اهّلك تاقولخملا نم عقي هلل دوجسلا نأبو
 نأبو «ةلاحلا هذه يف هّبر نم نوكي ام برقأ ناك اذهلف :دبعلا تالاح ُفرشأ كلذو ؛هل ٌعضخأو
 مادقألا هتللذ يأ ءدّّبعم قيرط :لاقي ,ٌعوضُحلاو ُنَّذلا يه ةيدوبعلا نإف «ةيدوبعلا رس وه ٌدوجسلا
 . ًادجاس ناك اذإ عضخأو دبعلا نوكي ام ُلذأو فتأطوو

 هذه تجدتحاو «ٌلضفأ راهنلاب دوجسلاو عوكرلا ٌةرثكو «ٌلضفأ ليللاب مايقلا لوط :ةفئاط تلاقو
 َماَك ْنَم» :كَ هلوقو ١[ :لمزملا] لي يا :ىلاعت هلوقل ءمايقلا مساب َتّصُح دق ليللا ةالص نأب ٌةفئاطلا
 يده ناك اذهو :اولاق «راهنلا ٌمايق :لاقي الو «ليللا ٌمايق :لاقُي اذهلو 0©22ًاباَسِهْحاَو ًاناَميإ َناَضَمَر
 .ةعكر ةرشع ٌتالث وأ «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ليللا يف داز ام هنإف دك يبنلا

 هنع ظفحُي ملف راهنلاب امأو 29 .ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلاب يلايللا ضعب يف ةعكرلا يلصُي ناكو
 . نئسلا ففخي ناك لب «كلذ نم ءيش

 .هّئئيهب لضفأ ٌدوجسلاو «ةءارقلا وهو هركذب ٌلضفأ ٌمايقلاو ؛ءاوس امهنأ باوصلا :انخيش لاقو
 يذم ناك اذكهو ؛دوجسلا ركذ نم لضفأ مايقلا ركذو «مايقلا ةّئيه نم لضفأ دوجسلا ٌةَبيِهف
 يفو فوسكلا ةالص يف لعف امك ؛دوجسلاو ٌعوكرلا لاطأ «مايقلا لاطأ اذإ ناك هنإف كِل هللا لوسر
 هلاق امك «ضرفلا يف ٌلعفي ناك كلذكو ءدوجسلاو ٌعوكرلا َفَّنَح مايقلا َفَْنَح اذإ ناكو ءليللا ةالص
 . ملعأ هللاو .«ءاوسلا نم ًابيرق هلادتعاو هٌدوجحسو هُعوكرو هّمايق ناك» :بزاع نب ءاربلا

 سيجي مث «هيدي لبق هسأر دوجسلا نم عفريو ؛هيدب عفار َريغ ًارّبكم هسأر عفري لَو ناك مث : لصف
 ةنس نم :لاق رمع نبا نع يئاسُنلا ركذو . ىنميلا ُبِصْنَيَو اهيلع سلجيو ىرسُبلا هّلجر ُشرفي «ًاشرتفم
 ظفحي ملو «"”ىرسيلا ىلع ٌُسسولجلاو «ةلبقلا اهعباصأب هئابقتساو ؛ىنميلا مدقلا بصني نأ ةالصلا
 .هذه ريغ ةسلج عضوملا اذه يف هلك هنع

 نم نيتنث ضبقيو «هتبكر ىلع هذي فرطو «هذخف ىلع هقفري لعجيو ءهيذخف ىلع هيدي عضي ناكو
 .«©هنع رجح نب لئاو لاق اذكه ءاهكٌرحُيو اهب وعدي هعبصأ عفري مث ؛ةقلح قّلحيو ءهعباصأ

 «*)اهكرحُ الو اعد اذإ هعبصأب ريشُي ناك لكي يبنلا نأ ريبزلا نب هللا دبع ْنَع دواد يبأ ثيدح امأو
 «ةدايزلا هذه ركذي ملو ءهنع ؛هحيحص» يف هلوطب ثيدحلا ملسم ركذ دقو «رظن اهتحص يف ةدايزلا هذهف
 همدق شرفو «هقاسو هذخف نيب ىرسيلا همّدق لعج «ةالصلا يف ّدَعَق اذإ كي هللا ٌلوسر ناك :لاق لب
 0ع راشأو «ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدي عضوو «ىرسيلا هتبكر ىلع ىرسُملا هدي عضوو «ىنْمُيلا

 .ةالصلا يف ناك اذه نأ هنع دواد يبأ ثيدح يف سيلف ًاضيأو

 .ةريره يبأ ثيدح نم (!54) ملسمو )3١١8(: يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةفيذح ثيدح نم (9/1/7) ملسم هجرخأ (؟)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب رمع نبا ثيدح نم 5/7 يئاسنلا هجرخأ (9)
 . حيحص ٍدانسإي 6 / يئاسنلاو 961(2/) دواد وبأ هجرخأ (4)
 . نسح ٍدانسإب 77/٠ يئاسنلاو (488) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(هال6) ملسم هجرخأ (1)



 ةالصلا يف لك هيده يف :لصف 4 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ااا ا رو يدم يف داعملا از
 مس تس

 ثيدح وهو ؛مَّدقم وهو «ًاتبثم رجُح نب لئاو ثيدحو ءًيفان ناكل ةالصلا يف ناك ول ًاضيأو

 .©)0هحيحص# يف متاح وبأ هركذ «حيحص

 اذكه «هيِئْْراَو ينيْهاَو يِنرُبْجاَو يِنْمَحْراَو يِ رمل َمُهّللا» :[نيتدجسلا نيب] لوقي ناك مث

 ُرِفْها بر «يل ْرِفْها برد :لوقي ناك هنأ ةفيذح ركذو ,2"2وك هنع امهنع هللا يضر سابع نبا هركذ

 . يل

 يفو .ثيداحألا عيمج يف هنع ٌتباثلا اذكهو «دوجسلا ردقب نكرلا اذه ةلاطإ لي هيده ناكو

ن ىتح نيتدجسلا نيب دّعقي هك هللا ٌلوسر ّناك» :هنع هللا يضر سنأ نع ؛حيحصلا»
 (0(مَهْوَأ ذك :لوق

 ائيش عنصي سنأ ناكو :تباث لاق اذهلو «ةباحصلا رصع ضارقنا دعب نم سانلا ٌرثكأ اهكرت ٌةنسلا هذهو

 ملو ةنسلا مككح نم امأو .ههوأ دق وأ يسن دق :لوقن ىتح نيتدجسلا نيب ثكمي هنوعنصت مكارأ ال

 .يدهلا اذه فلاخ امب أبعي ال هنإف ءاهفلاخ ام ىلإ تفتلي

 وبأو لئاو هنع ركذ امك هيذخف ىلع ًادمتعم هيتبكرو هيمدق رودُص ىلع ُضَهني و ناك مث : لصف

ضهني ال ناك هنأ ثريوُحلا نب كلام هنع ركذ دقو «هيديب ضرألا ىلع ديتعي الو (9ةريره
 يوتسي ىتح ٌ

 .ةحارتسالا ةسلج ىمسُت يتلا يه هذهو (©ًاسلاج

نم تسيل وأ ءاهلعفي نأ دحأ لكل بحتسيف «ةالصلا نئس نم يه له اهيف ءاهقفلا فلتخاو
 

 عجر :لالخلا لاق .هللا همحر دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع ؟اهيلإ جاتحا نم اهلعفي امنإو «نئسلا

 نب فسوُي ينربخأ :لاقو «ةحارتسالا ةسلج يف ثريوحلا نب كلام ثيدح ىلإ دمحأ
 ابأ نأ «ىسوم

 لدي ام نالجع نبا ثيدح يفو .ةعافر ثيدح ىلع ؛هيمدق رودُص ىلع :لاقف «ضوهنلا نع ّلثس ةمامأ

سو ءوَي يبنلا باحصأ نم ةدع نع يوُر دقو ؛هيمدق رودص ىلع ضهني ناك هنأ ىلع
 فصو نم رئا

 ناك ولو «ثريوحلا نب كلامو «ديمُح يبأ ثيدح يف تركذ امنإو ء«ةسلجلا هذه ركذي مل لي هتالص

 ننس نم اهنأ ىلع لدي ال اهل لي هلعف ٌدرجمو كي هتالص فصو نم لك اهركذل :ًامئاد اهّلعف قي هّيده

 ىلع لدي مل «ةجاحلل اهلعف هنأ رّدُق اذإ امأو ءاهيف هب ىدتقُي ةّنس اهنأ ىلع اهلعف هنأ َمِلُع اذإ الإ «ةالصلا

 .ةلأسملا هذه يف طاَنَملا قيقحت نم اذهف «ةالصلا ننس نم ةئس اهنوك

 :ءاهقفلا فلتخاف «ةالصلا حاتتفا دنع تكسي ناك امك تكسي ملو ةءارقلا حتتفا ضهن اذإ ناكو

امه نالوق كلذ يفو ؟حاتفتسا عضوم سيل هنأ ىلع مهقافتا دعب ال مأ ةذاعتسا ٌمضوم اذه له
 ناتياور 

يفكيف ةدحاو ةءارق يه له ةالصلا ةءارق نأ ىلع هباحصأ ضعب امهانب دقو «دمحأ نع
 ةذاعتسا اهيف 

 ءافتكالاو «ةالصلا عومجمل حاتفتسالا نأ مهنيب عازن الو ؟اهسأرب ةلقتسم ةعكر ّلك ٌةءارق وأ «ةدحاو

 )١( نابح نبا هجرخأ )1970(.

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 0 مكاحلاو «(844) هجام نباو «(784) يذمرتلاو «(860) دواد وبأ هجرخأ (9)

 ١/ مكاحلا ًاضيأ هجرخأو ءمسي مل لجر هيفو 1/7 يئاسنلاو «(474) دواد وبأو «نسح ٍدانسإب (8817) هجام نبا هجرخأ (م)

 . ييهذلا هقفاوو ءهححصو «يل رفغا بر» راركت نود

 .(89/1) ملسمو :(811) يراخبلا هجرخأ (0) .(4177) ملسم هجرخأ (4)

 كرا «حتفلا» رظنا )١(

 .774 /؟ يئاسنلاو :«(844) دواد وبأو «(؟549) يذمرتلاو «(817) يراخبلا هجرخأ (9)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 ةالصلا يف لَو هيده يف :لصف

 ةيناثلا ةعكرلا نم ضهن اذإ ناك كي يبنلا نأ ةريره يبأ نع حيحصلا ثيدحلل ءرهظأ ةدحاو ةذاعتساب
 للختي مل هنأل «ةدحاو ةذاعتسا يفكي امنإو ''”تكسي ملو (َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدْمَحْلا )ب ةءارقلا حتفتسا
 «ليلهت وأ «حيبست وأ هللا ٌدمح اهللخت اذإ ةدحاولا ةءارقلاك يهف ءركذ امهللخت لب ءٌتوكس نيتءارقلا
 . كلذ وحنو هك يبنلا ىلع ةالص وأ

 «حاتفتسالاو .توكسلا :ءايشأ ةعبرأ يف الإ ءءاوس ىلوألاك ةيناثلا يلصي6# ٌّيئبنلا ناكو
 ءاهيف مارحإلل ربكُي الو «ٌتكسي الو «ُحيفتسي ال ناك لك هنإف «ىلوألاك اهليوطتو ؛مارحإلا ةريبكتو
 .مدقت امك ةالص لك يف اهنم ٌلوطأ ىلوألا نوكتف «ىلوألا نع اهرصقيو

 «ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدي عضوو «ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هذي عضو «,دهشتلل سلج اذإف
 مدقت امك ءًائيش اهكرحيو «ًائيش اهينحُي لب ءاهمينُي الو ءابصن اهُيِصني ال ناكو «ةبابسلا هعبصأب راشأو
 عم ىطسولا يهو ةقلح قُّلَحُيو «رصنبلاو رصنخلا امهو نيعبصأ ضبقي ناكو ءرجح نب لئاو ثيدح يف
 «ىرسيلا ذخفلا ىلع ىرسيلا فكلا طّسبيو ءاهيلإ هرصبب يمريو ءاهب وعدي ةبايسلا عفريو ماهبإلا
 .اهيلع لماحتيو

 .ىنميلا بصنيو «ىرسُيلا هلجر ىلع سلجي .ءاوس نيتدجسلا نيب مدقت امكف .هسولج ةفص امأو
 .ةفصلا هذه ريغ ةسلجلا هذه يف هنع ورُي ملو

 دَعَف اذإ ناك لي هنأ ةهحيحص» يف ملسم هاور يذلا هنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع ٌثيدح امأو
 امك ريخألا دهشّتلا يف اذهف "” ىنميلا همدق شرفو ءهقاسو هذخف نيب ىرسُيلا هَمَدَق لعج «ةالّصلا يف
 للك هتالص ةفص يف ديمُح يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفف ءهنع اتيوُر نيتللا نيتفصلا ٌدحأ وهو «يتأي
 ركذو «ىنميلا بني ناك هنأ ديمُح وبأ ركذف "' ةهتدعقم ىلع دَمَكَو «ىنميلا ٌبصنَر «ىرسيلا هلجر مَّدق «ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو ؛ىرخألا بّصنو «ىرسُنلا هلجر ىلع سل «نيتعكرلا يف سلج اًذإف»
 ملعأ الو ؛لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص هذه نإ :للك هنع دحأ لقي ملو ءاهشرفي ناك هنأ ريبزلا نبا
 نم مهنمو هللا همحر كلام بهذم اذهو «نيدهشتلا يف كّروتي :لاق نم سانلا نِم لب ءهب لاق ًادحأ
 هللا همحر ةفينح يبأ لوق وهو ءاهيلع سلجيو «ىرسُيلا شرتفيو «ىنميلا بصنيف ءامهيف شرتفي :لاق
 هللا همحر يعفاشلا لوق وهو «هريغ يف شرتفيو «مالسلا هيلي دهشت لك يف كّروتي :لاق نم مهنمو
 مامإلا لوق وهو «نيسولجلا نيب ًاقرف ءامهنم ريخألا يف نادهشت اهيف ةالص لك يف كّروتي لاق نم مهنمو
 اذه ىف سلجي ناك هنأ : ىنميلا همدق شرف هنأ هنع هللا يضر ريبزلا نبا ثيدح ىنعمو . هللا همحر دمحأ
 ىلع هتدعقمو ءهقاسو هذخف نيب ىرسُبلا هّمدقو «ةشورفم ىنميلا همدق نوكتف «هتدعقم ىلع سولجلا
 هللاو اذهو ؟ةبوصنم وأ ةشورفم تناك له :سولجلا اذه يف ىنميلا همدق يف فالتخالا عقوف «ضرألا
 نيب نوكتف ؛هنيمي نع اهجرخي لب «همدق ىلع سلجي ال ناك هنإف «ةقيقحلا يف ًافالتخا سيل ملعأ
 ًاسلاج ءاهل ًابصان سيل هنأ ىنعمب ةشورفم يهف «نميألا اهنطاب ىلع نوكت اهنإف ؛ةشورفملاو ةبوصنملا
 نمو ديمُح يبأ لوق حصف ؛ءضرألا ىلإ اهرهظو اهنطاب ىلع ًاسلاج سيل هنأ ىنعمب ةبوصنمو «هبقع ىلع
 .(004) ملسم هجرخأ فقز .(0949) ملسم هجرخأ (1)
 .(858) طقف يراخبلا هجرخسأ ()



 ةالصلا يف لَك هيده يف :لصف 56 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اهشرف امبرو ءهّمدق ٌبِصني ناكف ءاذهو اذه َّلَعْفَي ناك ِةك هنإ :لاقي وأ «رييزلا نب هللا دبع لوقو ءهعم

 .ملعأ هللاو .اهل ٌحورأ اذهو «ًانايحأ

 ُتاوُلّصلاَو لل ُتاّيِحتلا» : اولوقي نأ هباحصأ لَعُيَ «ةسلجلا هذه يف ًامئاد دهشتي لَو ناك مث

 ُدَهْشَأ «َنيِحِلاَصلا ِهَّللا ٍداَّبِع ىَلَعَو اَنْيَكع ْمالّسلا هئاكرَبَو وللا ُةَمْحَرَو بلا اَهيَأ َكْيَلَع ُمالَّسلا ءُتاَبْيَملاَو

 . "وهُلوُسَرَو ُهَدِبَع ًادّهَحُم ّنأ ُدَهْشَأَو هللا الإ َهلِإ ال ْنأ

 امك دهشتلا انمّلعُي هللا ُلوُسر ناك :لاق رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم ىئاسنلا ركذ دقو

 اَهْيَأ َكِيَلَع ْماِلَسلا ُتاَبيَطلاَو ُتاوَلّصلاَو هلل ُتاّيِحَتلا «هُللابَو هللا مشي» :نآرقلا نم ٌةروسلا انملعُي

 نأ ُدَهْشَأَو هللا الإ هلِإ ال ْنَآ ُدَهْشَأ «َيْيِحِلاَصلا ِّللا ٍداَبِع ىَلعَواَنْيَلَع ماسلا تاكو هللا ُةَمْحَرَو يلا

 دهشتلا لوأ يف ٌةيمستلا ءيجت ملو . "0راّثلا ْنِم للاب ُدوُهَأَو دنا هللا ُلأسَأ ءهلوْسَوَو دبع ًادّنَحم

 .ريبزلا يبأ ةنعنع ٌريغ ةلع هلو «ثيدحلا اذه يف الإ

نع لقنُي ملو  ةامحملا ةراجحلا يهو  ِفْضَّرلا ىلع هنأك ىتح ًادج دهشتلا اذه فّتخي هلي ناكو
 ه

 ربقلا باذع ني هيف ٌديعتسي ًاضيأ ناك الو ءدهشتلا اذه يف هلآ ىلعو هيلع ىلص هنأ ثق ثيدح ىف
 نم همهف امنإف «كلذ ٌبحتسا نمو ؛لاجّدلا حيسملا ٍةنتفو «ثامملاو ايحملا ةنتفو ءراّئلا باذعو

 .ريخألا دهشتلاب اهُديبقتو ءاهعضوم ُنيببت حص دق تاقالطإو تامومع

 ملسم ركذ دقو . مدقت امك هذخف ىلع ًادمتعم هيتبكر ىلعو هيمدق رودص ىلع ًارّبكم ضهني ناك مث

لا اذه يف هيدي عري ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (هحيحص» يف
 يهو « ”عضوم

 رثكأف هرمع نب هللا دبع ثيدح يف اهيلع ًاقفتم تسيل ةدايزلا هذه َّنأ ىلع ءاضيأ يراخبلا قرط ضعب ىف

 وللا ٌلوسر ناك» :لاق يدعاسلا ديم يبأ ثيدح يف هب ًاحرصم اهرك ءاج دقو ءاهنورُعذي ال هتارر

 ءأَرفَي مث «هعضوم يف ٍرضُع ّلُك ْمِيقْيَو ؛وُيبكْنَم امهب َيِذاحُي ىتح ِهْيَكَي عفر مث «رّبك ةالّصلا ىلإ ماق اذإ
 هسأر ٌبّوصُي ال ًالدتعم هيتبكُر ىلع هيتحار ُعَضيو كري مث هيبكْنَم امهب َيِذاحُي ىتح هيدي عفري مث

 مظع لك رقي ىَّنح «وئبكْنم امهب َيِذاَحُ ىّنَ د ُعَفرَيَ هَدِيَح نمل هللا َعِمَس :لوقي مك هب ُمِيْقُي الو

 ايل دعني ولج ينذَيَو سر ري مث هوْييَج ْنع هيي يِفاَجُمو «ضزلا ىلإ يوَُي مث «هعضْرَم ىلإ
 هِعِضوَم ىلإ مظع ْلُك ْعِجرَي ىتح ىرسُيلا ِهِلْجَر ىَلَع ٌسِلْجَيَ ٌرْبَكُي مث دَجَس اذإ ِهْيلْجِر َعباَصَأ ُحَئْدَيو

 امك ِِيَبكْنَم امه يِذاَحُي ىّنح نديمك ٍنيتعْكَلا َِم ما اذِإ مث ءَكِلَذ َلْثِم ىرخألا يف ُعَصيف مَ
ميلستلا اهيف يتلا ُةَدجّسلا ٍتّناَك اذإ ىتح هالك هِيالَص ٌةيقَب يَلَصُي مث «ةالصلا حاتتفا َدْدِعمَكْضَي

 جرخأ ٌ

 حيحصا١ يف وهو ؛هحيحص» يف متاح يبأ قايس اذه .©؟”ًاكروَعُم ٍرَسِئألا هْفِش ىَلَع َسَلَجَو ؛هيلجر

هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم هل ًاححصم يذمرتلا هركذ دقو ءًاضيأ ملسم
 نكي ينلا نع «

 . ””ضيأ نطاوملا هذه يف هيدي عفري ناك هنأ
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 دقو . ًائيش ةحتافلا دعب نييرخألا يتعكرلا يف أرق هنأ هنع تبثي ملو ءاهدحو ةحتافلا أرقي ناك مث
 جتحاو «نييرخألا يف ةحتافلا ىلع داز امب ةءارقلا بابحتسا ىلإ هريغو هيلوق دحأ يف يعفاشلا بهذ
 نيتعكرلا يف رهظلا يف هللا لوسر ماي اًنززح» :«حيحصلا» يف يذلا ديعس يبأ ثيدحب ٍلوقلا اذهل
 «كلذ نِم فصنلا َرْدَق نييرخألا نيتعكرلا يف هّمايق انرزحو «(ةدجّسلا َليزنت ملأ) ةءارق رْذَق نييلوألا
 ينو ءرهظلا نم نْييَرْخَألا نيتعكرلا يف همايق ردق ىلع رصعلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف هّمايق انرزحو
 1 .©"”«كلذ نم فصنلا ىلع رصعلا نم نييرخألا

 لاق .نييرخألا نيتعكرلا يف باتكلا ةحتاف ىلع راصتقالا يف ٌرهاظ هيلع قفتملا ةداتق يبأ ثيدحو
 نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلاو رِهُظلا يف أرقيف ءانب ىلصُي هلي هللا لوسر ٌناكو» :هنع هللا يضر ةداتق وبأ
 ,”0باتكلا ةحتافب نييرخألا يف رقيوا : ملسم داز ًانايحأ ةيآلا انعمسُيو «نيتروُسو باتكلا ةحتافب

 «نيمختو مهنم رْزَح وه امنإف «ديعس يبأ ثيدح امأو . عازنلا لحم يف نيحيرص ريغ ناثيدحلاو
 ىلع رصتقي ناك هنأ هب دارُي نأ نكميف «ةداتق يبأ ثيدح امأو كك هلعف سفن ريسفت نع ًارابخإ سيل
 ناك امك ءامهيف اهؤرقي ناك لب «نييرخألا نيتعكرلا يف اهب ٌلْخُي نكي مل هنأ هب دارُي نأو «ةحتافلا
 ءرهظأ راصتقالا يف ةداتق يبأ ثيدح ناك نإو «ةعكر لك يف ةحتافلا أرقي ناكف «نييلوألا يف اهؤرقي
 «ةحتافلاب نييرخألا يفو «ةروسلاو ةحتافلاب نييلوألا يف أرقي ناك :لاق اذإف «ميسقتلا ضرعم يف هنإف
 «هلعف رثكأ اذه نإ :لاقُي نأ نكميف ءاذه ىلعو .هيف ركذ امب مسق لك صاصتخا يف حيرصتلاك ناك
 نأ امك اذهو :ديعس ىبأ ٌتيدح هيلع لد امك «ةحتافلا قوف ءيشب نييرخألا نيتعكرلا يف أرق امبرو
 ناكو «برغملا يف ةءارقلا فيفختو ؛ًانايحأ اهففخي ناكو ءرجفلا يف ةءارقلا ٌليوطت ناكذلي هّيده
 .(©نايحأ اهب رهجي ناكو «'"' ةلمسبلاب رهجلا كرتو ًانايحأ اهيف ةيآلا ةباحصلا عمسُي ناكو «ةءارقلاب رصعلاو رهظلا يف رارسإلاو «ًانايحأ اهيف تنقي ناكو ءرجفلا يف تونقلا كرتو «ًانايحأ اهليطُي

 امل اذه نمو «بتارلا هلعف نم نكي مل ضراعي ًانايحأ ًائيش ةالصلا يف لعفي ناك هنأ دوصقملاو
 هنم ءيجي يذلا ٍبْعَّشلا ىلإ ةالصلا يف ُثِفَتلي لعجو «ةالصلا ىلإ ماق مث ؛ةعيلط ًاسراف لَو ثعب
 هللا ىضر ةشئاع نع ؛يراخبلا حيحص» يفو «ةالصلا يف ُتافتلالا لَو هيده نم نكي ملو ,** ةعيلطلا
 ْنِي ناطْيّملا ُهْسِلَتْخَي ٌنسالحلا َوُم» :لاقن ةالصلا يف ٍتافتلالا نعي هللا لوسر ُتلأس :تلاق اهنع
 , ويلا َةالَص

 يف ال «عّوطتلا يفف دب الَو ناك نإف ٌةَكَلَم َةالّصلا يف تافتلالا ّنِإَك «ةآلّصلا يف تاَقيْلالاَو كلاي يب ايد :ل# هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم يذمرتلا يفو
 هقيرط يف نأ : ةيئاثلا .فرعت ال سنأ نع ديعس ةياور نأ : امهادحإ :ناتلع ثيدحلل نكلو 0« ضرفلا

 )١( ملسم هجرخأ (1) .(49؟) ملسم هجرخأ )401(.
 .(837) هجام نباو 170 /؟ يئاسنلاو ,987) دواد وبأو (؟45) يذمرتلاو «سنأ ثيدح نم «0749) ملسم دنع وه فلز
 . مسي مل وار هيف «فيعض دائسإب سايع نبا ثيدح نم «(؟16) يذمرتلا هجرخلأ (5)
 . يبهذلا هقفاوو هححصو لالال ١/ مكاحلاو «ةيلظنحلا نب لهس ثيدح نم (415) دواد وبأ هجرخأ (0)
 .(7/861) يراخبلا هجرخأ (0)

 . بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ناعدج نب ديز نب يلع فعضل «فيعض دانسإب ؛(589) يذمرتلا هجرخسأ (0)



 ةالصلا يف لَو هيده يف :لصف 41 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2م ا يح 323-0007200 ||| )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز

يبأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوُي ثيدح نم «هدئسم» يف رازبلا ركذ دقو .ناعدج نب ديز نب يلع
 

 يف طَحْلَي ناك دي هللا َلوُّسر نإ» : سابع نبا ثيدح امأف - 27«تفتلملإ ةالَص الد لي يبنلا نع ءادردلا

 ثيدح :هيف يذمرتلا لاق «تّبثي ال ثيدح اذهف «هرهظ فلخ هقنع يولي الو «ًالامشو ًانيمي ةالصلا

 نأ دنسأ سانلا ضعب نإ :هل ليق هللا دبع ابأ نأ ينوميملا ينريخأ :لالخلا لاقو .دزي ملو «©20بيرغ

 هدب كرحتو ءهنول ريغتو ءهّهجو ريغت ىتح ًاديدش ًاراكنإ كلذ ركنأف «ةالصلا يف ظحالي ناك لي يبنلا

أ ينعي !؟ةالصلا يف ظحالُي ناك ني يبنلا :لاقو ءاهنم أوسأ ظق ٍلاح يف هّثيأر ام لاح يف هُتيأرو
 هن

 مث .بيسملا نب ديعس نم اذه امنإ !؟اذه ىور نم :لاقو «دانسإ هل سيل :لاق هبسحأو «كلذ ركنأ

 نع وه امنإ :لاقو ءهدانسإ فعضو ءاذه ديعس ٌتيدح َنَّهَو هللا دبع ابأ نإ : ائباحصأ ضعب ىل لاق

 يفوكلا كلملا دبع نع ميهاربإ نب ناسح ثيدحب يبأ تثدح :دمحأ نب هللا دبع لاقو .ديعس نع لجر

 ىلإ ماق اذإ هِي يبنلا ناك» :ةلثاوو ةمامأ يبأ نع ثِّدحي ًالوحكم تعمس :لاق ءالعلا تعمس :لاق

 .هيلع برضا :لاقو ًادج هركنأف ؛هدوجس عضوم يف هرصبب ىَمَّرو «ًالامش الو ًائيمي تفتلي مل ةالصلا

 ركنأ امنإ :يناثلاو .ًانتمو ًادئس لطاب هنأل ءدشأ لوألل هًراكنإ ناكو ءاذهو اذه ركنأ هللا همحر دمحأف

 .ملعأ هللاو ءركتم ريغ هنتمف الإو ءهدتس

 مالسلا هيلع همالكك «ةالصلاب قلعتت ةحلصمل ناك هلعل ُهّلَعَف لعف ةياكح ناكل ُلوألا تبث ولو

 وبأ هاور يذلا ثيدحلاك «نيملسملا ةحلصمل وأ ءاهتحلصمل ةالصلا يف نيديلا وذو رمعو ركب وبأو وه

عجف  حبصلا ٌةالص ينعي  ةالصلاب بوُث» :لاق ةلظنحلا نب ٍلْهَس نع يلولَّسلا ةشبك يبأ نع دواد
 ل

 نم بعُّشلا ىلإ ًاسراف لسرأ ناكو ينعي :دواد وبأ لاق .«ٍبْعّشلا ىلإ ٌثْفَتلي وهو يلصي قي هللا ٌلوسر

 «تادابعلا لخادم يف لخدي وهو ةالصلا يف داهجلاب لاغتشالا نم تافتلالا اذهف . ©2ُنمّرْحَي ليللا

 داهجلا نيب عمج اذهف .«ةالصلا يف انأو يشيج زّهجأل ينإ) :رمع ُلوق هنم ٌبيرقو «فوخلا ةالصك

 نيب ٌممج اذهف ؛ةالصلا يف هنم ملعلا زونك ٌُجارختساو «نآرقلا يناعم يف رّكفتلا هريظنو .ةالصلاو

 .قيفوتلا هللابو ءرخآ نول مهراكفأو نيهاللا نيلفاغلا ٌثافتلاو نول اذهف «ملعلاو ةالصلا

 نيبلوألا نم ىلوألا ةلاطإو «نييرخألا ىلع ةيعابُلا نم نييلوألا نيتعكرلا ٌةلاطإ هِي بتارلا هيدهف

 نأ ولآ الو «نييرخألا يف فذحأو «نييلوألا يف ٌليطأف انأ امأ» :رمعل دعس لاق اذهلو «ةيناثلا ىلع

 . وكي هللا لوسر ةالصب ّيدتقأ

 هللا يضر ةشئاع تلاق .مدقت امك «تاولصلا رئاس ىلع رجفلا ةالص ةّلاطإ وي هّيده ناك كلذكو

 الإ ءرضحلا ةالص يف ديز  ةكيِوْللا لوسر رجاه املف «نيتعكر نيتعكر ةالصلا ُهَّللا ضرف# : اهنع

 وبأ هاور . «*راهنلا رتو اهنأل ءبرغملاو «ةءارقلا لوط لجأ نم اهلاح ىلع ْتّرِقُأ اهنإف ءرجفلا
 ع

 ةلاطإ هتالص رئاس يف لي هّيده ناك اذهو «©9يراخبلا حيحص» يف هلصأو «هحيحص» يف نابح نب متاح

 مرا «دئاوزلا عمجا رظنا 060(

 . يبهذلا هقفاوو 2775/1١ مكاحلا هححصو :(5417) يذمرتلا هجرخأ (ب)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب (417) دواد وبأ هجرخأ (م)

 . نسحلا نب بوبحم لجأل نيل هدانسإو «(778) نابح نبا هجرخأ (غ)

 .(546) ملسم اذكو :(700) مقرب (ه)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هله ةالصلا يف و هيده يف :لصف

 امهو نيتعكر مث «نيتليوط نيتعكر ىلص امل ليللا مايق يفو «فوسكلا يف لعف امك اهرخآ ىلع اهلوأ
 كو هحاتتفا اذه ضقانُي الو .هتالص متأ ىتح ءامهلبق نيتللا نود امهو نيتعكر مث ءامهلبق نيتللا نود
 ةنس ةلزنمب امهف «ليللا مايق ٌحاتفم نيتعكرلا نيتاه نأل «كلذب هرمأو «نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص
 عم ؛ًامئاق ةراتو «ًاسلاج ةرات «هرتو دعب ًانايحأ امهيلصُي ناك ناتللا ناتعكرلا كلذكو ءاهريغو رجفلا
 برغملا نأ امك ءرمألا اذه نايفانُ ال نيتعكرلا نيتاه نإف ")ريو ليلا ْمُكيالَص رخآ ١ ٌمجا» : هلوق
 ةدابع ناك امل ٌرتولا كلذكو «راهنلل ًارتو اهنوك نع اهجرخُي ال اهدعب اعفش ةنسلا ةالصو ءراهنلل رتو
 ناك املو «بزغملا نم برغملا ةنس ىرجم نيتيراج هدعي ناتعكرلا تناك «ليللا رتو وهو «ةلقتسم
 ىلع اذهو ءرتولا ةنس ىلع هتظفاحم نم رثكأ اهتنس ىلع مالسلا هيلع هتظفاحم تناك ًاضرف برغملا
 يهو «ىلاعت هللا ءاش نإ نيتعكرلا نيتاه يف مالك ديزم يتأيسو ءدج ٌرهاظ رتولا بوجوب لوقي نم لصأ
 .قيفوتلا هللابو ء«فنصم يف اهارت ال كلعل ةفيرش ةلأسم

 دواد وبأ هركذ :كّدوتلا يف وي هنع تبوُر يتلا ةثالثلا هوجولا دحأ اذهف .ةدحاو ةيحان نم همدق جرخُبو «ضرألا ىلإ هكروب يضفُي ناكو «ًاكروتم سلج ٍريخألا دهشتلا يف سلج اذإ وني ناكو : لصف
 هذه اهحيحص» يف متاح وبأ ركذ دقو "9ةعيهل نب هللا دبع قيرط نم يدعاسلا ديمُح يبأ ثيدح يف
 . هثيدح مدقت دقو «ةعيهل نبا قيرط ريغ نم يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم ةفصلا

 يف سلج اذإو» :لاق ًاضيأ ديمح يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف يراخبلا هركذ : يناثلا هجولا
 يف لوألل قفاوملا وه اذهف .«)هتدعقم ىلع دعقو ؛ىنميلا بصنو ىرسُيلا هلجر دق «ةرخآلا ةعكّرلا
 . اهل ىلوألا ةياورلا ضرعتت مل نيَمَدَقلا ةئيه يف فصو ةدايز هيفو ءكِرَولا ىلع سولجلا

 همدق لعجي ناك كي هنأ :رييزلا نب هللا دبع ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم هركذ ام :ثلاثلا هجولا
 يف يقّرْخلا مساقلا وبأ اهراتخا يتلا ةفصلا يه هذهو .(©ىنميلا همدق ٌشرفيو .هفاسو هذخف نيب ىرسُيلا
 «ىنمُيلا بصن يفو :نميألا هبناج نم ىرسُيلا جارخإ يف نييلوألا نيتفصلل فلاخم اذهو ؛هرصتخم»
 .رهظأ اذهو «ةرات اذهو «ةرات اذه لعفي ناك هلعلو

 يذلا دهشتلا يف الإ ُكروتلا اذه مالسلا هيلع هنع ركذُي ملو «ةاورلا فالتخا نم نوكي نأ لمتحيو
 اهيف كروتلا اذهو «نادهشت اهيف يتلا ةالصلاب ٌصوصخم اذه :هقفاو نمو دمحأ مامإلا لاق .مالسلا هيلي
 نيبو «مايقلل ًائيهتم هيف سلاجلا نوكيف «هفيفخت نسي يذلا لوألا دهشتلا يف سولجلا نيب ًاقرف لِعُج
 . ًانئمطُم هيف سلاجلا نوكي يذلا يناثلا دهشتلا يف سولجلا

 .امهيف هلاح يلصملل ةركذم «نيدهشتلا نيب ٌةقراف نيسولجلا ةئيه ٌثوكتف ًاضيأو
 ركذ هنإف «يناثلا دهشتلا يف يتلا ةسلجلا يف هِي هنع ةفصلا هذه ركذ امنإ ديمُح ابأ نإف ًاضيأو

 .«ةرخآلا ةعكرلا يف سلج اذإو» :لاق مث ءًاشرتفم سلجي ناك هنأو «لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص
 .؟ةعبارلا ةعكرلا يف سلج اذإف» :ظفل يفو

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )10١( ملسمو ؛(9458) يراخبلا هجرخأ ()
 .اهب ىوقتي دهاوش ثيدحلل نكلو .ةعيهل نبا لجأل يوق ريغ ٍدانسإب «(910) دواد وبأ هجرخأ (0)
 .(60/4) ملسم هجرخأ (ع) .(858) يراخبلا هجرخأ مم
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 ةالصلا يف ْدِْلي هيده يف :لصف 44 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ىرسُيلا هلجر جرخأ «ميلستلا اهيف يتلا ةسلجلا تناك اذإ ىتحا : هظافلأ ضعب يف هلوق امأو

 يف كروتيف «مالسلا هيلي دهشت لك يف عرشُي كروتلا ىري نم هب جتحي دق اذهف ««ًاكروتم هقش هقش ىلع سلجو

 كلذ نأ ىلع لدي ثيدحلا ٌقايس لب «ةلالّدلا يف حيرصب سيلو هللا همحر يعفاشلا لوق وهو «ةيناثلا

 لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص ركذ هنإف «ةيث ةيئالثلاو ةيعابرلا نم مالسلا هيلي يذلا دهشتلا يف ناك امنإ

 يف رهاظ قايسلا اذهف «ًاكّروتم سلج ؛ «ميلستلا اهيف يتلا ةدجسلا تناك اذإ ىتح» : :لاق مث «هنم همايقو

 . يناثلا دهشتلاب سولجلا اذه صاصتخا

 هعباصأ ّمضو ؛ىنميلا هِذخف ىلع ىنميلا هدي عضو ءدُهَمَّتلا يف سّلَج اذإكَي ناكو :لصف

 .«ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هدي عضوو «ثالثلا هعباصأ ضبقو» : ظفل يفو .ةبابسلا بّصنو «ثالغلا

 رمع نبا نع ملسم هركذ

 «هعباصأ نم نيتنث ضبق مث « «ىنميلا هذخُن ىلعي نميألا قرم َدَح لعج» :رجُح نب لثاو لاقو 1
 .«نتسلا» يف وهو اهب وعدي اهكرحُي هتيأرف هعبصأ عفر مث «ةقلح قّلحو

 َنيِسْمَحَو ةثالث َدَفَع» 'ملسم حيحص) يف رمع نبا ثيدح يفو
 تناك ىطسولا نأ :هب دارأ ««ثالثلا هعباصأ ضبق» :لاق نم نإف ءةدحاو اهّنُك ٌثاياورلا هذهو

 نكت مل ىطسولا نأ :دارأ «هعباصأ نم نيتنث ضبق :لاق نمو «ةبابسلاك ةروشنم نكت مل ةمومضم

 :لاق نم كلذب حّرص دقو «ىطسولا نود ضبقلا يف ناتيواستم رصنبلاو رصنخلا لب « ءرصنبلا عم ةضوبقم

 .رصنبلا عم ةضوبقم نوكت الو ؛ةمومضم ُنوكت دقعلا اذه يف ىطسولا نإف ««نيسمخو ةثالث دقعو)

 نيتفصلا نم ةدحاو ِمْيالُِي ال نيسمخو ثالث ُدقع ذإ ءاذه ءالضفلا نم ريثك لكشتسا دقو

 .دقعلا اذه يف رصنبلا بكرت نأ دب ال رصنخلا نإف «نيتروكذملا

 تركذ يتلا يهو :ةميدق ءدقعلا اذه يف ناتفص اهل ةثالثلا نأب ءالضفلا ٌضعب اذه نع باجأ دقو

 :ةئيدحو «ىطسولا عم ماهبإلا قيلحت عم ةمومضم ثالثلا عباصألا اهيف نوكت :رمع نبا ثيدح يف

 .ملعأ هللاو «باسحلا لهأ نيب مويلا ةفورعملا يهو

 «ىرسُيلا امأو ىذخف رخآ دنع هقفرم دح نوكيف ءاهيفاجي الو هذخف ىلع هعارذ طّسبي ناكو

 .ىرسُيلا ذخفلا ىلع عباصألا ةدودممف

 ًاضيأ لبقتسيو «هدهشت يفو «هدوجس يفو ءهعوكر يف «هيدي عفر يف ةلبقلا هعباصأب لبقتسي ناكو

 .تايحتلا :نيتعكر لك يف لوقي ناكو ؛هدوجس يف ةلبقلا هيلجر عياصأب

 :نطاوم ةعبسف ؛ةالصلا يف اهيف وعدي ناك يتلا عضاوملا امأو

 . حاتفتسالا لحم يف مارحإلا ةريبكت دعب : اهّدحأ

 نإ عوكرلا لبق حبصلا يف ضراعلا تونقلاو رتولا يف ةءارقلا نم غارفلا دعبو عوكرلا لبق : يناثلا

 . ًارظن هيف نإف «كلذ حص

 .(080) ملسم هجرخأ)

 .تاقث هلاجرو 417(2) هجام نباو . 7759 يئاستلاو :(401/) دواد وبأ هجرخأ(5)

 .(080) ملسم هجرخأ 7



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ةالصلا يف دلو هيده يف :لصف

 ىبأ نب هللا دبع ثيدح نم ؛ يحص» يف كلذ تبث امك «عوكرلا نم لادتعالا دعب :ثلاثلا
 ُدْمَحْلا َكَل انْ َمُهَللا «ةَدِحَح ْنمِل هللا َعِمس' : لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ةةهللا لوسر ناكر : ىفرأ
 ِءاَملاَو ءِوَرَبلاَو جلّكلاب يِنْرْهَط ٌعُهّللا ُدْمَب ِءيَش ْنِم ٌتْنِش ام ءْلِمَو «ضزرلا ءَلِعَ «ِتاَواَمّسلا لم
 0«ْخَسَوْلا نه ضييبألا ُبْوّتلا لَك اَمُك اًياَطَحْلاَو بوُنذلا َنِم يِنْرهَط َّمُهَّللا ءراَبلا

 , "”:يب ْرِفْما ّمُهّللا َكِدْمَحَِو ابر َمُهللا َكَاَحْبْس' : لوقي ناك هعوكر يف : عباّرلا
 . هئاعد بلاغ هيف ناكو .هدوجس يف :سماخلا

 م .نيتدجسلا نيب :سداسلا

 نب ةلاَضَق ثيدحو « ةريره يبأ ثيدح يف رمأ كلذبو «مالسلا لبقو دهشتلا دعب :عباسلا .٠
 .دوجسلا يف ءاعدلاب ًاضيأ رمأو ديبع

 ةككديده نم كلذ نكي ملف «نيمومأملا وأ ةلبقلا لبقتسم ةالصلا نم مالسلا دعب ءاعدلا امأو
 .نسح الو «حيحص دانسإب هنع يور الو ءالصأ

 دشرأ الو «هئافلخ نم ٌدحأ الو وه كلذ لعفي ملف ءرصعلاو رجفلا يتالصب كلذ صيصخت امأو
 .ملعأ هللاو ءامهدعب ةّنسلا نم ًاضوع هآر نم هآر ناسحتسا وه امنإو تم هيلإ

 «ىلصملا لاحب قئاللا وه اذهو ءاهيف اهب رمأو ءاهيف اهّلعف امنإ ةالصلاب ةقلغتملا ةيعدألا ةماعو
 كلذ لازو «ةاجانملا كلت تعطقنا ءاهنم مّلس اذإف «ةالصلا يف ماد ام هيجاني هبر ىلع لبقم هنإف
 مث «هيلع لابقإلاو هنم برقلاو هتاجانم لاح يف هلاؤس كرتي فيكف ءهنم برقلاو هيدي نيب فقوملا
 «ةفيطل ةتكن انه اه نأ الإ ءيلصملاب ىلوألا وه لاحلا اذه سكع نأ بير الو !؟هنع فرصنا اذإ هلأسي
 بيقع ةعورشملا راكذألاب هرّبكو هّدِمَحَو هحّبسو هلّلهو هللا ركذو «هتالص نم غرف اذإ يلصملا نأ وهو
 هذه ٌبيقع هؤاعد نوكيو ؛ءاش امب وعديو ؛كلذ دعب هكيبنلا ىلع يلصُي نأ هل بحتسا «ةالصلا
 . ىلصو ءديلع ىنثأو هَدِمَحَو هللا ركذ نم لك نإف «ةالصلا ربد هنوكل ال «ةيناثلا ةدابعلا
 ًادئيلف «ْمُكَدَحَأ ىَلَص اذإ" :ديبع نب ةلاضت ثيدج يف امك «كلذ بيقع ٌءاعدلا هل بحتسا كمه لوسر
 . ”طيحص ثيدح :يذمرتلا لاق «اّش امي حبل مث للي يلا ىَلَع لَصَيِل مث «ِهْيلَع ِءاتلاَو هللا ٍدْمَحِب

 هلعف ّناَك اذه .كلذك هراسُي ْنَعَو «هللا ُةَمْحَرَو ْمُكَلَع ٌمالسلا :هنيمي نع ملسُي كك ناك من :لصف
 نب لهسو .ءصاقو يبأ نب ٌدعسو ءدوعسم نب هللا دبع :مهو «ًايباحص رشع ًةسمخ هنع هاور «بتارلا
 ءرساي نب راّمعو «ناميلا نب ةفيذُحو ءيرعشألا ىسوم وبأو ءرجُح نب لئاوو ءيدعاسلا دعس
 «يلع نب قلطو «يرعشألا كلام وبأو ؛بزاع نب ءاربلاو ؛ةرمس نب رباجو ءرمع نب هللا دبعو
 يب :مهنع هللا يضر «ةريمع نب يدعو ةئمر وبأو «سوأ نب سوأو

 هجو نِم كلذ هنع تبثي مل نكلو 2ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست مّلسُي ناك هنأ ةكودنع يور دقو
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 . مدقتملا وه 60
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 ةالصلا يف دلك هيده يف :لصف ليل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

مكيلع ٌمالسلا :ةدحاو ٌةميلست ملسُي ناك ةكيدنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثيدح هيف ام ٌدوجأو ١ حيحص
 

 نيذلاو «ليللا مايق يف ناك هنكل ,«ننسلا» يف وهو «لولعم ثيدح وهو « ؟'انكِتوُي ىتح هتوص اهب عفري
يرص سيل ةشئاع ٌتيدح نأ ىلع .لفنلاو ضرفلا يف هودهاش ام اْوَوَر نيتميلستلا هنع اْوَوَر

 يف ًاح

و ءاهب مهظقويو ةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ تربخأ «ةدحاولا ةميلستلا ىلع راصتقالا
 ىرخألا فنت مل

و ءاهطبضو اهظفح نم ةياور ىلع ًامدقم اهنع اهُثركس سيلو ءاهنع تتكس لب
 ءأددع ٌرثكأ مه

 .ناسح يقابلاو ؛حبحص مهثيداحأ نم ريثكو ٌحصأ مهُئيداحأو

 يبأ نب دعس ثيدح نِم ةدحاو ةميلست ملسُي ناك هنأ ةلكيبنلا نع يور :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 «ثيدحلاب ملعلا ُلهأ اهححصي الو «ةلولعم اهنأ الإ ءسنأ ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نمو «صاقو

 «طلغو مهو اذهو :لاق .ةدحاو ةميلست ةالصلا يف ملسُي ناك ِةقييبنلا نأ :دعس ثيدح ةلع ركذ مث

 نبا قيرط نِم ٌتيدحلا قاس مث «هراسي ْنعو هنيمي نع ملسُي ٍةِقيْشا لوسر ناك» :ثيدحلا امنإو

 :لاق هيبأ نع «دعس نب رماع نع «دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع «تباث نب بعصم نع «كرابملا

 :ٌيرهزلا لاقف «٠ "هدخ ةحفص ىلإ رظنأ يّنأك ىتح هلام نعو هنيمي نع ملسُي ةلقشا لوسر ٌتيأر»

 دق للا لوسر ٍثيدح َّلُكأ :دمحم نب ليعامسإ هل لاقف « لكيلا لوسر ٍثيدح نم اذه انعيس ام

 امأو :لاق . "عَمْسَت مل يذلا فصنلا نم اذه ٍلَعجاف :لاق ءال :لاق ؟هّفصِنف :لاق ءال :لاق ؟هّئعمس

 نب ريهز الإ ٌدحأ هعفري ملف «ةدحاو ٌةميلست مَّلسُي ناك : ةككيبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثيدح

 نب ريهزو «هريغو ةملس يبأ نب ورمع هنع هاور «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع هدحو دمحم

 ثيدح :لاقف «ثيدحلا اذه نيعم نب ىيحيل ركذو هب جتحي ال أطخلا ريثك «عيمجلا دنع فيعض دمحم

 قيرط نم الإ تأي ملف سنأ ثيدح امأو :لاق ءامهيف ةجح ال «نافيعض ريهزو ةملس يبأ نب ورمع

 نسحلا نع ًالسرم يور دقو :لاق «ًائيش مهدنع سنأ نم بويأ عمسي ملو «سنأ نع ينايتخسلا بويأ

 ةميلستلاب نيلئاقلا عم سيلو «ةدحاو ةميلست نوملسُي اوناك امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأو يبنلا نأ

 هنأل «هب ُجاجتحالا حصي هلثمو «رباك نع ًارباك هوثراوت دق لمع وهو :اولاق «ةئيدملا لهأ لمع ريغ

عم ٌباوصلاو ءءاهقفلا ٌرئاس اهيف مهفلاخ دق ٌةقيرط هذهو ءرارم موي لك يف هعوقول ىفخي ال
 ءمه

 ءارمألا ثدحأ دقو «ناك نم ًانئاك دلب لهأ لمعب هرُث الو عفدُت ال ِلكْشا لوسر نع ةتباثلا ٌنئسلاو

 ةنيدملا لهأ ّلمعو «هرارمتسا ىلإ ْتَّمَتْلُي ملو لمعلا اهيلع رمتسا ًارومأ ةالصلا يف اهريغو ةنيدملاب

 ناك ْنَم رصع ضارقنا دعبو ؛مهتوم دعب مهلمع امأو «نيدشارلا ءافلخلا نمز يف ناك اَم هب جتحي يذلا

ب دحأ لمع ال «سانلا نيب مكحت ةنسلاو «مهريغ لمع نيبو مهنيب قرف الف «ةباحصلا يف اهب
 دع

 .قيفوتلا هللابو «هئافلخو هكا لوسر

 ْنِم كب ٌدوُعَأَو رْبَقلا ٍباَذَع ْنِم َكِب ٌدوُعَأ يّنإ َمُهَللا: لوقيف هتالص يف وعدي ةيناكو :لصف

 . ”مَرَْملاَو مّلأَملا ْنِي َكِ ٌدوُعَأ يّنِإ مُّللا ءِتاَمَملاَو اًيخَملا نبذ ْنِم َكِ ُدوُعَأَو ءِلاَجّدلا حيسملا تثق

 .ةشئاع ثيدح نم (1745) دواد وبأ هجرخأ )1١(

 .09418) هجام نباو «51/ يئاسنلاو 087(2) ملسم هجرخأ 22
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 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لب ةالصلا يف لَك هيده يف :لصف

 يحفر امي يِ ُكِراَبَو «يراَ يِف يي ْعْسََو يبن يل رفا ُهّللا» :ًاضيأ هتالص يف لوقي ناكو

 من ٌرْكُش كَلأْسَأَو ءدْشُرلا ىلع دم ةَميزَعلاَو ءرثألا يف تابثلا كأس ين ْمُّْلل» :لوقي ناكو
 وأ ُمّلْعَت اَم اَم رْيَح ْنِم َكْنَأسَأَ «ًاقواَص ًاَناَسِلَو .ًاميِلَس ابْلَك َكْلَأْسَأَو َكِتداَبِع ٌنْسُحَو
 ؟9مَلَْت اَمِل َكرفْفَتْسَأَو ٠ ُمَلْعَت

 اَهْثِلَو ّتْنأ ءاَماَكَر ْنَم ٌرْبَخ َّتْنَأ اَهْكَرَو ءاَماَوْقَت يِسْفَن طغأ ٌٍّبَر» :هدوجس يف لوقي ناكو
 .عوكرلا يف لادتعاو هسولجو هدوجسو هعوكر يف لوقي ناك ام ضعب ركؤ مدقت دقو ؟9ّالْوَو

 يِنْمَحْراَو يب ْرِْغا برد : هلوقك دارفإلا ظفلب اهلك : ةالصلا يفك هتيعدأ يف ظوفحملاو: لصف
 رم ينلسملا هللا : حاتفتسالا ءاعد يف هّلوق ينمو ,نع ةظرفحملا ةيمدألا رئاسد أ“ (يِنِدْماَو
 «برغملاَو ٍقِرشملا نيب ْذَهَ امك ياَباَطح نيبو ين يل ُدِعاَب َمُهّللا وَرَبلاَو ءاملاَو ِحْلّدلاِب َياَّياَطحح
 7 9 ثيدحلا

 ًامؤَك دبع ُمْوَيأل» 6 يبنلا نع نابوث ثيدح نم «نئسلا» لهأو هللا همحر دمحأ مامإلا ىورو
 ثيدح ركذ دقو ؛"” ؛هحيحص» يف ةميزخ نبا لام ”«مُهّئاح دق لعق ْنِإَ .مهنود ِةَوعَدب ُهَسْفَن صحب
 ٌدْبَع ُمْوَي ال» :عوضوملا ثيدحلا در ىلع ٌليلد اذه يف :لاق «ثيدحل9َياَياَطَح َنْيَبَو يِْيَي ْدِعاَ مُهّللا»
 اذه : <: لوقي ةيمبت نبا مالسإلا خيش ُتعمسو مها ف لَن «مُهّنوُد وعد هَسَْن صحب مؤ 0
 فوحنو تونقلا ءاعدك هيف نوكرتشي هيو «نيمومأمللو هسفتل ٌمامإلا هب وعدي يذلا ءاعدلا يف يدنع ٌُثيدحلا
 .ملعأ هللاو

 دهشتلا يف ناكو : هللا همحر دمحأ مامإلا هركذ ءهّسأر أطأط ة ةالصلا يف ماق اَذْييكَك ناكون لصف
 ىف هححورو هرورسو هّميعنو هئيع ةرق ٌة ىلاعت هللا لعج دق ناكو .مدقت دقو ,هتراشإ ُهرَصَي زواجي ال
 (*0ووولَّصلا يِف يِنْيَ ُهَرُق ْتَلِعُجَو» :لوقي ناكو !”قًالّصلاب اًنْحِرَأ للي اي» :لوقي ناكو ؛ةالصلا
 هبرقو هلابقإ لامك عم مهريغو نيمومأملا لاوحأ ةاعارم نع كلذ نم هيف وه ام هُلَعشي نكي مل اذه عمو
 .هيلع هعامتجاو هيدي نيب هبلق روضحو ىلاعت هللا نم

 . هّمأ ىلع ّْسَي نأ ٌةفاخم اهُقَّئَحيِف يبصلا ءاكب عمسيف ءاهتلاطإ ديرُي وهو ةالصلا يف لخدي ناكو

 . نسح دانسإب «ةريره بأ ثيدح نم )10٠00( يذمرتلا هجرخأ(١)

 .اهب ىوقتي قرط ثيدحلل نكلو مسي مل وار هيف « فيعض ٍدانسإب «سوأ نب دادش ثيدح نم 4٠" ١ال) يذمرتلا هجرخسأ(1)
 نب ديز ثيدح نم (1777) ملسم دنع ثيدحلا لصأ نكل « «لاسرإ هيفو «ةشئاع نع دهاجم قيرط نم ١95/1 2٠١ دمحأ هجرخأ(©)

 . مقرأ

 . هجيرخت مدقك؟)

 .ةريره بأ ثيدح نم (048) ملسمو :(744) يراخبلا هجرفسأ(0)
 .نيل ٍدانسإب (40) دواد وبأو :(7017) يذمرتلاو 278٠/8 دمحأ هجرخعأ(1)
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 ةالصلا يف لكي هيده يف :لصف لينا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 لا اللا حلا ها هاوس ك ا

 ملو « "”سرافلا هنم ءيجي يذلا بعّشلا ىلإ تفتلي لعجو «يلصي ماقف هل ةعيلط ًاسراف ةرم لسرأو

 .هسراف لاح ةاعارم نع هيف وه ام هّلَّغْشي

 ؛هقتاع ىلع بنيز هتنب ةئبا عيبرلا نب ب صاعلا يبأ تنب ةمامأ لماح وهو ضرفلا يلصُي ناك كلذكو

 . ””اهعضو دجسو عكر اذإو ءاهلمح ماق اذإ

 نع هّيقلُي نأ ةيهارك ةدجسلا ليطُيف ؛هرهظ ٌبكريف نيسحلا وأ ٌنسحلا ءيجيف يلصُي ناكو

 , 9ةرهظ

 ىلإ ٌعجري مث «ّبابلا اهل حتفيف .يشميف ءَقّلغُم ُبابلاو اهتجاح نب ٌةشئاع ءيجتف «يلصُي ناكو
 , ؟©ةدلصلا

 لكي هللا ٌلوسر ينثعب :رباج لاقو . .ةالصلا يف وهو هيلع ملسُي نم ىلع ةراشإلاب مالسلا ُُرَي ناكو

 . "!اهحيحص» يف ملسم هركذ .ّيلإ راشأف ءهيلع ٌتملسف « «يلصي وهو ُهّتكردأ مث ةجاحل

 "هيا همحر دمحأ مامإلا هركذ «ةالصلا يف ريشُي هلك ٌيبنلا ناك :هنع هللا يضر سنأ لاقو

 :يوارلا لاق «ةراشإ درف هيلع ٌتملسف «يلصُُي وهو لَك هللا لوسرب ٌثررم :بيهُص لاقو

 , "9ةدتسملا»و ؟نئسلا» يف وهو «هعبصأب ةراشإ الإ :لاق «هملعأ ال

 هتءاجف :لاق «هيف يلصُي ءابق ىلإ كو هللا ٌلوسر جرخ# : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاقو

 اوناك نيح مهيلع دري لكي هللا لوسر ٌتيأر فيك :لالبل ٌتلقف «٠ ةالصلا يف وهو هيلع اومّلسف ءراصنألا

 لعجو «لفسأ هنطب لعجو «هفك نوع نب رفعج طسبو ءاذكه :لوقي : لاق ؟يّلصي وهو هيلع نومّلسُي

 .؟هديب ريشي ناك" :هظفلو «يذمرتلا هححصو ؛ةدنسملا»و «نئسلا» يف وهو :©206قوف ىلإ هرهظ

 «يلصي وهو ٌهكَي يبنلا تيتأ ةشبحلا نم ُتمِيَق امل» :هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لاقو

 .«9يقهيبلا هركذ ««هسأرب اموأف هيلع تمّلسف

 يف ٌراَشَأ ْنَمه : لك هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةّريَرُه يبأ نع نافطغ يبأ ثيدح امأو

 :دواد يبأ نبا انل لاق :لاقو 2'"”ينطقرادلا هركذ «لطاب ثيدحف ههتَالَص ُديْبَلَ ُهْنَع ْمُهْقت هَراَشإ ِهْيَآلَص

 رباجو سنأ هاور . هتالص يف ريشُي ناك هنأ لكك يبنلا نع حيحصلاو «لوهجم لجر اذه نافطغ وبأ

 .امهريغو

 )١( ص هجيرخت مدقت 57 .

 )١( ةداتق يبأ ثيدح نم (547) ملسمو 015(2) يراخبلا هجرخأ .

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب داهلا نب دادش ثيدح نم 771" ١/ يقهيبلاو ل٠1 4/7 يئاسنلاو «47 /# دمحأ هجرخأ (0)

 .بيرغ نسح ٌفيدح اذه :يذمرتلا لاقو «ةشئاع ثيدح نم ١١1/7 يئاسنلاو «(501) يذمرتلاو «(417) دواد وبأ هجرخأ (4)

 206 )٠ ملسم هجرخأ م(

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب : 178/7 دمحأ هجرخأ ()

 . حيحص ثيدح وهو )1١117(« هجام نباو :(757) يذمرتلاو «5 /* يئاسنلاو «(474) دواد وبأو ٠١« /7 دمحأ هجرخأ (0)

 . حيحص دانسإب 871(2) دواد وبأو 38©2) يذمرتلا هاور (8)

 . نسح ٍدانسإب 770/7 يقهيبلا هجرخأ (9)
 )٠١( ينطقرادلا هجرخأ )١45(« سلدم وهو قاحسإ نبا ةنعنع هيف «فيعض ٍدانسإب .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0 ةالصلا يف لَو هيده يف :لصف

 اذإو ءاهيلجر تضبقف هديب اَهّرَمَع ءدجس اذإف «ةلبقلا نيبو هّئيب ًةّضرتعم ةشئاعو يلصُي لَك ناكو
. 50 [ 1 
 1 1 .٠ امهئطسب ماق

 , "هيي ىَلَع هُباعل َلاَّس ىتح هقنخف ءمذخأف «هّئالص هيلع عطقيل ناطيشلا هءاجف .يلصُي َِ ناكو

 مث ضرألا ىلع َدَجَسُك ءىرَمْهَملا لزن ةدجسلا تءاج اذإف هيلع عكريو ربنملا ىلع يلصُي ناكو
 , هيلع َدِعَص

 ءرادجلاب هُنطب ٌّقِصّل ىتح اهئرادُي لاز امف ءهيدي نيب نم رمت ُةَمْهَب تءاجف ءرادج ىلإ ىلصُي ناكو
 .ةعفادملا يهو ةأرادملا نم ءاهلعافي : اهئرادي , ؟©هئارو نم ترمو

 نم امهادحإ َعَرََف «هيديب امهذخأف ءاتلتتقا دق بلطملا دبع ينب نم ٍناتيراج هتءاجف ؛يلصي ناكو
 ملو ءامهنيب قّرف وأ ءامهنيب عزنف لَك يبنلا يتبكرب اتذخأف :هيف دمحأ ظفلو .ةالصلا يف وهو ىرخألا
 (ه)ء. فهم
 2 فرصتي

 هديب لاقف ٌةيراج هيدي نيب ترمو ؛عجرف ءاذكه هديب لاقف ؛مالغ هيدي نيب ٌرمف «يلصُي ناكو
 .«نئسلا» يف وهو ءدمحأ مامإلا هركذ ©0يَْعَأ نمد :لاق لكي هللا لوسر ىَّلص املف ءتضمف ءاذكه

 .«نئسلا» يف وهو :؟””دمحأ مامإلا هركذ «هتالص يف خُفني ناكو
 يف ديعس هاور امنإو هو هللا لوسر نع هل لصأ الف «مآلَك ِةَآلَّصلا يِف حُفتلا» :ثيدح اَمأو

 .حص نإ هلوق نم امهنع هللا يضر سابع نبأ نع ؟هننس»

 يل ناك :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق .هتالص يف ُحَنْحَتَتَي ناكو ءهتالص يف يكبي ناكو
 هتدجو نإو «ٌتلخد حنحنتف يلصُي هثدجو نإف «ٌتنذأتسا هّتيتأ اذإف ءاهيف هينآ ٌةعاس عك هللا لوسر نم
 ليللاب ٍنالَخدَم هلي هللا لوسر نِم يل ناك :دمحأ ظفلو «دمحأو ىئاسنلا هركذ .يل نذأ «ًاغراف
 هتالص يف ٌحنحنتي ناكف هب لمعو دمحأ اور .حنحتت يلصي وهو هيلع ٌتلخد اذإ ٌتنكو ءراهنلاو
 .ةالصلل ةلطبم ةحنحنلا ىري الو

 ةالصلاب َرَمَأَو ؛ '*هنع ورمع نب هللا دبع لاق كلذك ءىرخأ ًالعتنمو «ٌةرات ًايفاح ىلصُي ناكو
 ,2"”ووهيلل ةفلاخُم لعنلاب

 .رثكأ وهو «ةرات نيبوثلا يفو «ةرات دحاولا بوثلا يف يلصُي ناكو

 .ةشئاع ثيدح نم :(01؟) ملسمو 619(2) يراخبلا هجرخأ 22

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(041) ملسمو 09844(2)و (451) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .دعس نب لهس ثيدح نم :(044) ملسم هجرخأ (5)

 . نسح هدانسإب ءهدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم 08/(2) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . نسح ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم 76/7 يئاسنلاو ؛(717) دواد وبأو ء10 ١ 1 دمحأ هجرخأ (4)
 . مسي مل وار هيف «فيعض ٍدانسإب «ةملس مأ ثيدح نم ؛(448) هجام نباو ؟944/5 دمحأ هجرخأ (5)
 .تاقث هلاجر ٍداتسإب ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم 178 .17//” يئاسنلاو 3169/79 دحأ هجرخأ (0)
 . يلعو يجن نب هللا دبع نيب لاسرإ هيف ٍدانسإب « يلع ثيدح نم 1 دمحأ هجرخأ (8)
 .نسح ٍدانسإب )2١١778(« هجام نباو «(107) دواد وبأ هجرخأ (9)

 .ديج ٍداتسإب 50(2؟) دواد وبأ هجرخأ )0١(



 ةالصلا يف ْهْكَي هيده يف :لصف 16 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 0 ال1 اسس جا

 ْنِمو «ًامئاد اهيف اهيف ٌثونقلا هيده نم نكي ملو . .تونقلا كرت مث ءارهش عوكرلا دعب رجفلا يف تنقو

 َتْيَدَع نَميَف ينيما عُهَّللا» :لوقي عوكرلا نم هلادتعا دعب ةادغ لك يف ناك و للا لوسر نأ لاحملا

 مث ءايندلا قراف نأ ىلإ | ًامئاد هّباحصأ هيلع نّمؤيو «هتوص كلذب ٌعفريو .خلا .2٠ . . يلو نم يلو

 لوقي نم ٌلوقي ىتح « ؛ مهلك لب هباحصأ ٌروهمجو هتمأ ٌرثكأ هعيضُي لب «ةمألا دنع ًامولعم كلذ نوكي ال

 تلخ َتيلص دق كّنِإ ٍتبأ اي : يبأل تلق :يعجشألا قراط نب دعس لاق امك ءٌَدْحُم هنإ : : مهنم

 سمح ذنم ةفوُكلابو ءانه اه مهنع هللا يضرا .يلعو «نامثعو ءرمعو ءركب يبأو لَو هللا لوسر

 :يذمرتلا لاقو .دمحأو «نئسلا» لهأ هاور .“ 7ٌثَدْحُم نب يأ : لاقف ؟رجفلا يف نوتنقي اوناكف «نيئنس

 نإ :لوقي سابع نبا تعمس ينأ دهشأ : لاق ريبج نب ديعس نع ينطقرادلا ركذو . . حيحص نسح ثيدح

 حبصلا ةالص رمع نبا عم ٌتيلص : :لاق زلجم يبأ نع يقهيبلا ركذو ل" ةعدب رجفلا ةالص يف ٌتونقلا

 . ”"انباحصأ نم دحأ نع هظفحأ ال :لاقف ءتّيقت كارأ ال :هل تلقف ءَتّنقي تقي ملف

 نُمؤيو «ءاعدلا اذهب وعديو «ةادغ لك تْنقي ناك ول كو هللا لوسر نأ ةرورضلاب مولعملا نمو

 مهيلع زاج نإو ءاهتقوو اهددعو اهيف ةءارقلاب ه هرهجل مهلقنك مهّلُك كلذل ةمألا ٌلقن ناكل «ءةباحصلا

 رهجلا هيده نكي مل هنأ انملع قيرطلا اذهبو «ءقرف الو «كلذ ٌعيِبضت مهيلع زاج ءاهنم تونقلا رمأ ٌعيِبضت

 نم اذهو ءاهيلع ىفخيو ؛كلذ ةملا رثكأ يي مث ًارمتسم امئاد تارم نسخت ليلو موب لك ةلمسبلاب

 رهجلاو «تاعكرلا ددعو «تاولصلا دع لقنك هلقن ناكل ءعقاو كلذ ناك ول لب . لاحملا لحمأ

 .قفوملا هللاو ءاهبيترتو ناكرألا عضاومو «تادجسلا ددعو «تافخإلاو

 ٌرثكأ هرارسإ ناكو «كرتو «تنقو ءرسأو «رهج هلي هنأ «فصنملا ملاعلا هيضتري يذلا فاصنإلاو

 «نيرخآ ىلع ءاعدللو «موقل ءاعدلل لزاونلا دنع تنق امنإ هنإف ءهلعف نم رثكأ ٌتونقلا هكرتو ءةرهج نم

 هتونق ناكف ؛نيبثات اوؤاجو مهيلع اعد نم ملسأو ءرسألا نم اوصّلختو ءمهل اعد نم َمِدَق امل هكرت مث

 هركذ .برغملاو رجفلا ةالص يف تتقي ناك لب ءرجفلاب ٌصتخي ملو تونقلا كرت لاز املف ءضراعل

 سابع نبأ نع دمحأ مامإلا ركذو .* ءاربلا نع ملسم هركذ دقو. ؟ “”سنأ نع 'هحيحص» يف يراخبلا

 لك ٍربُد يف حبّصلاو «ءاشعلاو «برغملاو ءرصعلاو ءرهظلا يف ًاعباتتم ًارهش لكي هللا ٌلوسر تنق : لاق

 لعر ىلع ميلس ينب نم ٌيح ىلع وعدي «ةريخألا ةعكرلا نم هَدِحَح ْنمِلُهّللا َمِمَس :لاق اذإ ةالص

 .دواد وبأ هاورو « ؟"”فلخ نم نّمؤيو «ةيصُعو ناوكّدو

 ناك لب ءرجفلاب هّضخي نكي ملو ءاهمدع دنع هّكرتو ؛ةصاخ لزاونلا يف تونقلا ل هّيده ناكو

 ةعاسو ءرَحَّسلا نم اهبرقو «ليللا ةالصب اهلاصتالو «ليوطتلا نم اهيف عرش ام لجأل اهيف هتونق رثكأ

 ليللا ٌةكئالم وأ ,هّتكئالمو هللا اهدهشي يتلا ةدوهشملا ٌةالصلا اهنألو «يهلإلا لزنتللو «ةباجإلا

 )١( هجام نباو «(507) يذمرتلاو 2477 / دمحأ هجرخأ )١741(« حيحص ٍدانسإي .

 )١( ينطقرادلا هجرخأ 7/ »4١.فيعض «ةرسيم نب هللا دبع هيف «فيعض ٍدانسإب

 ) )5.نسح ٍدانسإب 2717 /؟ يقهيبلا هجرخأ

 ,(71/) ملسمو )٠٠١4(( يراخبلا هجرخأ (4)

 )40١(. يذمرتلاو )١14545(« دواد وبأو 81/8(2) ملسم هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )١457(« دواد وبأو 2701/١ دمحأ هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك ةالصلا يف كو هيده يف :لصف

 امأو .6/4 :ءارسإلا] وجسم تناك ٍرْجَشل نام َّنِإإل :ىلاعت هلوق ريسفت يف اذهو اذه يوُر امك «ءراهئلاو
 ناك :لاق ةٌرْيَرُه يبأ نع ؛هيبأ نع «يرُبقملا ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع ؛كيدُق يبأ نبا ٌتيدح
 اذهب وعديف ءاهيف هيدي عفري ؛ةيناثلا ةعكّرلا يف حبّصلا ةالص نم عوُكرلا َنِم هّسأر عفر اذإ لكك هللا لوسر
 اًميِف يل ُكِراَبَو ا يِنَلَوَنَو الا يناَعَو ا يلي ّمْهّللا» :ءاعدلا
 انكر َتْقَراَبَم ءَّتْبَلاَو نم ُدِذَي أل ُهَنِإ ءَكِيَلَع ىَضُقُي ًالَو يِضْقَت َكنِإ ءَتْيَضَق ام رش ينِقَو «َتْيظفَأ
 ناك نإو اذه هللا دبعب جتحي ال نكلو «ًانسح وأ ًاحيحص ناك ول هب جاجتحالا نيبأ امف "”َتْيَلاَعَتَو
 انثدح «ىسوم نب فسوي انثدح :ينزملا هللا دبع نب دمحأ نع تونقلا يف هئيدح ححص مكاحلا
 .هركذف . .كيدف يبأ نبا انثدح ؛حلاص نب دمحأ

 تّنَقي ةريره وبأ ناكف لي هللا لوسرب ًةالص مكُبرقأ انأل هللاو :لاق هنأ ةَرْيَرُه يبأ نع ّحص معن
 ٌنعليو «نينمؤملل وعديف ؛هَدِمَح ْنَمِ هللا ٌعِمّس :لوقي امدعب حبصلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا يف
 اذه َلثِم نأ مهمّلعُي نأ ةريره وبأ ٌبحأف ءهكرت مث ؛كلذ لعف لي هّللا لوسر نأ بير الو .راّفُكلا
 رجفلا يف تونقلا نوهركي نيذلا ةفوكلا لهأ ىلع در اذهو ءهلعف لَك هللا لوسر نأو ؛ةنس ٍتونقلا
 ءالؤه نيب نوطسوتم ثيدحلا لهاف «ةعدب هلعفو ءخوسنم وه :نولوقيو ءاهريغو لزاونلا دنع ءًاقلطم

 تنق ٌتيح نوّنقي مهنإف «نيتفئاطلا نم ثيدحلاب ٌدعسأ مهو ءاهريغو لزاونلا دنع هبحتسا نم نيبو
 عمو «ةّنس هكرتو «ةّنس هلعِف :نولوقيو ؛هكرتو هلعف يف هب نودتقيف ؛هكرت ثيح هنوُكرتيو هلو هللا لوسر
 امك ؛ةّئسلل ًافلاخم هّلِعاف الو «ةعدب هنوري الو «هلعف نوهركي الو ؛هيلع مواد نم ىلع نوركنُي الف اذه
 دقف تنق نم لب «ةّنسلل ًافلاخم هكرات الو «ةعدب هكرت نوري الو «لزاونلا دنع هركنأ نم ىلع نوركُي ال
 ءاعدو ءهيف لك ىبنلا امهعمج دقو «ءانثلاو ءاعدلا لحم لادتعالا نكرو «نسحأ دقف هكرت نمو «نسحأ
 «كلذب سأب الف نيمومأملا مّلعيِل انايحأ مامإلا هب رهج اذإو ءلحملا اذهب ىلوأ وهف ءءانثو ءاعد تونقلا
 مهملعيل ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارقب سابع نبا رهجو «نيمومأملا ملعيل حاتفتسالاب رمع رهج دقف
 «هلعف نم هيف فّنعُي ال يذلا حابملا فالتخالا نم اذهو «نيمأتلاب مامإلا ٌرهج ًاضيأ اذه نمو «ةّنس اهنأ
 ناذألا عاونأو .تادهشتلا عاونأ يف فالخلاكو ءهكرتو ةالصلا يف نيديلا عفرك اذهو .هكرت ْنَم الو
 هلعفي ناك يذلا و هيده ركذ الإ انةوصقم سيلو ؛عتمتلاو نارِقلاو دارفإلا نم كسنلا عاونأو ءةماقإلاو
 زئاجلاو «ءيش اذهو «بلطلاو شيتفتلا ٌرادم هيلعو «باتكلا اذه يف هجوتلا هيلإو ءدصتقلا ٌةَلِبِق هنإف ءوه
 امنإو زوجي ال املو زوجي امل باتكلا اذه يف ضرعتن مل نحنف ؛ءيش هكرتو هّلعف ركنُي ال يذلا
 نم نكي مل :انلق اذإف ءهّلضفأو يدهلا ٌلمكأ هنإف «هسفنل هراتخي ناك يذلا هلي يبنلا يده هيف اندوصقم
 هنأ الو «هريغ ةيهارك ىلع كلذ لدي مل «ةلمسبلاب ٌرهجلا الو ءرجفلا يف تونقلا ىلع ٌةموادملا هيده
 .ناعتسملا هللاو هّلِضفأو يدهلا لمكأ و هيده نكلو «ةعدب

 تنقي 6 هللا ٌلوسر َلاز ام» :لاق سنأ نع «سنأ نب عيبرلا نع يزارلا رفعج يبأ ثيدح امأو
 دمحأ هفعض دق رفعج وبأف ءامهريغو '” يذمرتلاو «دنسملا» يف وهو ؛ايندلا قراف ىتح رجفلا يف

 :«كردتسملا» يف ثيدحلا اذه رأ ملو ؛بيرقتلا» يف امك ؛كورتم وه لب .يربقملا ديعس نب هللا دبع فعضل فيعض هدانسإ (1)
 178/7 «عمجملا» رظنا .نسحلل هملع هنأ ثيدحلا اذه يف حيحصلاو

  يزارلا رفعج يبأ لجأل «فيعض ٍدائسإب 177/7 دمحأ هجرخأ امنإو «هدنع هدجأ ملو يذمرتلل فنصملا هازع (7)



 ةالصلا يف دلك هيده يف :لصف لد )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لمس ل هه ا ا هاسساس
 ك0

 درفني ناك :نابح نبا لاقو .ًاريثك مهي ناك :ةعرز وبأ لاقو .طلخي ناك :ينيدملا نبا لاقو .هريغو

 .ريهاشملا نع زيكانملاب

 كب َدَحَأ ول: ثيدح دانسإ وه هسفن دانسإلا اذهو :هحور هللا سّدق ةيميت نبا انخيش يل لاقو

 هيلع ىسيع حور ناك :هيفو «ليوطلا بعك نب يبأ ثيدح [175 :فارعألا] « هِروُمَظ ني مدا نب ْنِم

 ميرم ىلإ ٌحورلا كلت َلسرأف ؛مدآ نمز يف ٌقاثيملاو ٌدهعلا اهيلع ذخأ يتلا حاورألا كلت نم مالسلا

 :لاق أيوس ًأرشب اهل لثمتف رشب ةروص يف هللا هلسرأف ءًيقرش ًاناكم اهلهأ نم تذبتنا نيح مالسلا اهيلع

 لاق يذلا كلملا اهيلإ لسرأ يذلا نإف «ضحم طلغ اذهو « ؟'اهيف نم لخدف ءاهبطاخي يذلا تلمحف

 ىسيع وه اذهب اهبطاخ يذلا نكي ملو [14 :ميرم] هيك اَمَلْع كَل ّبَهَأِل ِكْيَر ُلوُسَر انآ آمَنإ» : اهل
 .لاحم اذه « ميرم نبا

 «ةتبلا ثيدحلا لهأ نم ٌدحأ هب درفت امب جتحي ال «ريكانم ٌبحاص يزارلا رفعج ايأ نأ دوصقملاو

 نإف ؛ٌءاعدلا اذه َتونقلا نأ هيف سيل هنإف «ةتبلا نيعملا تونقلا اذه ىلع ليلد هيف نكي مل حص ولو

 لاق امك ءعوشخلاو «حيبستلاو «ءاعدلاو «ةدايعلا ماودو ؛«توكسلاو «مايقلا ىلع قلطُي ٌتونقلا

 ِليَأ 196 ثق ره نبأ: ىلاعت لاقو ء[مورنا] 4( نيف ل ٌلُكِص يزاناو توعتلا يف نم ٌمآَوؤىلاعت
 0 ص مسعد 0 سرع عمو سل 5 هم عموم وو مس عسا يوم لج هم يع ضرع ع 2

 ناك ويْسصَو اير تنمِلكي ْتَقَّدَصَول : ىلاعت لاقو 9 :رمزلا] 4 هير همي [مرو ريآل ُرَدَحي اًميَلَفو اًدِلَس
 م ضاع

 لزن امل» :مقرأ نب ديز لاقو . "!هٍتوُنُقلا لوط ِةالَّصلا ُلَضْفَأ» : 6لاقو 7 :ميرحتلا] «ٌنينَقْلا نب

 هللا يضر سنأو . "1مالكلا ِنَع انيهُتو «ٍتوُكّسلاب انرمأ 4*1 :ةرقبلا] 4َنيِِبدَك لِي اوُموُؤَو» : ىلاعت هلوق

 نم نّمؤيو هرخآ ىلإ ؟ .٠ .تيده نميف يندها ٌمُهّللاةهتوص ًاعفار عوكرلا دعب تّدقي لزي مل :لقي مل هنع

 ءيش نم تعش ام ليو «ضرألا َءلِمَو ءتاوامسلا ءلِم ءٌّدمحلا كلو انّبر» :هلوق نأ بير الو ءهفلخ

 ليوطتو «ٌتونق «هلوقي ناك يذلا ءانثلاو ءاعدلا رخخآ ىلإ «ٌدبعلا لاق ام ٌنحأ ءدجملاو ءانثلا ّلهأ ءُدعب

 دارأ امنإ ًاسنأ نأ مكل نيأ نمف «تونق نّيعملا ٌءاعدلا اذهو «تونق ةءارقلا ٌليوطتو «ٌتونق نكرلا اذه

 !؟تونقلا ماسقأ رئاس نود نيعملا ءاعدلا اذه

 ذإ «نيعملا ءاعدلا ةدارإ ىلع ليلد ٍتاولصلا نم اهريغ نود رجفلاب ٌتونقلا هّصيصخت :لاقي الو

 تاولصلا رئاس نود رجفلا ٌصخ سنأو ء؛اهريغو رجفلا نيب كّرتشم تونقلا ماسقأ نم متركذ ام رئاس

 ًاسنأ نأل «نينمؤملا نم نيفعضتسملل ءاعدلا الو «رافكلا ىلع ءاعدلا هنإ :لاقُي نأ نكمي الو «تونقلاب

 ءفورعملا ٌتونقلا وه هيلع مواد يذلا ءاعدلا اذه نوكي نأ نّعتف «هّكرت مث ًارهش تنق ناك هنأ ربخأ دق

 وبأو «سابع نب هللا دبعو «ةريره وبأو «بزاع نب ءاربلاو «يلعو «نامثعو ءرمعو ءركب وبأ تنق دقو

 .مهريغو كلام نب سنأو «يرعشألا ىسوم

 :هوجو نم باوجلاو
 صصخي ملف «يراخبلا هركذ امك برغملاو رجفلا يف تّدقي ناك يهنأ ربخأ دق ًاسنأ نأ : اهّدحأ

 !؟رجفلاب صتخا تونقلا لاب امف «ءاوس بزاع نب ءاربلا ركذ كلذكو ءرجفلاب تونقلا

 ) )1١فيعض «يزارلا رفعج ابأ هيف نأ عم «يبهذلا هقفاوو ءهححصو ءالا5 مكاحلا هجرخأ .

 )0( ص هجيرخت مدقت 11١. )( ملسمو :(4214) يراخبلا هجرخأ )079(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفل ةالصلا يف هِي هيده يف :لصف

 رجفلا ٌتونق كلذكو :ةفوكلا لهأ نم مكوعزانم مكل لاق «خوسنم برغملا ٌُثونق :متلق نإف
 ءءاوس رجفلا تونق خسن ىلع ًاليلد تناك الإ برغملا تونق خسن ىلع ةجحب نوتأت الو ؛ءاوس
 .رجفلا ٍتونق ماكحإو برغملا تونق خسن ىلع ًاليلد اوميقُت نأ ًادبأ مكتكمُي الو

 معن :ثيدحلا لهأ نم مكوعزانم لاق «ًابتار ًاتونق ال لزاونلل ًاتونق ناك برغملا ُثونُق :متلق نإف
 «ةلزان ٌتونق ناك رجفلا تونق نأ ىلع لديو :اولاق ؟قرفلا امو .ءاوس رجفلا ٌتونق كلذكو ءوه كلذك
 ناك هنأ ربخأ سنأو «سنأ وه امنإ تبارلا تونقلا يف مكُنَدِمُعَو «كلذب ريخأ هسفن ًاسنأ نأ ًابتار اتونق ال
 نم يح ىلع وعدي ًارهشؤلي هللا ٌلوسر ٌتَّنق» :لاق سنأ نع «نيحيحصلا» يفف ؛هكرت مث ةلزان ٌتونق
 2” «هكرت مث «برعلا ءايحأ

 نإ :كلام نب سنأل انلق :لاق ناميلس نب مصاع نع «عيبرلا نب سيق نع ىور ةبابش نأ : يناثلا
 ًادحاو ًارهشل# هللا لوسر تن امنإو ءاوبذك :لاق ءرجفلاب تّنقي لزي ملكك يبنلا نأ نوُمعزي ًاموق
 هريغ هقثو دقف ءهفعض نيعم نب ىيحي ناك نإو عيبرلا نب سيقو ؛برعلا ءايحأ نم يح ىلع وعدي
 «كايئدلا قراف ىتح تنقي لزي مل» :هلوق يف ةجح رفعج وبأ نوكي فيكف «يزارلا رفعج يبأ نودب سيلو
 نيذلا نم ٌرثكأ رفعج ابأ اوفعض نيذلاو هّلثم وأ هنم ٌثوأ وهو ءثيدحلا اذه يف ةجحب سيل سيقو
 يبأ نب ديعس نب دمحأ لاقف ؛هفيعضت ٌببس ركذو «ىيحي نع سيق فيعضت فرعي امنإف ءًأسيق اوفعض
 نع ثيدحلاب ثّدحي ناك هثيدح بتكُي ال فيعض :لاقف «عيبرلا نب سيق نع ىيحي تلأس :ميرم
 طلغ نوكي نأ كلذ ةياغ نأل «يوارلا ثيدح در بجوُي ال اذه لثمو ؛روصنم نع هدئع وهو «ةديبع
 ؟نيثدحملا نم اذه نم ملسي يذلا نمو «روصنم لدب ةديبع ركذ يف مهوو

 ىلع وعدي#لي يبنلا ٌتونق وه تونقلا ءدب نأو «نوتّنقي اونوكي مل مهنأ ربخأ ًاسنأ نأ :ثلاثلا
 هل هللا ٌلوسر ٌتعب» :لاق سنأ نع ؛بيهص نب زيزعلا دبع ثيدح نم ؟نيحيحصلا» يفف ؛ناوكذو لعر
 :هل لاقي رثب دنع ناوكذو لعِر :ميلس ينب نم ِناَّح مهل ضرعف ماعلا :مهل لاقي ةجاحل ًالجر نيعبس
 .مهولتقف كلو هللا لوسرل ةجاح يف نوزاتجم نحن امنإو ءاندرأ مكايإ ام هللاو :موقلا لاقف ؛ةنوعُم رئب
 ىلع لدي اذهف ."” تيقن انك امو «تونقلا ٌءدب كلذف «ةادغلا ةالص يف ًارهش مهيلعكي هللا لوسر اعدف
 مث ًارهش تنق» :هلوق عم ؛«تونقلا هدب كلذف» :سنأ لوقو ءًامئاد تونقلا لكي هيده نم نكي مل هنأ
 يف تنق امك اذهو ءرهشب هتقو يذلا وهو «لزاونلا ٌتونق تونقلا نم هتبثأ امب دارأ هنأ ىلع ليلد ««هكرت
 نأ ةريره يبأ نع ءةملس يبأ نع ءريثك يبأ نب ىيحي نع «نيحيحصلا» يف امك ءأرهش ةمتعلا ةالص
 جنأ مهْللا ءديِلَوْلا َنْب َديِلَوْلا جنأ ٌمُهللا» :هتونق يف لوقي ًارهش ةَمََعلا ةالص يف تنقل هللا لوسر

 ٌدَُدْشا ّمُهّللا ءنينمؤملا نم نيقعضتسملا جنأ ّمهللا «ةعيبر يبأ نب ٍشاّيَع جنا مهللا ماَشِم َّنْب َةَمَلَس
 ملف موي ٌتاذ حبصأو» :ةريره وبأ لاق .(فُسوُي ينيك نين ْمِهْيَلَع اَهْلَمْجا ّمُهّللا ٌرَضُم ىَلَع َكَتأظَو
 لجأل ءاوس ءاذكه ناك رجفلا يف هُنونقف ,ءاوُميَق دق مهارت ام وأ :لاقف ءهل كلذ ٌثركذف ءمهل عدي
 .رهشي سنأ هتّقو كلذلو «ةلزانو ضراع رمأ

 )١( يراخبلا هجرخأ )٠١١5(, حب 21/7) ملسمو 0704.

 )٠١١5( ملسمو )5100(.
 يراخبلا هاور 62 .(53907/) ملسمو ,«(4088) يراخبلا هجرخأ (؟)



 ةالصلا يف لي هيده يف :لصف ميجا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ركذ مدقت دقو «حيحص امهالكو ءًأرهش رجفلا يف ًاضيأ مهل تنق هنأ ةريره يبأ نع يور دقو

 «برغملاو ءرصعلاو «رهظلا يف ًاعباتتم ًارهشونِنَي هللا لوسر تنق» :سابع نبا نع ةمركع ثيدح

 .حيحص ثيدح وهو «هريغو ١2)دواد وبأ هاورو ؟حبصلاو ءءاشعلاو

 يبأ نع «فيرط نب فّرطُم انثدح : سنأ نب دمحم ثيدح نم (همجعم» يف يناربطلا ركذ دقو

 :يناربطلا لاق .©)اهيف تنق الإ ةبوتكم ٌةالص يلِصُي ال ناك يبنلا نأ «بزاع نب ءاربلا نع «مهجلا

 ثيدحلاف ةجحُ هب موقت ال ناك نإو دانسإلا اذهو .ىهتنا .سنأ نب دمحم الإ فرطم نع هوري مل

 الإ ةبوتكم ةالص لصُي ملونيَع هللا لوسر نأ مولعمو «ءاعدلا وه تونقلا نأل «ىنعملا ةهج نم حيحص

 ىتح تنقي لزي مل هنأ حص نإ يزارلا رفعج يبأ ثيدح يف سنأ هدارأ يذلا وه اذهو «مدقت امك اهيف اعد

 . ايئدلا قراف نأ ىلإ رجفلا يف رمتسا هءاعد نأو «كلذ ةحص يف باترن الو كشن ال نحنو ءايندلا قراف

 يفو .ضقانتت الو ًاضعب اهّضعب قدصيو «دارملا نيب سنأ ثيداحأ قرط نأ : عبارلا هجولا

 دق :لاقف ةالصلا يف تونقلا نع كلام نب سنأ تلأس :لاق لوحألا مصاع ثيدح نم «نيحيحصلا»

 :تلق كنأ كنع ينربخأ ًانالف نإو :ٌتلق «هلبق :لاق ؟هدعب وأ عوكرلا لبق ناك :ٌتلقف ؛تونقلا ناك

 اذه نأ ةفئاط نظ دقو .0ًارهش عوكرلا دعب ني هللا لوسر َتنق :تلق امنإ «بذك :لاق .هّدعب تنق

 فلاخ هنأ ٌريغ ءادج ةقث مصاع :اولاقف «هوفلاخ سنأ نع ةاورلا رئاسو «مصاع هب درفت لولعم ثيدحلا

 دمحأ مامإلا نع اوكحو ءرّثعي دق داوجلاو ءمهي دق ظفاحلاو «نيتونقلا عضوم يف سنأ ٌباحصأ

 نإ :سنأ ثيدح يف دحأ لوقيأ :- لبنح نب دمحأ ينعي هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاقف «هليلعت

 :هللا دبع وبأ لاق .هٌريغ هلوقي ًادحأ ٌتملع ام :لاقف ؟لوحألا مصاع ٌريغ عوكرلا لبق تنق ٍةِلَي هللا لوسر

 : هلو يبنلا نع «سنأ نع «زلجم يبأ نع «يميتلاو «سنأ نع ةداتق نع ماشه :مِهّلُك مصاع مهفلاخ

 ةعبرأ سنأ نع يسودسلا ةلظنحو ًاسنأ تلأس :لاق نيريس نب دمحم نع ُبويأو «؛عوكرلا دعب تنق»

 نع هركذ نم :هل ليق .ًارهش عوكرلا دعب ٌتنق امنإ ءاوبذك :لاقف ؟هل تلق :لاقف مصاع امأو .هوجو

 ؟عوكرلا دعب يه امنإ سيلأ ثيداحألا رئاسو :هللا دبع يبأل ليق ءهريغو ةيواعم وبأ :لاق ؟مصاع

 يف اذإ صخرت ملف :هللا دبع يبأل تلق .ةريره يبأو ِءةَضْحَر نب ءاميإ نب فافُ نع اهلك ىلب :لاقف

 رتولا يفو «عوكرلا دعب رجفلا يف تونقلا :لاقف ؟عوكرلا دعب ثيدحلا حص امنإو «عوكرلا لبق تونقلا

 يف امأف ؛مهفالتخاو هي يبنلا باحصأ لعفل «سأب الف ؛عوكرلا لبق تنق نمو « عوكرلا دعب راتخُي

 . عوكرلا دعبف رجفلا

 تابثأ تاقث ةمئأ هاورو «هتحص ىلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا اذه ٌليلعت بجعلا نم :لاقيف

 نب ورمعو «بويأ نب ورمعو «عيبرلا نب سيقو «يزارلا رفعج يبأ ثيدح لثمب جاجتحالاو «ظافح

 اذه ىلإ رطضا الإ ءيش لك يف هل رصتناو ًابهذم لّمحت:نم لقو .يفعجلا رباجو «رانيدو «ديبع
 .كلسملا

 .(1157) ثيدح 4

 .نوقوثوم هلاجر : 178/7 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(4447) يناربطلا هجرخأ ()
 ,(501 ج) (519/) ملسمو )٠٠١7( يراخبلا هجرخأ مز



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١ ةالصلا يف كلو هيده يف :لصف

 تونقلاو «ضقانتت الو ءًاضعب اهّضعب قّدِصُي .حاحص اهلك سنأ ثيداحأ :قيفوتلا هللابو لوقنف
 لبق هركذ يذلاف ءهقلطأ يذلا ريغ هتقو يذلاو ؛هدعب هركذ يذلا ترنقلا ٌريغ عوكرلا لبق هركذ يذلا
 يذلاو ٠ ©0ءِتوُدقلا ُلوُط ِةَألّصلا لَم : قي يلا هيف لاق يذلا وهو «ةءارقلل مايقلا ٌةلاطإ وه عوكرلا
 ٌنكرلا اذه ليطُي ٌرمتسا مث «موقل وعديو «موق ىلع وعدي ًارهش هلعف «ءاعدلل مايقلا ةلاظإ وه هدعب هركذ
 يلصأ لازأ ال ينإ :لاق سنأ نع «تباث نع «نيحيحصلا» يف امك ءايندلا قراف نأ ىلإ ءءانثلاو ءاعدلل
 عفر اذإ ناك «هنوعنصت مكارأ ال ًائيش عنصي سنأ ناكو :لاق ءانب يلصُي قييمللا لوسر ناك امك مكب
 لوقي ىتح نكمي ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو يسن دق :ٌلئاقلا لوقي ىتح ًامئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر
 تكسي نكي مل هنأ مولعمو .ايندلا قراف ىتخ هيلع لاز ام يذلا ٌثونقلا وه اذهف . )يسن دق :لئاقلا
 تّئوملا ٍتونقلا ُريغ اذهو ؛هوعديو «هدّجمُيو «هبر ىلع ينثُي ناك لب ءليوطلا فوقولا اذه لثم يف
 .ةكمب اوناك نيذلا نيفعضتسملل ءاعُدو «نايحل ينبو ةّيِصُعو ناوكّدو لعر ىلع ءاعد كلذ نإف «رهشب
 . هنع هلأس امع هباجأف ءرجفلا تونق نع هلأس امنإف «لئاسلا لاؤس بسحبف ءرجفلاب اذه ُصيصخت امأو
 لاق امك ناكو «ةئاملا ىلإ نيتسلاب اهيف أرقيو. «تاولصلا رئاس نوذ رجفلا ةالض ليطُي ناك هنإف ءًاضيأو
 يف عوكرلا دعب هليوطت نمي ٌرهظي ناكو .ًابراقتم همايقو «هدوجسو ؛هلادتعاو ؛هٌعوكُر :بزاع نب ءاربلا
 يف هدجميو هيلع ينثيو «هبر وعدي ناك هنأ مولعمو .كلذب تاولصلا رئاس يف رهظي ال ام رجفلا ةالص
 مل هنأ ُباترن الو ُكشن ال نحتف «ٌبير ال هنم ٌثونق اذهو «كلذب ثيداحألا تمدقت امك «لادتعالا اذه
 . اينذلا قراف ىتح رجفلا يف تنقي لزي

 نميف يندها مهللا» :فورعملا ءاعدلا اذه وه سانلا رثكأو ءاهقفلا ناس يف ٌُثونقلا راص املو
 نودشارلا ٌءافلخلا كلذكو .ءايندلا قراف ىتح رجفلا يف تقي لزي مل هنأ اوعمسو «هرخآ ىلإ «تيده
 فرعي ال نم أشنو . مهحالطصا يف تونقلا ىلع ةباحصلا ظفل يف تونقلا اولمح ءةباحصلا نم مهريغو
 مهعزان يذلا وه اذهو ءقادغ لك هيلع نيموادم اوناك هّباحصأو ِةَعهللا لوسر نأ كشي ملف :كلذ ٌريغ
 . هلعف هنأ هنع تّيثي الو لب «بتارلا هلعف نم اذه نكي مل :اولاقو ءءاملعلا ٌروهمج هيف

 هنع عبرألا «نئسلا»ز «دنسملا# امك «يلع نب نسحلل هملع هنأ تونقلا اذه يف هنع يوُز ام ةياغو
 ْنَمِيِف يِنِناَكَو ؛َتْيَنَع ْنَميِف ينيا ّمُهّللا» :ٍرتولا تونُق يف نهلوقأ ٍتاملك وي هللا ُلوسر ينمّلع :لاق

 ىَضْقب لَو يضف كّنَف ءتْيَصَ ام رش ينو «تيطَأ امهذ يب ْكِراَبَو توك نَمِف يَِلوتَو تاع
 ْنَم دي الَو َتْيَلاَو نم ُنِذَي الود :دعب يقهيبلا دازو ءاذه نم ّنسحأ ًائيش قي يبنلا نع تونقلا يف فرعن الو ءنسح ثيدح :يذمرتلا لاق ©0هَتيَئاَعتَو اَنبَر َتْكَراَبَت ءَتَلاَو ْنَم ُلِذَي أل ِهّنِإ َكِيَلَع
 .24©تنكاع

 نب ناميلس هاور ام ءانثلاو ءاعدلل ٌمايقلا وه عوكرلا دعب تونقلاب سنأ دارم نأ ىلع لدي اًممو
 انأ تفلتخا :لاق - يسودسلا وه :تلق  ةداتق دجسم ُمامإ ةلظنح انثدح «لاله وبأ انثدح :برح

 .(407) ملسمو (811) يراخبلا هاور 5-3 .00/07) ملسم هجرخأ 0(
 19494/١. دمحأو ؟44/7 يئاسنلاو (1178) هجام نباو )١478( دواد وبأو (514) يذمرتلا هاور مر
 .709/9 «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هاور (ع)



 وهسلا دوجس يف ديك هيده يف :لصف ١1و )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نب سنأ انيتأف «عوكرلا دعب :انأ تلقو «عوكرلا لبق :ةداتق لاقف ؛« «حبصلا ةالص يف تونقلا يف ذ ةداتقو

 «دجس مث .هسأر عفرو « عكرو «ربكف ءرجفلا ةالص يف للي يبنلا ٌثيتأ :لاقف كلذ هل انركذف «كلام

 هنع تباث ثيدح لثم اذهو . .ًادجاس عقو مث ةعاس ماقف ءهسأر عفر مث « «عكرو ءربكف ؛ةيناثلا يف ماق مث

 مايقلا اذهف «عوكرلا دعب تنق هنإ :لاق نمل ًاليلد هركذ هنإف «تونقلاب سنأ دارم نيبُي وهو «ءاوس

 .قيفوتلا هللابو ءاهّلك هئيداحأ تقفتاف «سنأ ٌدارم ناك وه ليوطتلاو

 هللا يضر قيدصلا ٍتونقك «لزاونلا دنع تونق :امهّدحأ :ناعونف «ةباحصلا نع يورملا امأو

 دنع يلع ُتونقو ء«رمع ٌثتونق كلذكو «باتكلا لهأ ةبراحم دنِعو «ةمليسمل ةباخصلا ةيراحم يف هئع

 «ءانثلاو ءاعدلل نكرلا اذه ليوطت هب مهنع هاكح نم ٌدارم «قلطم :يناثلا .ماشلا لهأ ةيواعمل هتبراحم

 . ملعأ هللاو

 وهسلا دوجس يف هلي هيده يف :لصف
 ©"”«ينوُرُكْذَك ٌتِبِسَن اًذِإَف «َنْوَسْنَت اَمَك ىَسْنَأ ءْمُكَدِْو ٌرَشَب اَنأ امن :لاق هنأ لك هنع تبث

 مهل هّعرشي اميف هب اودتقيل .مهنيد ٍلامكإو هتمأ ىلع هللا ةمعن مامت نم ةالصلا يف هوهس ناكو

 يف يذلا عطقنمل ىنعم اذهو ءوهشل 0س ىَسْنَأ ذأ ىسنلا انف : :«أطوملا» يف يذلا عطقنملا ثيدحلا ىنعم اذهو وهلا دنع

 لك ماقف «ةمايقلا: موي ىلإ هتمأ وهس ىلع يرجت ةيعرش ٌماكحأ هوهس ىلع بترتيف «ىسني هلك ناكو

 ءملس مث ءمالسلا لبق نيتدجس دجس ؛هتالص ىضق املف ؛ ءامهنيب سلجي ملو ؛ةيعابّرلا يف نيتنثا نم

 لبق هل دجس ءاوهس ناكرأب تسيل يتلا ةالصلا ءازجأ نم ًائيش كرت نم نأ : ةدعاق اذه نم ٌذِخَأَف

 «ماق امل هنأل ؛كورتملا ىلإ عجري مل «نكر يف عرشو كلذ كرت اذإ :هنأ هقرط ضعب نم ٌلِخَأو «مالسلا

 .اوموق نأ :مهيلإ راشأف ءاوُحَّبَس

 ماق كي هنأ ءةئْيَحُب نب هللا دبع ثيدح نم ١ «نيحيحصلا» يفف ءدوجسلا اذه لحم يف هنع فلتخاو

 .كلذ دعب مّلس مث هني نيََدجَس ٌدَجَس هتالص ىضق املف ءامهنيب سِلُجَي ملو «رهظلا نم نيا نم

 . َمُلَسُي نأ لبق سِلاج وهو ةدجس لك يف بكي : اهيلع قفتم ةياور يفو

 اني ىَّلص» :لاق ةقالع نب دايز نع «يدوعسملا نع ؛نوراه نب ديزي ثيدح نم «دنسملا» يفو

 ءاوموق نأ : ,خمييلإ راشأف ءهفلخ ْنَم هب حبس ؛ ءسلجي ملو ماق «نيتعكر ىلص املف «ةبعش نب ةريغملا

 هححصو 2 05 6 هللا ٌلوسر انب عنص اذكه : :لاق مث «مّلسو نيتدجس دجس مث مَّلس هتالص نم ٌعَرَف املف

 . يذمرتلا

 «ينهجلا رماع نب ٌةَبقُع انب ىَّلِص : :لاق يِرْهَملا ةّساَمِش نب نمحرلا دبع ثيدح نم يقهيبلا ركذو

 ناك املف «همايق ىلع ىضمو «سِلجي ملف هللا ٌناحبس وللا َناحْبُس :سانلا لاقف «ٌسولج هيلعو ماقف

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم :(01/1) ملسمو «(401) يراخيبلا هجرخأ )١7(

 وهو ءهجولا اذه ريغ نم ًاعوطقم الو ًادنسم هع يبنلا نع يور ثيدحلا اذه ملعأ ال :ربلا دبع نبا لاق ١/ ٠٠١ كلام هجرخأ (1)

 . ةلسرم الو ةدئسم هريغ يف دجوت ال يتلا ةأطوملا» يف يتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ

 .(0970) ملسمو 11780(«2) يراخبلا هجرخأ 7

 .(34 756) ينذمرتلاو ,؟47/4 دمحأ هجرخلأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داَز 1١ وهسلا دوجس يف دوو هيده يف :لصف

 اوقت افنآ مكُتعمس ينإ : :لاق مّلس املف ؛سل وهو وهسلا يتدجس دجس ؛هتالص رخآ يف
 0 | ٌّنُشلا ّنِكل ءسلجأ اميكل هللا ناحبس

 ةثالثل ىلوأ ةنيحُب نب هللا دبع ثيدحو

 . ةريغملا ثيدح نم ٌحصأ هنأ :اهدحأ

 ىلإ عجري نأ زوجي لَك هللا لوسر انب عنص اذكهو : ةريغملا لوق نإف ءهنم حرصأ هنأ :يناثلا
 ىكحف :هدعب ةرمو «مالسلا لبق ةرم وهسلا اذه يف كلي يبنلا دجس دق نوكيو ؛ةريغملا لعف ام عيمج
 ةريغملا ديرُي نأ زوجيو ءًازئاج نيرمألا الك نوكيف «هدهاش ام ٌةريغملا ىكحو «هدهاش ام ةنيحت نبأ

 .وهسلل دجس مث ءعجري ملو ماق هنأ
 اذهو ءوهسلا ةفص هذهو «هدعب هدجسو مالسلا لبق دوجسلا يسن هلعل ةريغملا نأ :ثلاثلا

 .ملعأ هللاو ؛مالسلا لبق دوجسلا يف لاقي ذأ نكميال

 مك ملكي مث ءرضعلا امإو هلا امإ «ٌىِشَعلا يتالص ىدحإ يف نيتعكر نم هلق مّلسو :لصف
 . فري نيح ريك مث «دجسي نيج رثكي «مالكلاو مالا دعب ٍنيَيدجَس جس من ؛ «مّلس ّمُث ءاَهْمَتأ

 .مّلس مث ءدهشت مث «نيتاجس دجسف «مهب ئّلص لَك يبنلا نأ يذمرتلاو دواد وبأ ركذو
 .بيرغ نسح :يذمرتلا

 :لاقف ءهللا ديبع نب ٌةحلط هكردأف «ةعكر ةالصلا نِم يقب دقو فرصناو مّلسف ًاموي ىلصو
 ماعلا يك فك سال ىلصق «ةالصلا ماقأف الالب رمأو ءدجسملا لخدف عجرف ؛ةعكر ةالصلا نم
 . "هللا همحر دمحأ

 ٌدجسف ءًاسمخ َتيلِص :اولاق ؟؟ٌكلاذ امو” :لاق ؟ةالصلا يف َديِز : :هل ليقف ءًاسمخ رهظلا ىلصو
 هيلع قفتم .ملس امدعب نيتلجس

 دجس مث ؛ ؛ملس مث «ةعكر مهب ىلصف جرخف «سانلا رف ؛هلزنم لخد مث ؛ًثالث يرععلا ىلصو

 ملس مث «نيتدجس
 يف هٌةوجس نمضت دقو ؛عضاوم ةسمخ وهو ؛ةالصلا يف هوهس نم لق هنع طفح ام ٌعومجم اذهف

 همحر ةفينح وبأ لاقو . مالسلا ٍلبق هلك : :هللا همحر يعفاشلا لاقف ءهّدعب هضعب يفو «مالسلا لبق هضعب
 لبق هدوجس نإف «ةالصلا يف ًاناصقن ناك وهس ُلُك : هللا همحر كلام لاقو . مالسلا دعب هلك : : هللا
 «ناصقنو ةدايز :ٍناوهس عمتجا اذإو «مالسلا دعب هدوجس نإف ة ةالصلا يف ةدايز ناك وهس ُلُكو «مالسلا
 .مالسلا لبق امهل ٌةوجسلاف
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 وهسلا دوجس يف كي هيده يف :لصف )١( #1١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 حس سس كا

 فالخب هوهسل هدئع دحأ دجس ولو «هيف هنع فالخ ال هّيمذم اذه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 ءاضق باي نم هدنع هنأل ؛ءيش هيلع نكي مل «مالسلا لبق هّلك وأ «مالسلا دعب هلك دوجسلا لعجف ؛كلذ

 .كلذ يف ةمألا هذه نم ٍفلسلاو ٍةعوفرملا راثآلا فالتخال «هداهتجاب يضاقلا

 لبق :وهسلا دوجس نع لأسُي لبنح نب دمحأ تعمس :مرثألا لاقف هللا همحر دمحأ مامإلا امأو

 نم مّلس نيح هلي يبنلا عنص امك ءهدعب عضاوم يفو «مالسلا لبق عضاوم يف :لاقف ؟هدعب مأ مالسلا

 دجس ثالث نم ملس نمو .نيديلا يذ ةصق يف ةريره يبأ ثيدح ىلع ؛مالسلا دعب دجس مث « نيتنئا

 نبا ثيدح ىلع مالسلا دعب دجسي يرحتلا يفو .نيصح نب نارمع ثيدح ىلع مالسلا دعب ًاضيأ

 «نيقيلا ىلع ينبي كشلا يفو «ةنيحُب نبا ثيدح ىلع مالسلا لبق دجسي نيتنثا نم مايقلا يفو ؛«دوعسم

 :مرثألا لاق ."”افوع نب نمحرلا دبع ٍثيدحو ''يردخلا ديعس يبأ ٍثيدح ىلع مالسلا لبق ٌدجسيو

 ام مّن هنأل «مالسلا لبق اهلك اهيف ٌدجسي :لاق ؟عضاوملا هذه ىوس ناك امف :لبنح نب دمحأل ٌتلقف

 نأش نم هنأل «مالسلا لبق هّلك ًةوجسلا ُثيأرل يي يبنلا نع يور ام الولو :لاق «هتالص نم صقن

 هنإف «مالسلا دعب هيف دجس هنأ هلو يبنلا نع يور ام لك :ٌلوقأ نكلو «مالسلا لبق هيضقيف «ةالصلا

 .مالسلا لبق هيف دجسي وهسلا رئاسو «مالسلا دعب هيف دجسي

 . كك هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا ةسمخلا يف الإ وهسلل دحأ دجسي ال : يلع نب دواد لاقو

 . ىهتنا

 لبق دوجسلاو ؛كشلا طاقسإو نيقيلا ىلع ءانبلاب هيف رمأ لب لك هل ضرعَي ملف ءُكشلا امأو

 كشلا ىغلأ «نيقيلا ىلإ عجر نمف «يرحتلاو «نيقيلا :نيهجو ىلع ُكشلا :دمحأ ٌمامإلا لاقف .مالسلا

 ٌرثكأ وهو يّرحتلا ىلإ عجر اذإو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلع مالسلا لبق وهسلا يتدجس دّجسو

 . ىهتنا .روصنم هيوري يذلا دوعسم نبا ثيدح ىلع مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس ؛مهولا

 . ملتي أ لب ٍنئدجَس جنب مك فيتم ام ىلع يلو «كشلا جرب
 هِنيئدجَس دسم مك َباَوّصلا ركل ءهيَالَص يف ْمُكُدَحأ كش اًذإ) : هذ دوعسم نبا ٌتيدح امأو

 ٌمامإلا لاق يذلا وه اذهو كنْيَئَدجبَس دُجْسَي مث ٌمْلَسي منا ::نيحيحصلا» ظفل يفو .امهيلع قفتم

 .مالسلا دعب دجس يرحتلا ىلإ عجر اذإو :دمحأ

 ءهمهو رثكأو ِهنَظ بلاغ ىلع ىنب ًامامإ ناك اذإ ىلصملا نأ «نيقيلاو يرحتلا نيب هدنع قرفلاو

 «نيقيلا ىلع ىنب ًادرفنم ناك نإو ءدوعسم نبا ِثيدح ىلع مالسلا دعب هل ٌدجسيف ؛يرحتلا وه اذهو

 :هنعو .هيهذم رهاظ ليصحت يف هباحصأ رثكأ ٌةقيرط هذهو ؛ديعس يبأ ثيدح ىلع مالّسلا لبق دجسو

 ىلع :ىرخألاو كلامو يعفاشلا ٌبهذم وهو ءًاقلطم نيقيلا ىلع ينبي هنأ :امهادحإ :نايرخأ ناتياور

 عمف «يوقلا بلاغلا نظلا نيبو ؛كشلا نيب قرفلا ىلع لدي امنإ هصوصن رهاظو «ًاقلطم هنظ بلاغ

 )١( نباو ءالال /* يئاسنلاو ؛١23؟4) دواد وبأو ,045) يذمرتلاو «(01/1) ملسم هجرخأ ماجه)171١(.
 )1( دمحأ هجرخأ ١/ 140هجام نباو ,048) يذمرتلاو )١04(: مكاحلاو ١/  21754.يبهذلا هقئارو هححصو



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليل وهسلا دوجس يف دوي هيده يف :لصف

 ىلعو .هتبوجأ ٌرادم اذه ىلعو .ىّرحتي بلاغلا ّنظلا وأ مهولا رثكأ عمو «نيقيلا ىلع ينبي ُكشلا
 . ملعأ هللاو «نيثيدحلا لمح نيلاحلا

 هل ضرع نإف «ةالصلا فئأتسا ءهل َضَرَع ام َلَوَأ ناك اذإ :كشلا يف هللا همحر ةفينح وبأ لاقو
 .نيقلا ىلع بنل هل نكي مل ذإو ؛هبلع ىنب بلاغ نش هل ناك نإ «اربك

 هرصبب ءىموي دهشتلا يف ناك هنأ مدقت دقو «ةالصلا يف هينيع هينيع ٌضيمغت هيده نم نكي ملو :لصف
 هّتراشإ ُهْرَصِي د اجي الو ءءاعدلا يف هعبصأ ىلإ

 َبِناج هب ترتس «ةشئاعل ٌماَرِق ناك : :لاق هنع هللا خر سنأ نع ؛هحيحص» يف يراخبلا ركذو
 ولو .2"”«يِتالَص يف يل ضن ُهُرِواَصَت َلاَزَ آل ُهْنْإَف ءاَذَه ِكَماَرِ يّنَع يطييأ» :كك خبنلا لاقف ءاهتيب
 يذلا نأل ٌرظن ثيدحلا اذهب لالدتسالا يفو . هتالص يف هل ْتْضَرَع امل ءهتالص يف هينيع ضمغُي ناك
 اذهو «لمتحم اذه ؟اهتيؤر سفن وأ ٠ ءاهتيؤر دعب ريواصتلا كلت رّكذت له : هتالص يف هل ضرعي ناك
 رظنف .مالعإ اهل سيم ٍةَصيوَح يف ىّلِص كو يبلا نأ ؛ اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثيدح هنم َةلالد ُنيِبأو «لمتحم
 يبأ ةّيناجبلاب ينوثآو ءمُهَج يبأ ىَلِإ ِهْذَه يتَصيِمَب اوُبَهْدا» :لاق فرصنا املف ءةرظنا اهمالعأ ىلإ
 ةتافتلا هنم تناح هنأ هيك ذإ ءهيف ام ًاضيأ اذهب لالدتسالا يفو .' ””«يِألَص ْنَع ًافئآ ينثهْلأ انف «مْهَج
 كلذ نأل «ةعيلط سرافلا هيلإ لسرأ امل بعّشلا ىلإ هتافتلا ٌثيدح لدي الو ؛ٌتافتلالا كلت هتلغشف « «اهيلإ
 ةالص يف هدي دم كلذ ىلع لدي دقو ءشيجلا ٍرومأب همامتهال «ةجاحلل ناك هنم ٌتافتلالاو ٌرظنلا
 ٌبِجاصو ءاهيف ةرهلا ًةبحاصو ٌراَّنلا ةتيؤر كلذكو ؛ةنجلا ىأر امل دوقنُعلا ٌلوانتيل فوسكلا
 ؛ةيراجلاو ٌمالغلا هدرو هيدي نيب رمت نأ تدارأ يتلا ةميهبلل هتعفادم ٌتيدح كلذكو «أ ” نجما
 هنإف «ةالصلا يف وهو هيلع ملس نم ىلع ةراشإلاب مالسلا در ٌثيداحأ كلذكو «نيتيراجلا نيب هرجحو
 «نيع ةيؤر كلذ ناكو قنخف هذخأف هل ناطيشلا ضّرعت ٌتيدح كلذكو ءهاري نم ىلإ ريشُي ناك امنإ
 .ةالصلا يف هينيع هينيع ُضِْفُي نكي مل هنأب ٌملعلا اهعومجم ني دافتسُي اهُريغو ٌثيداحألا هذهف

 هحابأو ؛دوهيلا ٌلعف وه :اولاقو «هٌريغو دمحأ ٌمامإلا ههركف ؛هتهارك يف ء ءاهقفلا فلتخا دقو
 اهُيسو ةالصلا ٌحور وه يذلا عوشخلا ليصحت ىلإ ٌبرقأ ٌنوكي دق : :اولاقو ؛هوهركي ملو ةعامج
 .اهدوصقمو

 نيبو هنيب لوحي ناك نإو «لضفأ وهف عوشخلاب ُلْخُي ال نيعلا حيتفت هت ناك نإ :لاقُي نأ باوصلاو
 ضيمغتلا هركُي ال كلانهف «هبلق هيلع وشب امم هريغ وأ قيوزتلاو ةفرخزلا نم هتلبق يف امل عوشخلا
 هللاو «ةهاركلاب لوقلا نم هدصاقمو عرشلا لوصأ ىلإ ٌبرقأ لاحلا اذه يف هبابحتساب ٌلوقلاو ءاعطق
 . ملعأ

 .نسح ٍدانسإب «ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم 74/7 يئاسنلاو ؛(490) دواد يبأو "5 دمحأ دنع وه )١(
 . (0/4) يراخبلا هجرخأ (0)
 .(085) ملسمو ,(70/78) يراخبلا هجرخأ دن

 .رياج ثيدح نم )٠١( :(404) ملسمو «سابع نبا ثيدح نم )1١87( يراخبلا هجرخأ (؟)



 هفارصنا دعب هلوقي 47 هللا ٌلوسر ناك اميف :لصف )١( 1١6 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ال111 222 ايار ل ك١ 000 0 )١(_ دابعلا ريخ يده يق داعملا داز

 ءاهّدعب هسولجو ءةالصلا نم هفارصنا دعب هلوقي لكي للا ٌلوسر ناك اميف : :لصف

 اهدعب ةءارقلاو راكذألا نم هتمأل هعرش امو ءاهنم لاقتنالا ةعرسو

 ٍلَالَجلا اذ اي ٌتْكَراَبَت «ملَّسلا َكْنِيَو «ُمالَّسلا َتْنآ ٌمُهّللا» :لاقو ًاثالث رفغتسا ملس اذإ ناك

 . 20«ماركإلاَو

 . نيمومأملا ىلإ لاقتنالا عرسُي لب «كلذ ُلوقي ام َرادقم الإ ةليقلا َليقتسم ثكمي ملو

 نع فرصني ًاريثك غيْللا لوسر ٌثيأر :دوعسم نبا لاقو «هراسي نعو هنيمي نع ليفني ناكو

 .هزاسي
 يناثلاو ٠ "9!نيحيحصلا» يف لوألاو ءهنيمي نع فرصني يللا لوسر ٌثيأر ام ُرثكأ :سنأ لاقو

 . ؟0ملسم» يف

 . "ةالصلا يف هراسي نعو هنيمي نع ليفني هللا لوسر ٌتيأر :ورمع نب هللا دبع لاقو

 .ةيحان نود مهنم ٌةيحان ٌصخي الو .ههجوب نيمومأملا ىلع ُليْقُي ناك مث 0

 . ©ةرسشلا َمّلظَت ىتح هالصم يف سلج ٌرجفلا ىلص اذإ ناكو

 ٌدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل ُهَل َكيِرَش ال ءَدْحَو هللا الإ هلإ آل» : ةيوتكم ةالص لك رْبُد يف ُلوقي ناكو

 َكْنِم ٌدَجلا اذ ُعَفْنَي َالَو ٌتْعَتَم اَمِل ّيطغم َالَو ٌتْيطْمَأ امل َعن اَم آل َمُهّللا ريدك ءيش َّلُك ىَلَع َوُهو

0 . 

 ًّن : د ٍءيَش َّلُك ىلع َوُهَو ٌدْمَحْلا ُهَلَو ُكلُثلا ُهَل ُهَل ٌكيِرَش آل ُهَدْحَو ُهّللا الإ هلإ الد: :لوقي ناكو

 ُهاَّْلا ُهَلَو ُلْمَّملا ُهَلَو ٌةَمْعَتلا ُهَل هاي الإ ُدُبمَتَالَ ءهللا الإ هلإ ال للاب الإ َةَوُق ًالَو َلْوَح

 0 «َنوُرِفاكْلا ةرك ََْو ندا ُهَل َيِصِلْخُم هللا لإ َهلِإ آل 0

 ةالصلا نم ِمّلس اذإ | ناك ةييكهللا لوسر نأ «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع دواد وبأ ركذو

 هب ُمَلْعَأ تْنأ اَمَو ءٌتْقّرْسأ اَمَو كله امو رس امو رح امو ُتمَدَق ام يب را هللا :لاق

 . 90تْنَآ الإ َهلِإ آل ُرُخَوُملا َتْنَأَو ُمُدَقْملا َتْنَأ «يئي

 ناك امو «مالسلاو ةالصلا هيلع هحاتفتسا يف ملسم هاور يذلا ليوطلا يلع ثيدح نم ةعطق هذه

 :ناظفل هيف ملسملو . ©ةدوجسو هعوكر يف هلوقي

 .باوصلا وه اذهو «ميلستلاو دهشتلا نيب هلوقي ناك قلي يبنلا نأ : امهُدحأ

 .نابوث ثيدح نم (418) هجام نباو «58/* يئاسنلاو 2191170 دواد وبأو :«(70) يذمرتلاو :(091) ملسم هجرخأ

 .دوعسم نبا نع (71) ملسمو ؛(867) يراخبلا هجرخأ مب

 .سنأ نع )07١4( ملسم هجرخأ (م)
 .دهاوش ثيدحللو «نسح ٍدانسإب (971) هجام نبا هجرخأ ()

 .رباج ثيدح نم :«(770) ملسم هجرخأ (م)

 .ةريغملل بتاك دارو قيرط نم «(0417) ملسمو :(854) يراخبلا هجرخأ (+)

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم :74/7 يئاسنلاو )06١5(: دواد وبأو :(094) ملسم هجرخأ (ب)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )١604(« دواد وبأ هجرخأ 2

 .(505)و (501 ح) (؟لال١) ملسم هجرخأ (و)



 بعلا ري )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليج هفارصنا دعب هلوقي هَ هللا ٌلوسر ناك اميف :لصف

 . ملعأ هللاو «نيعضوملا يف هلوقي ناك هلعلو «مالسلا دعب هلوقي ناك :يناثلاو

 برو ان مهلا ةَوْخِإ مُهّلُك دابا نأ ٌديِهَش اَنأ ويش ّلُك َّبَرَ انْ مُهّللا_َكْوُسَرَو َكُدبَع ادّمَحم نأ ٌديِهَش انأ ءويَش لك ٌبَرَو اني ْمُهللا كَل كبر ال ُكَدْحَو ُبرلا َكْنأ دهس انآ ةَكيِلمَو ءيَش لُك بر نير َمُهَّلل» :ةالص لك ِرْبُذ يف ٌلوقيوني هللا ٌلوسر ناك :لاق مقرأ نب ديز نع دمحأ مامإلا ركذو
 «ليكولا َمُعِنَو ُهّللا يِبسَح ٌرَبمألا ُربكأ هللا ءضْرَألاَو ٍتاواَمّسلا ُروُ ُهّللا ُربكألا ٌربُكأ ُهّللا ءْبِجَتْساَو سلا رة رع لكلا ره ا عدوي يسوم ل كير هر ع ها ورولب | علم لك ميرا ْعَمْسا ءماَرْكِإلاَو ٍلآلَجلا اَذ اي ءوَّرِخآلاَو اًيثُدلا ّنِم ةَعاَس ّلُك يف يِلْمَأَو َكَل ًاصِلخُم ٍنْلَعجا يىَش لك
 20 دواد وبأ هاورو ديلا ُرَبَُأ هللا

 هّللاو ؛كلذك لل ٌدمحلاو نيثالثو ًاثالث للا َناحِبُس :ةالص لك ربُد يف اوُلوقي نأ ىلإ هتّمأ بدنو
 ٍءيش ٌّلُك ىلع َوُهَو ُدْمَحْلا ُهََو ُكَلُملا ُهَل ءهل َكيِرَش ال هّدْحَو هللا الإ َهَلِإ ال :ةثاملا مامتو .كلذك ٌربكأ
 20 ريدق

 .© ةئاملا هب متتف نيثالثو ًاعبرأ ٌريبكتلا :ىرخأ ةفص يفو

 هللا الإ هلإ ال اهلثمو «ةريبكت اهلثمو .ةديمحت اهلثمو ءةحيبست نيرشعو ًاسمخاا :ىرخأ ةفص يفو
 ,22يريدق ءيش ٌّلُك ىلع َوُهَو ُدْمَحْلا هلو ُكلملا هل ىل َكيِرَش ال هّدحو

 .©0(تاريبكت رشعو ؛تاديمحت رشعو «تاحيبست رشع» :ىرخأ ٍةْفص يفو

 ةريره يبأ ثيدح تاياور ضعب يف ؛ملسم حيحص» يف امك«ةرشع ىدحإ» :ىرخأ ةفص يفو
 ىدحإو .ةرشع ىدحإو .ةرشع ىدحإ .نيثالثو ًاثالث ةالص ّلُك َرْبُد نوربكُيَو َنوُدِمْحََو نوُحْسَسُيَوا
 «هريسفتو ةاورلا ضعب فرصت نم اهنأ ؛ةفصلا هذه يف رهظي يذلاو ."7«نوئالثو ةثالث كلذف ةرشع
 نأ اذهب هُداَرُم امنإو «نيثالثو ًاثالث ةالص ّلُك َرْبُك َنوُرْبَكُيَو «َنوُدَمْحَيَو َنوُحْبَسُِ» :ثيدحلا ظفل نأل
 ىلا ًناحبُس» :اولوق يأ ءريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا ٍتاملك نم ةدحاو لك يف نوثالثلاو ثالثلا نوكي
 هرسف كلذبو «نامسلا حلاص يبأ نع يمس ثيدحلا يوار نأل :نيثالثو ًاثالث ءربكأ هللاو هللا دمحلاو

 .«نوثالثو ثالث نهلك نهنم نوكي ىتح «ربكأ ُهَّللاو ىَّلل ٌدمحلاو هللا ناحبس :اولوق» :لاق حلاص وبأ 00 05 2 7 عن ع كات
 «رئاظن اهل نإف ةئاملا فالخب راكذألا نم ءيش يف هل ريظن الف «ةرشع ىدحإب هّصيصخت امأو

 ٍةَآلَص رْيُد يف َلاّك ْنَم» :لاق هنتي هللا لوسر نأ رذ يبأ ثيدح نم نئسلا يف امك ءًاضيأ رئاظن اهل رشعلاو
 يبحُب ٌدْمَحْلا ُهَلَو هُكْلُملا ُهَ ُهَل َكيِرَش آل هدو ُهّللا الإ هلإ ل َمّلَكََي نأ بَ ِهيَلْجِر نان َوُهَو ِرْجَمْا
 نأ بنذل ْعَبني ْملَو ِناطْيّشلا ّنِم َسِرْحَو 3 لك ْنِم ٍرّرِح يف هلك كلذ ِهَمْوَي ناكو ِتاَجْرُد رْشَع ه5 ه0 روم هام 2 ما ماهم مشع خشم 6 مك مل مروع كر تلع ميم علم هَل مِفُرَو «تاكيَس ُرْشَع ُهْنَع َيِحْمَو «ِتاَئَسَح رش ُهَل ٌبِيُع .تاّرم َرْشَع ريد ٍءيَش ّلُك ىَلَع َوْهَو ُتِبيَ

 . يلجبلا ملسم يبأ لجأل «ءفيعض ٍدانسإب )١9١8(« دواد وبأو 7319/4 دمحأ هجرخأ ()
 . ةريره يبأ ثيدح نم .(ه910) ملسم هجرخأ (0)
 .ةرجع نب بعك ثيدح نم ("417) يذمرتلاو ءالد / يئاسنلاو ,(095) ملسم هجرخأ (م)
 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «تباث نب ديز ثيدح نم ءا/ل5// يئاسنلاو ,(0711) يذمرتلا هجرخأ (4)
 .دهاوش ثيدحللو ءنسح ٍدانسإب «سنأ ثيدح نم 01/7 يئاسنلا هجرخأ (0)
 .ةريره بأ ثيدح نم (00) ملسم هجرخأ ()



 هفارصنا دعب هلوقي لكي كلا ٌلوسر ناك اميف :لصف 11 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
0 

 '” حيحص نسح ثيدح : :يذمرتلا لاق هدّللاب كْرّشلا الإ ميلا َكِلُخ يف ةكرذُ

 مداخلا هلأست تءاج امل ةمطاف هتنبأ مّلعؤيي هنأ «ةملس مأ ثيدح نم «دمحأ مامإلا دلسم) يفو

ثالث هرّبكتو «نيئالثو ًاثالث هدمحتو ؛نيثالثو ًاثالث مونلا دنع هللا حبست نأ اهرمأف
 تّلص اذإو «نيثالثو ًا

 ٌريدُق ِءيَش ْلُك ىَلَع َوْهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو «كلملا ُهَل ُهَل َكيِرَش آل ُهَدْحَو ُهّللا الإ لإ اله :ل وقت نأ ٌحبصلا

 ,0تاكع َرْشَع «برُغُملا ٍةَالَص َلْعَبَو ِتاَرَم ٌرْشَع

 هللا الإ َهلإ آل : حَبضَأ اًذِإ َلاَك ْنَم» :هعفري يراصنألا بويأ يبأ نع «نابح نبا حيحص» يفو

 رع هبل بيك تَرَ َرَْع ربي ٍءِيَش ٌلُك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحْلا هلو كلملا ُهَل هَل كبر ال ُهَدْحَو
 5 ع نع لذ هَ َنُكَ 0 0 ِتاَئَّسَح

 .٠ د

 اذن ما,

 للا ًناحبسو .ًارشع ِهَّلل ٌُدمحلاو ءأرشع ٌربكا هللا :حاتفتسالا يفي يبنلا ُلوق مدقت دقو

 ءأرشع ينقزراو يِنِدُهاَو « يل رفغا َمُهَّنلا :لوقيو ءًارشع هللا ٌرِفْغتسيو ارش هللا الإ َهلِإ َالَو ًارشع

 .ةريثك تاوعدلاو راكذألا يف رشعلاف«ًارشع ةمايقلا موي ماقملا قيِض نم ذوعتيو
 ءةرشع ىدحإلا امأو

 . ملعأ هللاو مدقتملا ةريره يبأ ثيدح قر ضعب يف الإ ةتبلا كلذ نم ءيش يف اهّركذ ءيجي ملف

 خلضأ ٌمُهّللا» : حم نم هفارصنا دنع لوقي ناكؤو يبنلا نأ ؛هحيحص» يف متاح وبأ ركذ دقو

 ُكاَضرب ُدوُعَأ ين ملل ءيِشاَعَم ايف َتلَعَج يِّلا ياينُك يل خِلضاَو «يرْمَأ ًةَمْضِع ةَمْضِع هتلَعَج يذّلا ينبد يل

 ٌتْعَتَم اَمِل َيِطْغُم َالَو ٠ ٌتْيطْمَأ اَمِل َعِناَم آل «َكْنِم َكِب ُدوُعأو ءَكيَمقَي نم َكوُفَعبُةوُعأَو ءَكِلَكَس ْنِ

210111 
 .9هدحلا َكْنِم ّدَجلا اذ ُعَقَْيَالَو

لإ و مكيبن ءارو ُتيلص ام :لاق هنأ بويأ يبأ نع ؛هكردتسم» يف مكاحلا ركذو
 نيج هتعمس ا

 يضر ينيحأَو يِنْمِمْنَأ مُهَللا اَهّلُك يِبوُنكَو ياَياَطحح يِإ ْرِفْغا َمُهَّللا» :لوقي هتالص نم ٌفرصني

 لإ اًهيّبس ْنَع ُكِرْضَي لَو َتْنَآ الإ اًهِحِلاَصِل يِدْفَي ال ُهْنِإ ءيالخألاو ٍلاَمْغألا حِلاَصِل يِنِدْماَو
 6020 «َتْنَأ

 َتْيَلَص اذ :هلي ّيبنلا يل لاق : :لاق يميمتلا ملسم نب ثراحلا نع ؛هحيحص» يف نابح نبا ركذو

 َكْلُهّللا ٌبَتَك هَكِْوَي ْنِم تم ْنِإ كَ ارم ََْس الا نم ينج ل : ملكت ن | لبق لق ؛حِبُصلا

 ْنِإ َكّنِإَك ؟ٍتاّرم َعْبَس ِراّثلا َنِم يِنْرِجَأ ّمُهَّللا : ملكت ْن أ لبق لَك «َبرْغَملا َتْيََص اَذَِو رام ًادادج

 .20وِراَّثلا َنِم ًاراّوج َكَل هللا بنك كَل ْنِم

 .دهاوش ثيدحللو «بشوح نب رهش لجأل يوق ريغ ٍدانسإب :.(446) «ىربكلا» يف يئاسنلاو 0474(2) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .دهاوش هزجعلو «ثيدحلا ردص يلع ثيدح نم (؟1779) ملسم جرخأ دقو «هقباسك ٍدانسإب ء744 /1 دمحأ هجرخأ (؟)

 . لوهجم هنإف شيعي نب هللا دبع لجأل «فيعض ٍدانسإب )7١77(« نابح نبا هجرخأ (م)

 . بيهص ثيدح نم 1/46(2) ةميزخ نبأ الا" /* يئاسنلاو )7١0375(« نابح نبا هجرخأو (4)

 .فيعض «زازقلا نانس نب دمحم هيف 2411/7 مكاحلا هجرخأ )2(

 لوهجم ءملسم نب ثراحلا هدئس يفو )١11( «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو «(0074) دواد وبأو (؟077) نابح نبا هجرخأ ()

 .لاحلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لليل هفارصنا دعب هلوقي 46 هللا ٌلوسر ناك اميف :لصف

 َدَبآ أرك ْنَم»: هيلا ٌلوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم «ىربكلا نئسلا»يف يئاسنلا ركذ دقو
 هب درفت ٌثيدحلا اذهو . 27«َتومَي ْنَأ لإ ِةَنَجلا ٍلوُخُد ْنِم ُهْمَتْمَي ْمَل ةَبوُش ٍةَالَص لك ٍرْبُك ين يِسْرُكْلا . د 1 2 201101 - 8 ل ه1 7 0004 ٠ ل 1
 نع ءرشب نب نيسحلا نع يئاسنلا هاورو ةمامأ يبأ نع «يناهلألا دايز نب دمحم نع « ريمح نب دمحم
 :يئاسنلا هيف لاق دق رشب نب نيسحلا :لوقيو هححصي نم سانلا نم ٌتيدحلا اذهو .ريمح نب دمحم
 :اولاق ؛هحيحص» يف يراخبلا امهب جتحاف «نادمحملا امأو .ةقثأ :رخآ عضوم يفو هب سأي ال
 يف هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هلخدأو .عوضوم وه :لوقي نم مهنمو .همسر ىلع ثيدحلاف
 نب بوقعي لاقو «هب جتحُي ال :لاق يزارلا متاح ابأ نأو «ريمح نب دمحم ىلع قلعتو ««تاعوضوملا»
 هل نوكي نأ نم لجأ وُم :لاقو ءًادمحم اوقثوو «ظافحلا ٌضعب هيلع كلذ ركنأو ؛يوقب سيل :نايفس
 سانلا ٌدشَأ هقثوو .يراخبلا وهو .حيحصلا ثيدحلا يف فنص نم لجأ هب جتحا دقو «عوضوم ٌثيدح
 نع نسح نب هللا دبع ثيدح نم ًأضيأ 'همجعم» يف يناربطلا هاور دقو «نيعم نب ىيحي لاجرلا يف ةلاقم
 وللا ِةّمَو يف ناك قَيوُتَْملا ِةآلّصلا ِرْبُك يف ٌيِسُْكلا يآ أَرَق نمد : فكل لوسر لاق :لاق هدج نع ءهيبأ
 «بلاط يبأ نب يلعو «ةمامأ يبأ ثيدح ني ُثيدحلا اًذَه يوُر دقو . 7:ىَرخألا ٍةَدلَّصلا ىَلِإ
 نكلو ءفعض اهلك اهيفو «كلام نب سنأو ؛هللا دبع نب رباجو «ةبعش نب ةريغملاو «رمع نب هللا دبعو
 سيلو لصأ هل ثيدحلا نأ ىلع تلد ءاهجراخَم ٍفالتخاو اهقرط نّيابت عم ضعب ىلإ اهضعب مضنا اذإ

 .ةالص ّلُك َبيقع اهتكرت ام :لاق هنأ هحور هللا سّدق ةيميت نبا سايعلا يبأ انخيش نع ينغلبو .عوضومب 007
 «ف وع يف ٍتاَدوعُملاب ارقأ نأ : وللا لوسر ينرمأ» :لاق رماع نب ةبقُع نع «نئّسلا»و «دئسملا» يفو

 حيحص :لاقو ,«كردتسملا» يف مكاحلاو ءادحيحصا يف نابح نبا متاح وبأ ةأورو ٠ ©9ِوًالَص لك رب

 نع هيف مّلُكُت دقو  ناهبن نب رمع ثيدح نم ؛يلِصْؤَملا ىلعي يبأ دنسم»و «يناربطلا مجغعم» يفو
 . ©:ئُئاتخإ ؤأ» :َلاَق : هللا ٌلوُسَر اَي ّنُهاَدْحِإ ْوَأ» : هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف . دع هللا َوَه لق تام َرْشَع ةَيوُتْحَم ِةالَص لُك ريُد يف ًاَرَكَو ءابفح اني ىّدأَو ءهِلتاَق ْنَع اَمَع ْنَم :َءاَض ُتْيَح مكث رو 2 ساس ري ىلع اشعل 0 .ة هوم # .4 يم سل ور عم كي م 01 نيهلا رولا ّنِم َجْوُرَو ءَءاَش جلا ٍباَوْنأ يأ ْنِم َلَحَد ناَميإلا َّمَم نهب َءاَج ْنَم ٌثالّث» :هعفري رباج

 . هَل نو كِرْكْشَو ةلرخو ىلع يئِعأ مُهللاد :ةالص لك ٍرْبُخ يف لوقي نأ أذاعم ىصوأو
 هيف هتعجارف «مالسلا لبق نوكي نأ حّجرُي انخيش ناكو ءهدعبو مالسلا لبق لمتحي ةالصلا رْبُدَو

 .ناويحلا ٍرُبُدك هنم ءيش ّلُك ٌرْبُد :لاقف

 ٌدَعابتي نكي ملو قاشلا ٌرمم ردق هنيبو هنيب لعج رادجلا ىلإ ىلص اذإ قي هللا لوسر ناكو :لصف

 .(ة458) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (1)
 .فيعض وهو ىبحي ني ريثك هيف نأ عم 18/7 «عمجملا» يف يمئيهلا هنسحو (7775) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (0)
 23707 ١/ مكاحلاو 77141(2) نابح نباو «38/5 يئاسنلاو 7+16(2) يذمرتلاو .(1657) دواد وبأو 7١١/4., دمحأ هجرخأ (م)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو

 .كورتم وهو «ناهبن نبا هيف : 1١7/٠١ ؟عمجملا» يف يمئيهلا لاقو )١9/44(: ىلعي وبأو «(7544) يناربطلا هجرخأ (4)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ٠57 / يئاسنلاو )١9077(« دواد وبأ هجرخأ (0)



 بتاورلا نذسلا يف 4 هيده يف :لصف 14 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سي سا ا ص اك يك

 ٍنميألا هبجاح ىلع هلعج ؛ةرجّش وأ دومَت وأ دوم ىلإ ىَّلص اذإ ناكو «ةرتّسلا نم ٍبرُقلاب رمأ لب ءهنم

 (هّترتس نوكتف « اهيلإ || يلصيف ءةّيربلاو رفسلا يف ةبرحلا ُرُكْرَي ناكو ءادمص هل دمي دّمْصَي ملو ءرسيألا وأ

 نأ يلصملا رمأو ,"' ”هترجخآ ىلإ | يلصيف هُلِاْعَيف لحرلا ٌدخأي ناكو اهيلإ يلصُيف هتلحار ضْرَعُي ناكو

 نب دمحأ ٌتعمس :دواد وبأ لاق .' '"ضرألا يف ًاطخ خيلف دجي مل نإف ؛ ءاصع وأ مهسي ولو رتتسي

 مل نإف «ابصن بصنُتف اصعلا امأو «لوطلاب طخلا :هللا دبع لاقو .لالهلا ُلثم ًاضرع اّطخلا : لوقي لبنح

 نم هنع كلذ تبثو . 2 ”هٌةوسألا ٌبلكلاو ٌرامجلاو ٌةأرملا» هتالص عطقي هنأ هنع حص هنإف «ةرتس نكي

 حيحص :نامسق ثيداحألا هذه ضراعمو . لّلَغُم نب هللا دبعو ءسايع نباو «ةَرْيَرُه يبأو ءرذ يبأ ةياور

 يلصي هك هللا لوسر ناكو . هنأش اذه ضراعمل اهب لمعلا كرتي الف ؛حيحص ريغ حيرصو «حيرص ريغ

 نيب ٌرورملا هيلع مّرحم لجرلا نإف ٌراَملاك سيل كلذ َنأكو «'“ 'هتلبق يف ةمئان اهنع هللا يضر ٌةشئاعو

 ءاهئبل نود ًءالصلا اهرورم عطقي ةأرملا اذكهو ءهيدي نيب ًاثبال نوكي نأ هل هركُي الو «يلصملا نيدي

 .ملعأ هللاو

 بتاورلا ننسلا يف هِي هيده يف :لصف

 نم ٌتظِفَح» : :رمع نبا اهيف لاق يتلا يهو ءًامئاد رضحلا يف تاعكر رشع ىلع ظفاحُي لي ناك

 نيتعكرو «هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو ءاهّدعب نيتعكرو «ِرهُظلا لبق نينعكر : :تاعكر ٌرشع 455 يبنلا

 هتتاف املو ءًادبأ رضحلا يف اهّعدي نكي مل هذهف حبلا ةالص لبق نيتعكرو «هتيب يف ءاشعلا دعب

 نئسلا ءاضقو ؛هتبثأ ًالمَع َلِمَع اذإ ناك لَك هنأل ؛ ءامهيلع موادو رصعلا دعب امهاضق رهظلا دعب ٍناتعكرلا

 هب صتخمف «يهنلا تقو يف نيتعكرلا كلت ىلع ةموادملا امأو ءهتمألو هل ماع يهنلا تاقوأ يف بتاورلا

 يف امك ءًاعبرأ رهظلا لبق ًانايحأ يّلصُي ناكو سس د يف كلذ ديوقت يتيم امك

 لبق نيتعكرو رْهلا َلْبَ اعبرأ ُعَدَي آل نا :ه هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع «يراخبلا حب

 ىَلص دجسملا يف ىَّلص اذإو «ًاعبرأ ىَلَص هتيب يف ىّلص اذإ ناك هنإ :لاقُي نأ اًمِإَف «"”«ةادغلا

 ام رمع نباو ةشئاع نِم لك ىكحف ءاذه ٌلعفيو ءاذه ٌلعفي ناك : لاقُي نأ اّمِإو ءرهظأ اذهو «نيتعكر

 «رهظلا ًةنس نكت مل َعبرألا هذه نإ : لاقي دقو . امهنم دحاو يف نعطم ال ناحيحص ناثيدحلاو ىدهاش

 نأ ؛«بئاسلا نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا هركذ امك «لاوزلا دعب اهيلصُي ناك ةلقتسم ٌةالِص يه لب

 ءاَمّسلا ٌباَوْبَأ اَهيف ُحَئْفَت ٌةَعاَس اَهّْنإ) :لاقو ءسمشلا َلوزت نأ دعب ًاعبرأ يلِصُي ناك لكي هللا لوسر
 ."«ٌحلاَص ّلَمَع اًهيف يل َدَعْصَي ْن أ ُبِحَأَ

 .رمع نبأ ثيدح نم 001(2/) يراخبلا هجرخأ ()

 . برطضم هدئسو «ةريره يبأ ثيدح نم (447) هجام نباو (188) دواد وبأ هجرخأ (7)

 :0707) دواد وبأ هجرخأ سابع نبا ثيدحو (011) ملسم هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو هرذ يبأ ثيدح نم )01١(: ملسم هجرخأ (©)

 . سلدم وهو نسحلا ةتعنع هيف «فيعض هدانسإو «(401) هجام نبا هجرخأ لفغم نب هللا دبع ثيدحو +(444) هجام نباو

 .ةشئاع ثيدح نم (017) ملسمو )5١5(: يراخبلا هجرخأ (4)

 .0014) ملسمو )1١180(: يراخبلا هجرخأ (5)

 .597/7 يئاسنلاو «(١؟05) دواد وبأو )١١87( يراخبلا هجرخأ ()

 .نسح هدئسو «(8/8) يذمرتلاو ١411/7 دمحأ هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لح بتاورلا نذسلا يف #2 هيده يف :لصف

 لبق ًاعبرأ ّلصُي مل اذإ ناك ءِهَّللا لوسر نأ» ءاهنع هللا يضر ًةشئاع نع ًاضيأ «ننسلا» يفو
 دعب اهألص رهظلا لبق غبرألا هتتاف اذإ | لَك هللا لوسر ناك» :هجام نبا لاقو ”اهدعب ٌنهالص ءرهظلا
 كي هللا لوسر ناك# :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يذدمرُتلا يفو . (”«رهظلا دعب نيتعكرلا
 لل هللا ُلوسر ناك : ةشئاع نع ًاضيأ هجام نبا ركذو .' ””(نيتعكر اهدعبو «رهظلا لبق ًاعبرأ يلصُي
 يمه  ملعأ هللاو  هذهف «”ادوجسلاو ٌعوكرلا نهيف نسحيو ءمايقل | ّنِهيِف ليطُي ءرهظلا لبق ًاعبرأ يلصُي»
 ءرمع نب هللا دبع لاق ناتللا ناتعكرلاف ءرهظلا ٌةّنس امأو . نهمدي ال ناك هنأ ةشئاع تدارأ يتلا عبرألا
 ٌعرفأ اهتقو يف سانلاو ٠ «نيتعكر اهنوك عم ٍرجفلاو «ناتعكر ٍناتعكر اهّتتس ٍتاولصلا ٌرئاس نأ كلذ حضوُي
 هبيس ًالِقتسُم ًادرو رهظلا لبق يتلا ٌبرألا هذه ُنوكتف ءاذه ىلعو «ناتعكر اهّتنس اذه عمو «نونوكي ام
 :لوقيو «تاعكر نامث لاوزلا دعب يلصُي دوعسم ُنب هلا دبع ناكو .سمشلا ٌلاوزو راهنلا فاصتتا
 «ليللا فاصتنال لياقم راهنلا فاصتنا نأ ملعأ هللاو اذه سو , «ليللا مايق ني نهلثمب َنْلِْمَي َّنهْنإد 0
 برق اتقو امهف ؛ «ليللا فاصتنا دعب يهلإلا لوزنلا لصحيو «سمشلا لاوز دعب حتفُت ءامسلا ٌُباوبأو
 ىور دقو ايندلا ءامس ىلإ ىلاعتو كرابت ٌُبرلا هيف لزني اذهو «ءامسلا ٌباوبأ هيف حتفُت اذه ةمحرو
 لَو موي يف ىّلَص نما : لوقي لت هللا لوسر ٌتعمس : :تلاق ةبيبح ٌمأ ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم
 يفشل لك اين: هيف يذمرتلاو يئاسنلا دازو ٠ 0هقئحجلا يف ّتْبَب ٌّنِهِب ب هَل يب ةَمُكَو ةَرْشَع يَ
 اق . '"”«رجفلا ةالص لبق نيتعكرو ءءاشعلا دعب نيتعكرو «برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب ِنْيَتَعْكَرَو
 اره هجام نياك يذمرتلا هححصو «ءاشعلا دعب نيتعكرو# لدب «رصعلا لبق نيتعكرو» : يئاسنلا
 رشا لبق اميزأ : جلا يف اب هل هللا ىَّب سلا ْنِم ةَمك ةَرْشَع ْيَنِ ىلع ربان ْنَمه : هعفرت ةشئاع
 نع ًاضيأ ركذو . '”هرْجَفْلا َلْبَ ِنْيتَمْكَرَو ءءاَشِملا َدْعَب ٍنْيتَمْكَرَو «ِبِرْغَملا َدْعَب ِنْيتَعْكَرَو ءاهَدَْب ِنيِمَعْكَرَو
 عدس نيتعكرو «رهظلا لبق ٍنيتعكرو ءرجفلا لبق ٍنيتعكر» :لاقو هوحن يك يبنلا نع «ةرْيَرُه يبأ
 , ©«ةرخآلا ءاشعلا دعب نيتعكرو : :لاق هنظأ برغملا دعب نيتعكرو ءرصعلا لبق :لاق هنظأ نيتعكرو
 مالك نم نوكي نأ ٌلمَمحيو ,ثيدحلا يف ًاجّرْدُم ةاورلا ضعب ضعب مالك ني ٌنوكي نأ لمتحي ؛ «ريسفتلا اذهو
 . ملعأ هللاو ؛ًاعوفرم دي يبنلا

 نع ةرمض نب مصاع ُتيدح الإ ءيش اهلعف يف مالسلا هيلع هنع عصي ملف ؛ ءرصعلا لبق عبرألا امأو
 سمشلا تناك اذإ يلصُي ؛ةعكر ةرشع تس راهنلا يف يلصُي ناك» : : لو هنأ «ليوطلا ثيدحلا . . .يلع
 دعبو تاعكر ٌعبرأ رهظلا لبق يَّلِصُي ناكو «تاعكر َعبرأ رهظلا ةالصل انه اه نم اَهِتَكيَهَك انه اه نم

 . نسح قائسإب «(195) يذمرتلا هجرخأ )22

 . ةشئاع ثيدح نم )١١08( هجام نبا هجرخأ )00

 . نسح هدئسو «(474) يذمرتلا هجرخأ فضإ

 .ثيدحلا نيل نايبظ يبأ نب سوباق هدانسإ يف : :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو )١١167( هجام نبا هجرخأ فقل
 .0/18) ملسم هجرخأ كا

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو 2561/7 يئاسنلاو ,(418) يذمرتلا هجرخأ ()
 .نسح ٍدانسإب 77١. /7 يئاسنلاو )١4(« يذمرتلاو *) هجام نبا هجرخأ (0
 . فيعض يناهبصألا ناميلس نب دمحم هيفو )١1437( هجام نبا هجرخأ (4)



 بتاورلا نئسلا يف كي هيده يف :لصف ايل (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2 ا يك ااا 2226 0 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم اهتَئْيَهَك انه اه نم سمشلا ِتلاز اذإ ناك» :ظفل يفو .«تاعكر ٌعبرأ رصعلا لبقو «نيتعكر رهظلا

 ىَّلص رهظلا دنع انه اه نم اَهِتْيَهَك انه اه نم ٌسمشلا تناك اذإو «نيتعكر ىَّلَص «رصعلا دنع انه اه

 ىلع ميلستلاب نيتعكر لك نيب لصفيو ًاعبرأ رصعلا لبقو «نيتعكر اهدعبو ًاعبرأ رهظلا لبق يلصُيو «ًاعبرأ

ذه ركنُي ةيميت نبا مالسإلا خيش ُتعمسو .21!نيملسملاو نينمؤملا نم مهعبت نمو نيبرقملا ةكتالملا
 ا

 ىور دقو .هراكنإ يناجزوججلا قاحسإ يبأ نع ركذيو . عوضوم هنإ :لوقيو ءادج هعفديو ثيدحلا

 َلْبَك ىَّلَص ًاءرما ُهَّللا َّمِحّرَد :لاق هنأ لي يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأو ءدمحأ

 : متاح يبأ نبا لاق «هٌريغ هللعو «نابح نبا هححصف «ثيدحلا اذه يف فلتخا دقو ."”اعَبْرَأ رْضَمْلا

بأ نع ىنثملا نب ملسم نب دمحم ثيدح نع يسلايطلا ديلولا ابأ تلأس :لوقي يبأ تعمس
 ءرمع نبا نع هي

 ءهاور دق دواد ابأ نإ :تلقف .اذ عد :لاقف امير رضَعْلا َلْبَ ىَّلَص ًاءرما هللا مجرد : لي ّيبنلا نع

 ولف .«ةليللاو مويلا يف ٍتاعكر ٌرشع كي يبنلا نع ٌتظفح» :لوقي رمع نبا ناك :ديلولا وبأ لاق :لاقف

 رمع نبا نإف «ًالصأ ةلعب سيل اذهو .«ٌةعكر ًةرشع يتنث تظِفَح١ :لوقي ناك : يبأ لاق .هّدعل اذه ناك

 .ةتبلا نيثيدحلا نيب يفانت الف «كلذ ريغ نع ربخُي مل « هلو يبنلا لعف نم هظفح امب ربخأ امنإ

 هباحصأ ٌرقأ هنأ هنع حصو ءامهيلصُي ناك هنأ يي هنع لقنُي مل هنإف «برغملا لبق ناتعكرلا امأو

 نع ؛ينزُملا هللا دبع نع ؛نيحيحصلا» يفو ؛مههني ٍملو مهرمأي ملف ءامهنولصي مهاري ناكو ءامهيلع

 نأ َةَماَرَك َءاَش ْنَمِل» :ِةَنِلاَثلا يف لاق ««برْغَملا َّلْبَق اوُلَص ءِبِرْغَملا َلْبَق اوُلَص» :لاق هنأ لي يبنلا

 اتسيلو ءامهيلإ ٌبودنم ِناَنَبحَتْسُم امهنإ «نيتعكرلا نيتاه يف ٌباوصلا وه اذهو .20«ةّنس ٌنمانلا اهذختي

 .بتاورلا نئسلا رئاسك ةبتار ةّنسب

 لقنُي مل هنإف ؛برغملا ةّنس اميس ال «هتيب يف هل ببس ال يذلا عوطتلاو نئسلا ًةماع يلصُي ناكو

 .ةتبلا دجسملا يف اهلعف هنأ هنع

 اذك ءهتيب يف برغملا دعب نيتعكرلا لجرلا َيلصُي نأ ةْنسلا :لبنح ةياور يف دمحأ مامإلا لاقو

 اذإ باطخلا نب رمع نمز يف سانلا ٌتيأر دقل :ديزي نب بئاسلا لاق .هباحصأو هلي يبنلا نع َيوُر

 برغملا دعب نولصُي ال مهنأك ءدحأ دجسملا يف ىَقبَي ال ىتح ًاعيمج اوفرصنا «برغملا نم اوفرصنا

 عقتو ,هنع ءىزجي لهف ءدجسملا يف نيتعكرلا ىّلِص نإف .همالك ىهتنا مهيلهأ ىلإ اوريصي ىتح

 ىلص ًالجر نأ ول :لاق هنأ هامس لجر نع ينغلب :لاق هنأ هللا دبع نبا هنع ىورف «هلوق فلتخا ؟اهعقوم

 .عزتنا ام دوجأ امو «ٌلجرلا اذه لاق ام ّنسحأ ام :لاقف «هأزجأ ام دجسملا يف برغملا دعب نيتعكرلا

 دعب نيتعكر ىلص نم :يزورملا لاقو .تويبلا يف ةالصلا هذهب للك يبنلا رمأ ههجوو :صفح وبأ لاق

 وه :لاق هنأ روث يبأ نع ىكحُي :هل ُتلق ءاذه فرعأ ام :لاق «ًايصاع نوكي دجسملا يف برغملا

 ول هنأ هّهجوو :صفح وبأ لاق .20غمُكيوُيُب يِف اَهوُلَعجا» : كي يبنلا لوق ىلإ بهذ هلعل :لاق . صاع

 .(1151) هجام نباو «(044) يذمرتلا هجرخأ (1)

 .(475) يذمرتلاو «(17171) دواد وبأو 17//21107 دمحأ هجرخأ ()

 .(478) ملسمو )١141(: يراخبلا هجرخأ ()

 .تاقث هلاجرو «ديبل نب دومحم ثيدح نم 0478 2471/0 دمحأ هجرخأ (4)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفي بتاورلا نئسلا يف لي هيده يف :لصف

 دمحأ دنع هّهجو اذه سيلو .همالك ىهتنا .ةّنسلا كلذكف «هأزجأ دجسملا كرتو تيبلا يف ضرفلا ىَّلَص
 تيبلا يف اهلعف ٌروجيف :ةعامج الو «نيعم ناكم اهل طرتشُي ال نئسلا نأ هّهجو امنإو للا همحر
 .ملعأ هللاو ءدجسملاو

 هللا همحر دمحأ لاق ؛مالكب برغملا نيبو اهيب لصفُي ال هنأ : امهادحإ :ناتنس برغملا ةّنس يفو
 .ٌمالك امِهيْلَصُي نأ ىلإ برغملا دعب نيتعكرلا لبق نوكي الأ بحتسي :يزورملاو ينوميملا ةياور يف
 يف عكري ملو ملكتي ملو ماق برغملا ةالص نم ملس اذإ دمحأ تيأر :دمحم نب نسحلا لاقو
 ىَّلَص ْنَم» :ي هللا لوسر لاق :لوحكم لوق ههجوو :صنح وبأ لاق ءرادلا لخدي نأ لبق دجسملا
 ىهتنا «ضرفلاب لفنلا لتي هنألو "هيلع يف هئَالَص تعفو َمْلُعتي ْنأ َلْبَق ٍبِرْغَملا دعب ٍنئمْكَ
 1 . همالك

 نب بعك ثيدح نم يذمرُتلاو ءدواد وبأو «يئاسنلا ىور دقف «تيبلا يف لعفت نأ : ةيئاثلا ةئسلاو
 مهآر مِهَتَالَص اْوَضُق املف «ٌبرغملا هيف ىَّلصف ؛لهشألا دبع ينب ّدجسم ىتأ كي يبنلا نأ ةرجُع
 :اهيف لاقو «جيدخ نب عفار ثيدح نم هجام نبا هاورو ."0(توُيبلا ٌةَالَص هِذَم» :لاقف اهدعب َنوُحْبَسي
 . "0مم يف نيكل ِنْيئاَح اوُمَكْرا»

 :رمع نبا نع حيحصلا يف امك «هتيب يف عوطتلاو نئسلا ةماع لعف وكي يبنلا يده نأ دوصقملاو
 «هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب ٍنيتعكرو «رهظلا لبق نيتعكر :تاعكر ٌرشع كَ يبنلا نع ُتْظِفَح
 .©©«حبصلا ةالص لبق نيتعكرو «هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو

 لبق ًاعبرأ يتيب يف يلصُي لكي يبنلا ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ملسم حيحص» يفو
 يف هنع ظوفحملا كلذكو .2*«نيتعكر يلصُيف يتيب لخدي مث ىاشعلا سانلاب يلصُيو «نيتعكر يلصُيف لخدي مث ؛برغملا سانلاب يلصُي ناكو «نيتعكر يلصُيف لدي مث ؛سانلاب يلصُيف جرخي مث ؛رهظلا
 ناك ٍديِكَي هنأ ءرمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو .©ةصفح تلاق امك هتيب ىف اهيلصُي ناك امنإ ءرجفلا ةّنس
 دنع ءاهّلبق ةالصلاو اهدعب ةعمجلا ةّنس ركذ ىلع مالكلا يتأيسو .©0 تيب يف ةعُمجْلا دعب نيتعكر يلصُي
 نإ ْمُكَتوُبُي يف اوُلَص ُنساَّنلا اَهُيأد :ولي هلوقل قِفاوُم وهو ءىلاعت هللا ءاش نإ ةعمجلا يف هيده ركذ
 .0ةيوُكملا الإ هِئَب يف ِءَْملا ةَالَص ٌلَضْفَأ

 ضنئارفلا َّلعِف ناك هّيده نأ امك ءضراعي الإ تيبلا يف عوطتلاو «نئسلا ٌلعف لكي يبنلا يده ناكو
 رفسلا يف ناكو ءارضحو ًارفس ٌرتولاو يه اهُهدي نكي مل كلذلو «لفاونلا عيمج ني ّدشأ رجفلا ةّئس ىلع هتظفاحمو هدهاعت ناكو «دجسملا نم هُعنمي امم هريغ وأ ءضرم وأ «رفس نم ضراعُ الإ دجسملا يف

 كا يرذنملل «بيهرتلاو بيغرتلا» رظنا )02(

 .198/ يئاسنلاو ؛.(504) يذمرتلاو 1(2:) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 :ةفيعض نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ ةياور نأل فيعض هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو 1158(2) هجام نبا هجرخأ (م)

 .باذك باهولا ديعو

 .08/70) ملسم هجرخأ 2( .00/؟9) ملسمو )118٠(2 يراخبلا هجرخأ (8)
 .(845) ملسمو ؛(930/) يراخبلا هجرخأ (0) .00797) ملسم دنع وه (3)
 .تباث نب ديز ثيدح نم :(781) ملسمو ((77160) يراخبلا هجرخأ (م)



 بتاورلا نئسلا يف كي هيده يف :لصف لفي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
0 

 لَك هنأ رفسلا يف هنع لقنُي ملو ؛نئسلا رئاس نود لفاونلا عيمج نم ٌدشأ رتولاو رجفلا ةنس ىلع بظاوُي

 لَك هللا لوسر عم ٌترفاس» :لوقيو نيتعكر ىلع ديزي ال رمع نبا ناك كلذلو ءامهّريغ ةبتار ةّئس ىَّلَص

 مهنأ لمتحا نإو اذهو ««نيتعكر ىلع رفسلا يف نوديزي ال اوناكف ءامهنع هللا يضر رمعو ءركب يبأ عمو

 ءرفسلا يف رهظلا ةنس نع لئس هنأ رمع نبا نع تبث دق نكل ؛ةسلا اولصُي مل مهنأ الإ ءنومّبري اونوكي مل

 رفاسملا نع فمخ ىلاعتو هناحبُس هللا نإف «هنع هللا يضر ههقف نم اذهو ؛ٌتمعتأل ًاحّبَسُم تنك ول» :لاقف

 .هب ىلوأ مامتإلا ناكل ءاهدعب وأ اهلبق ناتعكرلا هل عرش ولف ءاهّرطش ةيعابرلا يف

 حيجرتلا نكمي الو «نيلوق ىلع ؟رتولا وأ رجفلا ةّئس ءُدكآ نيتالصلا يأ :ًءاهقفلا فلتخا دقو

 مالسإلا ميش تعمسو ءرجفلا ةّئنس بوجو يف ًاضيأ اوفلتخا دقف ءرتولا بوجو يف ءاهقفلا فالتخاب

 ةئس يلصُيي يبنلا ناك كلذلو «هتمتاخ رتولاو لمعلا ةيادب ىرجم يرجت رجفلا َةّنس :لوقي ةيميت نبا

 «ةدارإلاو ةفرعملا ٍديحوتو «لمعلاو ملعلا ٍديحوتل ناتعماجلا امهو «صالخإلا يتروسب رتولاو رجفلا

 .ىهتنا ءدصقلاو ٍداقتعالا ٍديحوتو

 نم ىلاعت بّرلل هتابثإ بجي امو «ةفرعملاو داقتعالا ديحوتل ةنمضتم :«دحأ هللا وه لق» ةروسف

 يتلا لامكلا تافص ٌعيمج هل ةتبثملا ةّيدمصلاو ؛هوجولا نم هجوب ةكراشملا قلطمل ةيفانملا ِةّيِدَحَألا

 هتيدَحأَو هاتغو «ةيدمصلا مزاول نم وه يذلا دلاولاو دلولا يفنو ؛هوجولا نم هجوب ٌصقن اهقحلي ال

 يفنو هل لامك لك ٌتابثإ ٌةروسلا هذه تنمضتف «ريظنتلاو ليثمتلاو هيبشتلا يفنل نّمضتملا ءفكلا يفنو

 يه لوصألا هذهو «هنع كيرشلا قلطم يفنو «هلامك يف هل ليثم وأ هيبش تابثإ يفنو «هنع صقن لك

 لِدْعَت تناك كلذلو «كرشلاو لالضلا قرف ٌعيمج هبحاص نيابي يذلا يداقتعالا يملعلا ديحوتلا عماجم

 ربخلاو .ةحابإو ءيهنو ءرمأ :ةثالث ءاشنإلاو «عاشنإلاو ربخلا ىلع هرادم نآرقلا نإف «نآرقلا ثلث

 هللا وه لق» ٌةروس تصلخأف . هقلخ نع ربخخو «؛هماكحأو هتافصو هئامسأو ىلاعت قلاخلا نع ربخ :ناعون

 كرشلا نم اهب ّنمؤملا اهثراق تصّلخو «نآرقلا ٌتلث تلدعف ءهتافصو «هئامسأ نعو «هنع ٌربخلا «دحأ

 ملعلا ناك.املو .يدصقلا يدارإلا يلمعلا كرشلا نم «نورفاكلا اهيأ اي لقا ةروس تصّلخ امك «يملعلا

 لدعت ةدحأ هللا وه لق» ةروس تناك 1 هلزنمو هيلع ٌمكاحلاو هقئاسو هدئاقو هّمامإ | وهو لمعلا لبق

 ٍءنآرقلا عير لعت 809 دسَكلا اياك ب لُق© و ءرتاوتلا خلبم غلبت داكت كلذب ثيداحألاو . نآرقلا ثلث

 فضن ُلِدْمَت ْتلِْلُر اذإ» :هعفري امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور نم يذمرتلا يف كلذب ثيدحلاو

 هاوز ©0وبلا عب ب ؛ ُلِدْعَت َنوُرِفاَكْلا اَهْيأ اي ْلُقَو نآرُقلا َتْلُث ُلِدْعَت ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه ْلُقَو ءِنآْرُقلا

 .دانسإلا حيحص :لاقو «كردتسملا» يف مكاحتلا

 عم هبكترت اهنم ٌريثكو ءاهاوه اهتعباتم لجأل سوفنلا ىلع ٌبلغأ يدارإلا يلمعلا كرشلا ناك املو

 علق نم ٌدشأو «ٌبعصأ اهنم هٌعلقو ءهتلازإو «ضارغألا لين نم هيف اهل اَمِْل «هيالطبو هتّرضمب اهملع

 ام ريغ ىلع ءيشلا ملعي نأ هّيحاص نكمي الو ةّجُحلاو ملعلاب لوزي اذه نأل «هتلازإو يملعلا كرشلا

 لجأل هررضو هنالطب ىلع ملعلا هلدي ام بكتري هبحاص نإف ؛ ءدصقلاو ةدارإلا كرش فالخب «هيلع وه

 اي لق» ةروس يف راركتلاو ديكأتلا نم ءاجف «هسفن ىلع بضغلاو ةوهشلا ناطلُس ءاليتساو ءهاوه ةبلغ

 .575/1 مكاحلاو ؛(58444) يذمرتلا هجرخأ(١)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 بتاورلا نذسلا يف لَو هيده يف :لصف

 ناك املو :«دحأ هللا وه لق» ةروس يف هّلثم ءىجي مل ام «يلمعلا كرشلا ةلازإل ةنمضتملا «نورفاكلا اهيأ
 نيفلكملا لاعفأ نم اهيف ةعقاولا ٍرومألاو ءاهتاقلعتمو ءاهياكحأو ايندلا يف ًارطش :نيرطش نآرقلا
 اذهل اهرخآو اهلوأ نم ُتَصِلخْأ دق «تلزلز اذإ» ةروس تناكو ءاهيف عقي امو ةرخآلا يف ًارطشو ءاهريغو
 ٌفصن ُلِدَعَت تناك ءاهناّكّسو ضرألا لاوحأ نم اهيف نوكي امو «ةرخآلا الإ اهيف ركذي ملف ءرطشلا
 يتعكر يف نيتروسلا نيتاهب أرقي ناك اذهلو «ملعأ هللاو ًاحيحص نوكي نأ ثيدحلا اذهب ىرحأف «نآرقلا
 أرقيو « "'امهب همتخيو ءراهنلا لمع امهب حتتفي ناك «ديحوتلاو صالخإلا اتروس امهنألو «فاوطلا
 .ديحوتلا راعش وه يذلا جحلا يف امهب

 «نيحيحصلا» يف هنع تبث يذلا اذه «نميألا هقِش ىلع رجفلا ةّنس دعب عجطضي ةكّيناكو :لصف
 :لاق هنأ كلون ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم يذمرتلا ركذو . " ًاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم
 ثيدح :يذمرتلا لاق . ”)هِنَمْيألا ِهِيْنْج ىَلَع ْعِجْطْصَبلُم ءحْبُصلا ٍةالَص لبق ٍنْيئَمُكَرلا ْمُكُدَحَأ ىّلَص اذ
 لعفلا هنع ٌحيحصلا امنإو ءحيحصب سيلو «لطاب اذه :لوقي ةيميت نبأ تعمسو .بيرغ حيحص نسح
 هذه نوبجوي مهنإف «هعبات نمو مزح نبا امأو ؛هيف طلغو دايز نب دحاولا دبع هب درفت رمألاو ءاهب رمألا ال
 تيأرو «ةمألا نع هب درفت امم اذهو «ثيدحلا اذهب اهعجطضي مل نم ًةالص مزح ُنبا لطبُيو «ةعجضلا
 نع ءرمعم نع '!فئصملا» يِف قازّرلا دبع ركذ دقو .بهذملا اذه هيف رصن دق هباحصأ ضعبل ًادلجم
 اوناك ءمهنع هللا يضر كلام نب ٌسنأو «جيدحت نب ٌعفارو ءىسوم ابأ نأ «نيريس نبا نع «بويأ
 ناك رمع نبا نأ عفان نع «بويأ نع ءرمعم نع ركذو .كلذب نورمأيو «رجفلا يتعكر دعب نوعجطضي
 اهنع هللا يضر ةشئاع نأ قدصأ نم ينربخأ :حيرج نبا نع ركذو .ميلستلاب انافك :لوقيو ؛هلعفي ال
 رمع نبا ناكو :لاق .«حيرتسيف هليل بأدي ناك هنكلو ةنسل عجطضي نكي مل 86 يبنلا نإ» :لوقت تناك
 رمع نبا نأ .يجانلا َقيّدّصلا يبأ نع ةبيش يبأ نبا ركذو . مهناميأ ىلع نوعجطضي مهآر اذإ مهبصحي
 :رمع نبا لاقف ءةّنسلا كلذب ديرن :اولاقف «مهاهنف مهيلإ لسرأف ءرجفلا يتعكر دعب اوعجطضا ًاموق ىأر
 لاق .ُناطيَّتلا مكب بعلي :لاقف اهنع رمع نبا ٌتلأس :زلجي وبأ لاقو .ةعدب اهنأ مهربخأو مهيلإ عجرا
 .كّممت اذإ رامحلا لعفي امك لعفي نيتعكرلا ىَّلَص اذإ لجرلا لاب ام :هنع هللا يضر رمع ُنِبأ

 ءرهاظلا لهأ نم ةعامج اهبجوأف «ةثلاث ٌةفئاط اهيف طسوتو «ناتفئاط ةعجضلا هذه يف الغ دقو
 طسوتو «ةعدب اهومسو «ءاهقفلا نم ةعامج اههركو ؛هقفاو نمو مزح نباك ءاهكرتب ةالصلا اولطبأو
 ةفئاط اهبحتساو ءًانانتسا اهلعف نمل اهوهركو «ةحار اهلعف نمل ًاسأب اهي اوري ملف «هريغو كلام اهيف
 جتحا نَم مهنم ءاهوهرك نيذلاو .ةريره يبأ ثيدحب اوجتحاو «ال مأ اهب حارتسا ءاوس «قالطإلا ىلع
 ءاهل كيبنلا لعف ركنأ نم مهنمو ءاهلعف نم ٌُبِصحي ناك ثيح ءهريغو رمع نباك ةباحصلا راثآب
 نبا ثيدح يف هب حرصم وه امك ؛«رجفلا يتعكر لبقو «رتولا دعب ناك هعاجطضا نأ حيحصلا :لاقو

 نم ينعي غرف اذإف :هنع كلام لاقف ءهيف باهش نبا ىلع فلتخاف «ةشئاع ُثيدح امأو :لاق . "سابع عع

 .رباج ثيدح نم :(1514) ملسم دنع وه 21
 .08/75) ملسمو «(01150) يراخبلا هجرخأ (5)
 .0199) هجام نباو )١771(«, دواد وبأو ؛(١47) يذمرتلا هجرخأ دف
 .159 ص يتأيس (0) 40/8 فيصملا رظنا (4)



 ليللا مايق يف ِهْلكَي هيده يف :لصف )١( ١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نأ حيرص اذهو «نيتفيفخ نيتعكر يلصُيف نذؤملا هيتأي ىتح نميألا هقِش ىلع عجطضا  ليللا مايق

 هل نيبتو ء«رجفلا ناذأ نم نذؤملا تكس اذإف :باهش نبا نع ُهريغ لاقو ءرجفلا ةّنس ليق ةعجضلا

 اذإو :اولاق .نميألا هقش ىلع عجطضا مث « ''نيتفيفخ نيتعكر عكرف ماق «نذؤملا ءءاجو ءٌرجفلا

 لب :نورخآلا لاقو .مهظفحأو هيف مهُئبثأ هنأل «كلام هلاق ام لوقلاف «باهش نبا ٌباحصأ فلتخا

 نع «؛ةورع نع ؛«يرهزلا نع كلام ىور :بيطخلا ركب وبأ لاقو ءاكلام فلاخ نم عم اذه يف باوصلا

 ءاهنم غرف اذإف «ةدحاوب اهنم ُرَوُي ؛ةعكر ةرشع ىدحإ ليللا نم يلصُي ٌهِككوُللا لوسر ناك :ةشئاع

 ؛ليقع اكلام فلاخو . نيتفيفخ نيتعكر يلصُيف «نذؤملا هيتأي ىتح نميألا هقِش ىلع عجطضا

 عكري ناك كيبنلا نأ ءيرهزلا نع اوورف «مهريغو ؛يعازوألاو «بئذ يبأ ُنباو ءبيعشو «سنويو
 نأ كلام ركذف .هعم جرخيف «نذؤملا هيتأي ىتح نميألا هقش ىلع عجطضي مث ءرجفلل نيتعكرلا

 ًاكلام نأ ءاملعلا مكحف ءامهدعي عجطضا هنأ :ةعامجلا ثيدح يفو .رجفلا يتعكر لبق ناك هعاجطضا

 .همالك ىهتنا «هريغ باصأو أطخأ

 نع حلاص يبأ نب ليهس نع «ةئيَدُك يبأ نع ءتلصلا وبأ انثدح :دمحأل تلق :بلاط وبأ لاقو

 نإف :ٌتلق ءهعفري ال ةبعش :لاق «رجفلا يتعكر دعب عجطضا هنأ « ةككيبنلا نع «ةريره يبأ نع «هيبأ

 ابأ نأ يزورملا انأبنأو :لالخلا لاق .هركني رمع نباو «هيورت ةشئاع ءال :لاق ؟ءيش هيلع عجطضي مل

 يبأ نع ؛حلاص يبأ نع هب ثدحُي شمعألا نإ :تلق .كاذب سيل ةريره يبأ ٌتيدح :لاق هللا دبع

 نع لئس هللا دبع ابأ نإ :ثراحلا نب ميهاربإ لاقو .هب ثدحُي هذحو دحاولا دبع :لاق .ةريره

 ثيدح ناك ولف .ىهتنا .نسحف «لجر هلعف نإو ءهلعفأ ام :لاق رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا

 «ٌَبايحتسالا هدنع هتاجرد ُلقأ ناكل «هدنع ًاحيحص حلاص يبأ نع ءشمعألا نع دايز نب دحاولا دبع

 سيلف «ةرات اذهو «ةرات اذه ٌلعفي ناكف ءاذه تورو ءاذه تور اهنع هللا ىضر ةشئاع نإ :لاقُي دقو

 .ملعأ هللاو ؛حابملا نم هنإف «فالخ كلذ يف

 لجرلا مان اذإف ءرسيألا بناجلا يف قّلعم بلقلا نأ وهو ءرس نميألا هقِش ىلع هعاجطضا يفو

 هقش ىلع مان اذإف «همون لقثيف ؛ةحارتساو ةعّد يف نوكي هنأل ءامون لقثتسا ءرسيألا بنجلا ىلع

 بحتسا اذهلو ؛هيلإ هليمو ؛هرقتسم هبلطو ؛بلقلا قلقل «مونلا يف قرغتسي الو قلقي هنإف «نميألا

 ىلع مونلا بحتسي عرشلا بحاصو «مانملا بيطو ةحارلا لامكل رسيألا بناجلا ىلع مونلا ءابطألا

 ىلعو ؛بلقلل ٌعفنأ نميألا بناجلا ىلع مونلاف «ليللا مايق نع مانيف همون لقثي الثل «نميألا بناجلا

 .ملعأ هللاو «ندبلل عفنأ رسيألا بناجلا

 ليللا مايق يف هك هيده يف :لصف
 :ىلاعت هلوقب اوجتحا ناتفئاطلاو ؟ال مأ هيلع ًاضرف ناك له :هنأ يف فلخلإو ٌفلسلا فلتخا دق

 :نورخآلا لاق «برجولا مدع يف حيرص اذهف :اولاق [4 :ءارسإلا] «كأ دين ءهي ْدَحَمَتَم ِللأ نو

 ١ :لمزملا] لي الإ لا ف © للا يأكل : ىلاعت هلوق يف هرمأ امك ةروسلا هذه يف دجهتلاب هرمأ

 .ةشئاع ثيدح نم :(775) ملسمو 217١/١ كلام هجرخأ 1

 .09/75) ملسمو 2170/١ كلام هجرخأ : ()



 )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 0/5 ليللا مايق يف كي هيده يف :لصف

 هنوكي هصخي مل وطتلا هب ُءارملا ناك ولف 4ك يت :ىلاعت هّلوق امأو «هنع هحسني ام ءىجي ملو .[7
 هَل انبْعْوَوط :ىلاعت لاق «عوطتلا ىلع لدي ال ةدايزلا ُقلطمو «ةدايزلا ةلفانلاب دارملا امنإو .هل ةلفان
 يف ةدايزد يبنلا دجهت يف ةلفانلا كلذكو ءدلولا ىلع ةدايز يأ ءالا :ءايرنالا#0 ةلِفات بوُقَحَيَو ٌقحسإ
 كلك يبلا امأو :تائيسلل رّفكُمو ٌحابم هريغ قح يف ليللا ًمايق نإف ءاهب هصخ اذهلو ءهرجأ يفو هتاجرد
 لمعي هريغو ؛بتارملا ولعو تاجردلا ةدايز يف لمعي وهف «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل ُهَللا رع دقف
 .ريفكتلا يف

 هتعاط تناكف ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل َرِفُغ دق هنأل فو يبنلل ًةلفان ناك امنإ :دهاجم لاق
 يبأ نب ىلعي انثدح :«هريسفت» يف رذنملا نبا لاق «هبونذل ةرافك هريغلو «باوثلا يف ةدايز :يأ «ةلفان
 رهف ةبوتكلا ىوس ام :لاق دهاجم نع «ريثك نب هللا دبع نع ؛جيرج نبا نع ؛جاجحلا انثدح «ديبع
 سانلاو «ةصاخل# يبنلل يه امنإ «لفاون سانلل تسيلو «بونذلا ةرافك يف لمعي ال هنأ لجأ نمي ةلفان
 . اهترافك يف مهبونذل ةبوتكملا ىوس ام نولمعي ًاعيمج

 يبأ نع «نايفس نع «ةصيبقو دليعس نع ءورمع انثدح هللا دبع انثدح ءرصن نب دمحم انثدح
 الإ ليللا ةلفان نوكت ال :لاق4كأ فت هي ْدَّجَهََم ٍلْبا َسيَدل :ىلاعت هلوق يف نسحلا نع «نامثع
 .ةصاخشل# يبلل ةلفان :لاق «كاحضلا نع ركذو هلك يبل

 :هعضاوم ٌروهطلا ٌتعضو اذإ :لاق «ةمامأ وبأ انثدح «بلاغ وبأ انثدح «نايح نب ميلَس ركذو
 ماق نإ تيأرأ ءةمامأ ابأ اي :لجر لاقف ءأرجأو ٌةليضف كل تناك «يلصت ّتمق نإف «كل ًاروفغم ٌتمق
 بونذلا يف ىعسي وهو «ةلفان هل نوكي فيكف يك يبنلل ُةلفانلا امنإ ءال :لاق ؟ةلفان هل نوكت يلصي
 .  ًارجأو ةليضف هل نوكت !؟اياطخلاو

 «بودنملاو بحتسملاك ءهكرتو هّلعف زوجي ام اهب درُي مل «ةيآلا يف ةلفانلا نأ ٌةوصقملاو تلق
 :هلوق نوكي الف ءبحتسملاو ضرفلا نيب كرتشم ردق اذهو «تاجردلا يف ةدايزلا اهب دارملا امنإو

 نإ ةلأسملا هذهل نايب ٌديزم يتأيسو «بوجولا نم رمألا هيلع ّلد امل ًايفان 4 :ءارسإلا كل ُةليٍََ
 ١ لك يبنلا صئاصخ ركذ دنع «ىلاعت هللا ءاش

 يتنث راهنلا نم ىلص ؛عجو وأ مون هبلغ اذإ ناكو ءًارفس الو ًارضح ليللا ًمايِق عدل نكي ملو
 ءهلحم تاوفل ىضقُي ال رتولا نأ ىلع ليلد اذه يف :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسف .ةعكر ةرشع
 ليللا ةالص ُرخآ نوكي نأ هب دوصقملا نأل ءاهوحنو ءاقستسالاو فوسكلا ٍةالصو ؛دجسملا ةيحتك وهف
 اذه .هّعقوم رتولا عقي مل حبصلا تيلّصو ليللا ىضقنا اذإف ؛راهنلا ةالص رخآ برغملا نأ امك ءأرتو
 .همالك ىنعم

 نع مان ْنَم» :لاوتلك يبنلا نع ءيِردُحلا ديعس يبأ ثيدح نم هجام نباو ءدوإد وبأ ىور دقو :

 :للع ةدع ثيدحلا اذهل نكلو . ةَركذ ذأ حبضأ اذإ هلَصْيَلَف ءهيين وأ رولا
 .فيعض وهو ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ةياور نم هنأ :اهّدحأ

 . نسح ٍدانسإب ,؟ 66 /0 دججأ هجرخأ(١)

 . يبهذلا هقئاوو 07 ١/ مكاحلاو .(410) يذمرتلاو (1184) هجام نياو «(141) دواد وبأ هجرخأأ')



 ليللا مايق يف كب هيده يف :لصف انفي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ينعي  حصأ اذه :يذمرتلا لاق ؛ للي يبنلا نع ءهيبأ نع هل لسرم هنأ هيف حيحصلا نأ :يناثلا

 . ©)لسرملا

 نأ حيحصلا :ديعس يبأ ثيدح ىور نأ دعب ىيحي نب دمحم نع ىكح هجام نبا نأ :ثلاثلا

 .واو نمحرلا دبع ثيدح نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذهف :لاق ."ءاوُحِبْصُت ْنَآ َلْبَك اوُريْوَأ» : لاق عك يبنلا

 تبث هنإف «ةشئاعو سايع نبا لاق امك ؛ةرشع ٌتالث وأ «ةعكر ةرشع ىدحإ ليللاب نك هّمايق ناكو

 ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي قي هللا لوسر ناك ام» :اهنع «نيحيحصلا» يفف ءاذهو اذه امهنع

 ةرشع ثالث ليللا نم يلصُي ني هللا لوسر ناك» ءًاضيأ اهنع «نيحيحصلا» يفو .©0«ةعكر ةرشع ىدحإ

 ؛لوألا ةشئاع نع حيحصلاو «؟نِهرخآ يف الإ ءيش يف سلجي ال ءسمخب كلذ نم رتوُي «ةغكر

 ناك «هنيعب ثيدحلا اذه يف اهنع ًانيبم كلذ ءاج ءرجفلا اتعكر امه ةرشع ىدحإلا قوف ناتعكرلاو

 :يراخبلا لاقو .«هحيحص» يف ملسم هركذ ,«رجفلا يتعكرب ةعكر ةرشع ثالث يلصُي ني هللا لوسر

 رجفلاب ءادنلا عمس اذإ يلصُي مث «ةعكر ةرشع ثالث ليللاب يلصُي هِي هللا لوسر ناك :ثيدحلا اذه يف

 اوقت اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس :لاق دمحم نب مساقلا نع «نيحيحصلا» يفو .©2نيتفيفخ نيتعكر
 ٌتالث كلذو ءرجفلا يتعكر عكريو «ةدجسب رتوُيو «تاعكر ٌرشع ليللا نم هني هللا لوسر ٌةالص تناك»

 .نيبم رسفم اذهف (©0«ةعكر ةرشع

 ٌةالص تناكا :هنع ةرمج يبأ نع «نيحيحصلا» يفف «هيلع فلتخا دقف «سابع نبا امأو
 لاق .رجفلا يتعكرب اهنأ ًارسفم اذه هنع ءاج دق نكل .©08ليللاب ينعي ًةعكر ةرشع ثالث كَ هللا ٍلوسر
 لَو هللا لوسر ٍةالص نع ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعو «سابع نب ةللا دبع تلأس :يبعشلا

 يفو .رجفلا ةالص لبق نيتعكرو «ثالثب رتوُيو ءنامث اهنم «ةعكر ةرشع ٌتالث :الاقف «ليللاب

 ةرشع ثالث ىّلص ول هنأ «ثراححلا تنب ةنوميم هتلاخ دنع هتيبم ةصق يف «هنع بيرك نع ؛ «نيحيحصلا»

 مث «نيتعكر ىّلصف : :ظفل يفو .©29نيتفيفخ نيتعكر ىَّلص ءٌرجفلا هل نّيبت املف «خفن ىتح مان مث «ةعكر
 ماقف ءُنُدؤملا هءاج ىتح عجطضا مث رتوأ مث ؛ «نيتعكر مث «نيتعكر مث «نيتعكر مث «نيتعكر مث « نيتعكر

 .ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ٌقافتالا لصح دقف ٠©. *)هبصلا يلصُي جرخ مث «نيتفيفخ نيتعكر ىّلصف

 ىلإ كلذ فاضنا اذإف ؟امهّريغ امه وأ رجفلا اتعكر امه له :نيتريخألا نيتعكرلا ىف فلتخاو

 راهنلاو ليللاب بتارلا هدرو ٌحومجم ءاج ءاهيلع ظفاحُي ناك يتلا ةبتارلا نئسلاو ضرفلا تاعكر ددع
 «ةبتار ةّنس ةرشع اتنث وأ «تاعكر رشعو ءًاضرف رشع ةعبس :ًامئاد اهيلع ظفاحُي ناك «ةعكر نيعبرأ
 ضراعف كلذ ىلع داز امو «ةعكر نوعبرأ عومجملاو «ليللاب همايق ةعكر ةرشع ثالث وأ «ةرشع ىدحإو

 .(764) ملسمو )١189(« هجام نبا هجرخأ () .(455) يذمرتلا رظنا ()

 .0774) ملسمو )١١1497(: يراخبلا هجرخأ ممر

 .هل ظفللاو 207717) ملسمو )١178(: يراخبلا هجرخأ (ع)

 .(1190) يراخبلا هجرخأ (1) . 08/77) ملسم هجرخأ 6(

 .هل ظفللاو ١78( ح) (758) ملسمو )١١40(: يراخبلا هجرخأ (/)
 .07/75) ملسمو :(497) يراخبلا هجرخأ () .(09354) ملسمو ,(1178) يراخبلا هجرخأ (م)

 .(4917) يراخيلا هجرخأ(؟.)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيني هرتوو ليللاب كي هتالص قايس يف :لصف

 «هروزي نم دنع هتالصو ءرفس نم مَ اذإ ىحضلا ةالصو ,0©2تاعكر نامث حتفلا ة ةالصك «بتار ٌريغ

 عرسأ امف ؛تامملا ىلإ ًامئاد درولا اذه ىلع بظاوُي نأ دبعلل يغينيف ءكلذ وحنو ءدجسملا ةيحتو
 .ناعتسملا هللاو .ةرم نيعبرأ ةليلو موي لك هٌعرقي نمل بابلا حتف لجعأو ةباجإلا

 ليللا لوأ ةالص ركذو هرتوو ليللاب ِةْللَف هتالص قايس يف : لصف

 عبرأ ىّلص الا يلع لخدف ق ء ءاشعلا هي هللا لوسر ىَّلص ام» :اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاق
 مث فاشعلا ىَّلص : هدنع تاب امل سابع نبا لاقو .296هشارف ىلإ يوأي مث «تاعكر تس وأ «تاعكر
 .دواد وبأ امهركذ , 9 مان مث 5 « ىّلص من ءءاَج

 مث .هظاقيتسا دنع هلوقي ناك ام ركذ مدقت دقو «ىلاعت هللا ٌركذي مث «كاوسلاب أدب ظقيتسا اذإ ناكو
 اذإ لَك هللا ٌلوسر ناك١ :تلاق ةشئاح نع ؛ملسم حبحص» يف امك :نيتفيفخ نيتعكر يلصُي مث ؛ «رهطتي

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف كلذب رمأو .2؟9"نيتفيفخ نيتعكرب هّئالص حتتفا «ليللا نم ماق
 فصتنا اذإ ةرات ٌموقي ناكو .ملسم ةاور ا“ !نيتفيفخ نيتعكرب هئالص حتتفيلذ «ليللا نِم م مكذحأ ماقأ اذإ»
 يف حيصي امنإ وهو كيّدلا وهو ٌحِراصلا عمس اذإ موقي ناك امبرو «ليلقب هّدعب وأ «ليلقب هلبق وأ «ليللا

 ثيدح يف سابع نبا لاق امك هعطقيو يكألا رعو ةرات هلصيو «ةرات هدرو عطقي ناكو «يناثلا فصنلا

 ليل ِفلِيْخاَو ِضراْلاَو توما قلع ىف كِإ» : لوقي وهو ءأضوتو «كّوستف «ظقيتسا قي هنأ «هدئنع هتيبم

 نيتعكر ىّلصف ماق مث «ةروسلا متخ ىتح تايآلا ءالؤه أرقف [نارمع لآ] 4(© ببلآلا يلي سنبل رتل
 احسب تارم الث كلذ لعف مث « «خفن ىتح مانف «فرصنا مث 3 «دوجسلاو ٌعوكرلاو ٌمايقلا امهيف لاطأ

 ىلإ جرخف «نّدؤملا نذأف ءثالثب رتوأ مث «تايآلا ءالؤه 7 ءأضوتيو كاتسي كلذ لك «تاعكر

 يف لَعِاَو يءأادوث يِْنَس يف لمْجاَو ءأروُ يناَسِل يف ءأروُت يِبلُق يف ْلَعجا هلل : :لوقي وهوا ةالصلا

 ْمُهللا روث يتخت ْنِمَو ءاروث يِقؤَن ْنِم ْلَمْجاَو روت يِاَمأ ْنمَ روث يِفْلَخ ْنِم ٌلَعْجاَو ءأروُث يِرَصَي
 هنأ اّمِإَف «ةشئاع هتركذ امك نيتفيفخ نيتعكرب هحاتتفا سابع نبا ركذي ملو .©0ملسم هاور «ًأرون ينطغَأ
 رهظألا وهو «سابع نبا ظفحي مل ام تظفح ٌةشئاع نوكت نأ اّمِإَو ؛ةرات اذهو «ةرات اذه لعفي ناك
 تيبملا ةليل هدهاش امنإ سابع ُنباو «ليللاب همايقب قلخلا ملعأ اهنوكلو «كلُذ هتاعارملو «هل اهتمزالمل
 .ةشئاع تلاق ام ٌلوقلاف ليللاب همايق رمأ نم ءيش يف ةشئاعو سابع نبا فلتخا اذإو «هتلاخ دنع

 .سابع نبا هركذ يذلا اذه اهنوف «ًاعاونأ هُرتوو ليللاب هُمايق ناكو

 ىدحإ هدرو ممتُي مث «نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفي ناك هنأ «ةشئاع هتركذ يذلا : يناثلا عونلا

 .ةعكرب رتوُيو نيتعكر لك نم ملسُي «ةعكر ةرشع

 .كلذك ةعكر ةرشع ثالث :ثلاثلا عونلا

 . ليل يبأ نب نمحرلا ديع ثيدح نم 6١( ح) (7/14) ثيدح رثأب (1//4917) ملسمو )١175(, يراخبلا دنع وه )١1(
 . يلجعلا ريشب نب لتاقم فعضل «فيعض دانسإب )12٠(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 90/16 دحأو ,097517) ملسم هجرخأ (5) .تاقث هلاجر ٍدانسإب )/١701(« دواد وبأ هجرخأ ()
 .00/53) ملسم هجرخأ (5) 748/97 دحأو فالث4) ملسم هجرخأ (6)



 هرتوو ليللاب لَك هتالص قايس يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لا ئه اهلا هاسسساسل

 سلجي ال «ةيلاوتم ادرس سمخب رتوُي مث :نيتعكر لك نم ملسُي ؛تاعكر نامث يلصُي :عبارلا عونلا

 ''نهرخآ يف الإ ءيش يف
 سلجي «ةنماثلا يف الإ نهنم ءيش يف سِلجي ال ًاينامث نهنم ٌدرسي «تاعكر عست :سماخلا عونلا

 ءمّلسُيو ءدهشتيو .دعقي مث ؛ةعساتلا يلصُي مث «ملسُي الو ضهني مث ؛هوعديو هدمحيو ىلاعت هلل رُكذي
 . "ملسي امدعب ًاسلاج نيتعكر يلصُي مث

 . ًاسلاج نيتعكر اهدعب يلصُي مث ؛ةروكذملا عستلاك ًاعبس يلصُي : سداسلا عوتلا

 دمحأ مامإلا هاور اذهف .نهنيب لصفي ال ثالثب رتوُي مث «ىنثُم ىنثم يلصُي ناك هنأ : عباسلا عونلا

 يف ملسُي ال ناك :اهنع يئاسنلا ىورو ."”نهيف لصف ال ثالثب رِيوُي ناك هنأ «ةشئاع نع هللا همحر

 نع ؛ةريره يبأ نع ؛هحيحصا يف نابح نب متاح وبأ ىور دقف ءرظن اهيف ةفصلا هذهو .«)رتولا يتعكر

 :ينطقرادلا لاق . ””«ٍبرْغَملا َةالَصب اوُهَبَشَن َالَو عْبَس وأ سْمَكِب اوُريْوَأ آلَ اوُرَيوُت ال» : كي يبنلا

 ؟نيتعكرلا يف ملسُت «رتولا يف بهذت ءيش يأ ىلإ :هللا دبع ابأ ٌتلأس :اهنم لاق .تاقث مهلك هتاور

 .نيتعكرلا يف لَك يبنلا نع رثكأو ىوقأ هيف ثيداحألا نأل :لاق ؟ءيش يأل :ُتلق .معن :لاق

 نع دمحأ لثس :برح لاقو ."”نيتعكرلا نم ملس كو يبنلا نأ ؛ةشئاع نع ؛ةورع نع «يرهزلا
 . لَو يبنلا نع ٌتبثأ ميلستلا نأ الإ ءهرضي الأ ٌتوجر ملسي مل نإو «نيتعكرلا يف ملسُي :لاق «رتولا

 ىَلص َْم : اهّلك اهيلإ بهذأ :لاق ؟رتولا يف بهذت ثيدح يأ ىلإ :هللا دبع ابأ ٌتلأس :بلاط وبأ لاقو

 ةرارز ثيدح يف يور دقو .نهرخآ يف الإ سلجي ال ًاعبس ىَّلص نمو «نهرخآ يف الإ سلجي ال ًاسمخ
 .اهيلإ ٌبهذأ انأف «ةعكر هاوقأو ثيدحلا رثكأ نكلو :لاق . ””ةنماثلا يف سلجي عستب رتوُي :ةشئاع نع

 دري ًائيش ًاضيأ دعس هل لاقف «ةعكر دعس ىلع باع دق ءمعن :لاق «ثالث :لوقي دوعسم نبا :تلق

 . هيلع

 يف لاقف «عكرف ؛ناضمر يف هلك يبنلا عم ىَّلص هنأ «ةفيذُحم نع «يئاسنلا هاور ام :نماثلا عونلا

 ام لثم ؟يل ٌرِفْغا بر «يل ٌرِفغا ٌّبَر) :لوقي سلج مث «ًامئاق ناك ام لثم ؛ يِظَمْلا َيِبَر َناَحْبس :هعوكر

 ىتح تاعكر عبرأ الإ ىّلص امف ءًامئاق ناك ام ّلثم ؛ىّلغألا َيّبَر َناَحْبُس :لاقف ءدجس مث .ًامئاق ناك

 ىتح اهُدّدريو اهولتي ةيآب ةمات هليل ماقو .هرخآو ءهلكسوو «ليللا لّوأ رتوأو «ةادغلا هوعدي لالب ءاج

 , "14 :ةدئاملا] فايع ممن مميِدََت نإ» :يهو حابصلا

 .عاونأ ةثالث ليللاب هتالص تناكو

 . ةشئاع ثيدح نم 0747(2) ملسم هجرخأ (؟) . ةشئاع ثيدح نم :(7707) ملسم هجرخأ (1)

 .نيل ءرفعي نب ديزي هدنس يف 2157 2100/3 دمحأ هجرخأ (0)

 704/١ مكاحلاو «714 /# يئاسنلا هجرخأ (4)

 . يبهذلا هقفاوو ءهححبصو ؛705 ١/ مكاحلاو 7 /؟ ينطقرادلاو «(1414) نابح نبا هجرخأ (6)

 .07/45) ملسم هجرخأ (0) .(175) دواد وبأو «(775) ملسم هجرخأ ()

 775/7 يئاسنلا هجرخأ (4)

 . يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو ءرذ بأ ثيدح نم 1 مكاحلاو «3إ/ا/ /؟ يئاسنلا هجرخأ (9)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز قر هرتوو ليللاب كو هتالص قايس يف :لصف

 . ًامئاق هتالص : اهرثكأ وهو  اهدحأ
 . ًادعاق عكريو ًادعاق يلصُي ناك هنأ : يناثلا

 تحص ةئالثلا عاونألاو ءًامئاق عكرف ماق «هتءارق نم ريسي يقب اذإف .ًادعاق أرقي ناك هنأ :ثلاثلا

 :تلاق ةشئاع نع «قيقش نب هللا دبع نع ؛«يئاسنلا نتس» يفف «مايقلا لحم يف هسولج ةفص امأو
 ينعي «دواد يبأ ٌريغ ٌتيدحلا اذه ىور ًادحأ ملعأ ال : يئاسنلا لاق ''”اعّبرتم يلصي كي هللا لوسر ُتيأر
 . ملعأ هللاو ءأطخ ثيدحلا اذه نأ الإ بسحأ الو «ةقث دواد وبأو «يرفحلا

 ءًاسلاج امهيف أرقي ةراتو «ةرات ًاسلاج نيتعكر رتولا دعب يلصُي ناك هنأ ْهكَو هنع تبث دقو :لصف
 نع اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلأس :لاق ةملس يبأ نع ؟ملسم حيحص» يفو . عكرف ماق «عكري نأ دارأ اذإف
 يلصُي مث ءرِتوُي مث .تاعكر نامث يلصُي «ٌةعكر ةرشع ثالث يلصُي ناك :تلاقف للك هللا ٍلوسر ةالص
 ةالص نم ٍةماقإلاو ِءادنلا نيب نيتعكر يلصُي مث «عكرف ماق ؛عكري نأ دارأ اذإف ءسلاج وهو نيتعكر
 وهو نيتفيفخ نيتعكر رتولا دعب يلصُي ناك يو يبنلا نأ ءةملس مأ نع هدنسملا» يفو . ”حبصلا
 يفو . كي يبنلا نع ٍدحاو ٍريغو «ةمامأ يبأو ءةشئاع نع اذه ٌرحن يور :يذمرتلا لاقو ."”سلاج
 اًذإ)ب امهيف أرقي «سلاج وهو رثولا دعب نيتعكر يلصُي ناك هِيَ هللا لوسر نأ «ةمامأ يبأ نع ؛دنسملا»
 . دنع هللا يضر سنأ ثيدح نم هّوحن ينطقرادلا ىورو , 9(نوذفاكلا اَهُّيَأ اي َلُقدو (تلِْلُ

 ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» :ِةيو هلوقل ءًاضراعم هونظف «سانلا نم ريثك ىلع اذه لكشأ دقو
 :لاق «هلعف ْنَم ُمنمأ الو هلعفأ ال :دمحأ لاقو ؛نيتعكرلا نيتاه هللا همحر كلام ركنأو .'”«أرتو
 عطقي ال هلعف نأو ءرتولا دعب ةالصلا ٌزاوج نيبيل نيتعكرلا نيتاه لعف امنإ :ةفئاط تلاقو «كلام هركنأو
 .زاوجلا ع دعب نيتعكرلا ةالصو «بابحتسالا ىلع ارث ليلا مُكالَص َرخآ اوُلما» :هلوق اولمحو «لّمتلا

 ةدابع ٌرتولا نإف ءرتولا ليمكتو ةّئسلا ىرجم نايرجت نيتعكرلا نيتاه نإ :لاقي نأ باوصلاو
 .ملعأ هللاو «ليللا رتو دعب ناتعكرلا كلذكف ءاهل ليمكت اهدعب ناتعكرلاو «راهنلا رتو اهنإف «برغملا نم برغملا ةّنس ىرجم هدعب ناتعكرلا يرجتف «هبوجوب ليق نإ اميس الو «ةلقتسم

 نوميم نب يلع نع ؛هجام نبا هاور ثيدح يف الإ رتولا يف تنق هنأ كو هنع ظفحُي ملو :لصف
 هنبا ةياور يف دمحأ لاقو . "عوكرلا لبق تُدقيف رتوُي ناك ُهْ هللا لوسر نأ ؛ءبعك نب يبأ نع ؛هيبأ نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع «يمايلا ديبُد نع ؛نايفس نع «ديزي نب دلخم انثدح ءيقّرلا

 .07708) ملسم هجرخأ (5) .737 4/8 يئاسنلا هجرخأ (1)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب 494 دمحأ هجرخأ ()
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب 257١ 0 دمحأ هجرخأ (4)
 . فيعض ٍدانسإب 4١/7. ينطقرادلا هجرخأ (5)
 .رمع نبا ثيدح نم «(0181) ملسمو ,(ة42) يراخبلا هجرخحأ 0
 . نسح دانسإب 2398 /؟ يئاسنلاو )١145(: هجام نبا هجرخأ ففز



 هرتوو ليللاب دي هتالص قايس يف :لصف فرغت )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا لا ا ها هسا هاحسساسل

وه امنإ تونقلا يف لَو يبنلا نع تبث ءيش لكن ؛عوكرلا دعب تونقلا راتخأ : :هللا دبع
 امل رجفلا يف 

 وأ لبق رتولا تونق يف هلي يبنلا نع ٌحصي ملو «عوكرلا دعب هراتخأ رتولا تونقو  ؛عوكرلا نم هسأر عقر

 ءرتولا يف تونقلا يف هللا دبع يبأل لاق هنأ لاحكلا ىبحي نب دمحم ينربخأ : :لّالخلا لاقو . .ءيش دعب

 .ةنسلا ىلإ ةنسلا نم تّنقي تّدقي رمع ناك نكلو «ءيش هلي يبنلا نع هيف ىورُي سيل :لاقف

 ينمّلع : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا ثيدح نم ؛نتسلا# لهأو دمحأ ىور دقو

 ْنَمِيِف يِلَوَتَو َتِيكاَع ْنَميِف ينفاَحَو تْيَدَ مف يه | َمُهّللا» :رتولا يف نهلوقأ ٍتاملك لب هللا لوسر

 ْنَم ُكِذَيأل ُهَنِ ءَكْيَلَع ىَضْقُب لَو ىِضَْ يِضْقَن َكْنِإ ءَتْبَضق ام َّرَش يِنِقَو ,َتِلطْعَأ اًميِف يِ كِراََو ِةدَلوَت

 يف يئاسنلا دازو . «َتْيَداَع ندي الَو» :يئاسنلاو يقهيبلا داز .200َتيَلاَعَتَو اَنيَر َتْكَراَبَت ءَتِيَلاَو

 يف كي هللا لوسر ينمّلع» : :لاقو ؛كردتسملا» يف مكاحلا دازو .2يبْنلا ىّلَع ُهَّللا ىَّلَصَو» : :هتياور

 ٌتعمس :هظفلو «هحيحصا» يف نابح نبا هاورو « ””(دهوجسلا الإ قبي ملو يسأر تعفر اذإ يرتو

 . "وعدي كَ هللا لوسر

 ال نسح ثيدح اذهو .هنع هللا يضر يلع نع بابلا يفو : :يذمرتلا لاق
 هجولا اذه نم الإ هفرعن

 رتولا يف تونقلا يف لي يبنلا نع فرعن الو «نابيش نب ةعيبر همساو «يدعسلا ءاروحلا يبأ ثيدح نم

 . ىهتنا ءاذه نم ّنسحأ ًائيش

 ءرجفلا يف تونقلا نم ٌحصأ مهنع ةياورلاو ءدوعسم نباو ءرمع نع ظوفحم رتولا يف تونقلاو

 . ملعأ هللاو .رتولا تونق يف ةياورلا نم ٌحصأ ءرجفلا تونق يف هلك يبنلا نع ٌةياورلاو

هللا يضر بلاط يبأ نب ّيلع ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو
 نأ ؛هنع 

 َكِيبوُقُه ْنِم َكِتاَئاَعُمِبَو  كِطخَس ْنِم كاَضِِ ُدوُمَأ ين ٌمُهّْللا» : :هرتو رخخآ يف لوقي ناك يي هللا لوسر

 هنم هغارف لبق هنأ ليتحي اذهو . «كِسْفُت ىَّلَع َتيَنثَأ امك َتْنَأ َكِنَلَع َكِنَلَع ءانَن يِصخأ ال َكْنِم َكِب ُدوُعَأَو

 هذه يفو ةهعجضم أوتو هتالَص ْنِم ٌعَرَق نإ لوقي ناك» : يئاسنلا نع تاياورلا ىدحإ يفو هدعيو

 يف هلاق هلعلف ءدوجسلا يف كلذ لاق هنأ لكي هنع تبثو .«ُتْصَرَح ْوَلَو َكِيَلَع ًءانَت يِصخأ الد :ةياورلا

 ةالص يف ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم كرشتسملا» يف مكاحلا ركذو ١ اهدعبو ةالصلا

 ءأدوث يبَلُك يف لمجلا مُهَّللا» : لوقي هتعمس «هتالص ىضق املف ءرتوأ ما " :هرتوو لكك يبنلا
 يِرَصَب يِفَو

 ارو يِماَمَأَو ءاروُن يتحتو ءًأرون يقوفو «ًارون يلامش نعو ءًارون ينيمي نمو « و يعمص يفو ٠ ارو

 دلو ني ًالجر ُتيقلف «تونقلا يف عبسو : بيرك لاق . ©”«روُت َكِئاَقِل مْ وي يِل لَمْجاَو «أروُت يِفْلَحَو

 ةياور يف «نيتلصخ ركذو ؛(«يِرَشَبَو يِرْعَّشَو يِبَصَعَو «يِمْدَو يملا رك «نهب ينثدحف «سابعلا

 يقهيبلاو ءهححصو 10/7 / مكاحلاو )١19/8(( هجام نباو 744 / يئاسنلاو «(1475) دواد وبأو ,(1714) دمحأ هجرخأ )1١(

000/5 

 )١( مكاحلا هجرخأ (0) .فيعض ٍدنسب 2748/7 يئاسنلا هجرخأ 7/7 31977.

 .(9146) نابح نبا هجرخأ (4)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب 2144 ء744/* يئاسنلاو «(7077) يذمرتلاو )١577(« دواد وبأ هجرخأ (0)

 .,يهذلا هقفاوو ءهححصو ,575/ مكاحلا هجرخأ (1)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا دار نسف هرتوو ليللاب لَك هتالص قايس يف :لصف

 ىلإ جرخف :ثيدحلا اذه يف ملسمل ةياور يفو . "”هدوجس يف ٌلوقي ناكو :ثيدحلا اذه يف يئاسنلا
 ًاروُث يناَسِل يفو» :ًاضيأ هل ةياور ىفو ؛ءاعدلا اذه ركذف . . .لوقي وهو «حبصلا ةالص ينعي ةالصلا
 . ©0روُت ينلَعجاَو' :هل ةياور يفو ؛ «ًاروث يل ْمِظْعَأَو .ًاروث يِسْقَت يف َلَمْْجاَو

 ءرتولا يف أرقي ٍئك هللا لوسر ناك» :لاق «بعك نب يبأ ثيدح نم يئاسنلاو ,دواد وبأ ركذو
 داز .يئاسنلا ظفل اذهو . عفريو ِةَكِلاَثلا يف ُهَتْوَص اهب ُدمَي ,؛ِتاَّرَم َتآلَت سوُدقْلا ِكِلَملا َناَحْبْس' :لاق ملس اذإف :«2(4) د ُهَنآ ره لث9و 9©4 دكا (يأكي لثؤو 409 للا كي دن جسطب
 .2770جوُكلاَوٍةَكيولَملا برد : ينطقرادلا

 . "46 نيل ِرْوب كينم» :ثقير 421 فققا» :فقيو .46) َنِيلَصْأ يَ هِي دَنكَلآ» :لوقيف ِةيآ لُك َدْنِع ُفقيو «هتءارق ُعْطَقُي لي ناكو
 سوؤر ىلع ٌفوقولا «لضفألا وه اذهو «ةيآ ةيآ تناك ْدَي هللا لوسر ةءارق نأ يرهزلا ركذو

 دنع فوقولاو ءدصاقملاو ضارغألا عبتت ىلإ ءاّرُقلا ضعب بهذو ءاهدعب امب تقلعت نإو تايآلا
 «هريغو «ناميإلا بعش» يف ٌيقهيبلا كلذ ركذ نّممو . ىلوأ هتنسو هي يبنلا يده ٌعابتاو ءاهئاهتنا
 .اهدعب امب تقلعت نإو يآلا سوؤر ىلع فوقولا حجرو

 . ©ابصلا ىتح اَمُددَرُي ةيآب ماقو ءاهنم ٍلَوظَأ ْنِم لوطأ ًنوكت ىتح ةروسلا لئرُي كي ناكو
 امهيأ :ةءارقلا ةرثك عم ةعرسلا وأ «ةءارقلا ةلقو ليترتلا نم لضفألا يف ٌسسانلا فلتخا دقو

 .نيلوق ىلع ؟لضفأ
 ةءارقلا ةلق عم ربدتلاو ٌليترتلا نأ ىلإ امهُريغو امهنع هللا يضر سابع نباو دوعسم نبا بهذف

 ءهرّبدتو هّمهف ةءارقلا نم دوصقملا نأب لوقلا اذه ٌبابرأ جتحاو . اهترثك عم ةءارقلا ةعرس نم لضفأ
 ىب لّمعيل نآرقلا لزن :فلسلا ضعب لاق امك .هيناعم ىلإ ةليسو هظفحو هتوالتو «هب لمعلاو هيف ُةقفلاو
 نع هوظفحي مل نإو «هيف امب نولماعلاو هب نوملاعلا مه نآرقلا لهأ ناك اذهلو المع هتوالت اوذختاف
 نم ةوالتلا ةرجم امأو «ناميإلا رمثُي يذلا وه هرّيدتو نآرقلا ُمهفو «لامعألا ٌلضفأ ناميإلا نألو :اولاق . مهسلا ٌةماقإ هفورح ماقأ نإو هلهأ نم سيلف ؛هيف امب لمعي ملو همهفي ملو هظفح نم امأو «بلق رهظ
 يذلا ٍقِفاَنُملا َلَكَمَو» : كك يبنلا لاق امك «قفانملاو نمؤملاو ءٌرجافلاو ٌربلا اهلعفيف «ربدت الو مهف ريغ
 نآرقلا ٌلهأ :تاقبط عبرأ اذه يف سائلاو , 02م اَهُمْفْطَو ءٌّبّيَط اًهُحِر قَئاَحْنّرلا ٍلَئَمَك نآْرُقلا أَرْقَي
 تؤُي ملو ًانآرق يتوأ نم :ةثلاثلا .ناميإلاو نآرقلا مِدَع نم :ةيناثلاو .سانلا لضفأ مهو ؛ناميإلاو

 .يوق هدانسإو سابع نبا ثيدح نم ؛«7 يئاسنلا هجرخسأ )١(
 . سابع نبا ثيدح نم ؛(777) ملسم هجرخأ 20
 .يوق هدانسإو )١191( هجام نباو )147٠(2 دواد وبأو 744 /” يئاسنلا هجرخأ (9)
 : . نسح هدانسإو 7١/7 ينطقرادلا هجرخأ قف
 هقفاوو هححصو ؛ةملس مأ ثيدح نم الا /؟ مكاحلاو (59590) يذمرتلاو «(4003) دواد وبأو ,."١؟ /1 دمحأ هجرخأ (5)

 . يبهذلا

 1١49/6. دجحأ هجرخأ (9)

 . ىسوم يبأ ثيدح نم (1/47) ملسمو 6050(2) يراخبلا هجرخأ (0)



 هرتوو ليللاب لكي هتالص قايس يف :لصف نيفيا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مس ا تت تس ايل

 نمم لضفأ نآرق الب ًاناميإ يتوأ نم نأ امكف : اولاق ٠ ًانآرق تْؤُي ملو ًاناميإ يتوأ نم :ةعبارلا «ًاناميإ

 اهتعرسو ةءارق ةرثك يتوأ نمم ٌلضفأ ةوالتلا يف ًامهفو ًاربدت يتوأ نم كلذكف «ناميإ الب ًانآرق يتوأ

 ماقو ءاهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ىتح ةروسلا لرب ناك هنإف ؛ لكي يبنلا يده اذهو :اولاق .ربدت الب

 . حابصلا ىتح ةيآب
 هللا يضر دوعسم نبا ثيدحب اوجتحاو ؛لضفأ ةءارقلا ةرثك : هللا همحر يعفاشلا ٌباحصأ لاقو

 ءاَهِلاَتْمَأ رشي ع د ُةَكَسَحْلاَو «ٌةَئَسَ وب ُهَلَك وللا باك ْنِم ًافْرَح آَرَق ْنمه : كَ هللا لوسر لاق :لاق هنع

 :اولاق . (ااححص ةححصو يذمرتلا هاور . «ٌفْرَح ٌميِمَو فْرَح ْمَلَو ٌفْرَح فِلأ ْنِكَلَو ءٌفْرَح ملأ ُلوُقأ آل

 .ةءارقلا ةرثك يف فلسلا نم ريثك نع ًاراثآ اوركذو «ةعكر يف نآرقلا أرق نافع نب نامثع نألو

 ةرثك ٌباوثو ءأردق ٌعفرأو لجأ ربدتلاو ليترتلا ةءارق باوث نإ : لاقُي نأ ةلأسملا يف باوصلاو

 نمك : :يناثلاو ءأدج ةسيفن هّنميق ًادبع قتعأ وأ «ةميظع ةرهوجب قّدصت نمك :لوألاف ًاددع ٌرثكأ ةءارقلا

ةداتق نع «يراخبلا حيحص» يفو ةصيخر مهتميق ديبعلا نم ًاددع قتعأ وأ ؛مهاردلا نم ريثك ددعب قدصت
 

 . "أدم دمي ناك :لاقف « كي ِهِلَظ يبنلا ةءارق نع ًاسنأ تلأس» :لاق

 ٌتأرق امبرو «ةءارقلا ٌعيرس لجر ينإ : سابع نبال تلق :لاق «ةرمج وبأ انثدح : ةبعش لاقو

 َكِلَذ لعفأ نأ نم ّىَّلِإ ٌُبجعأ ةدحاو ٌةروس أرقأ نأل :سابع نبا لاقف «نيترم وأ ةرم ةليل يف نآرقلا

 .كّبلق اهيعيو َكِيَنُأ ٌعِوَشُت ًةءارِق أرقاف ءدب الو ًالعاف تنك نإف « «لعفت يذلا

 «يمأو يبأ كادف لير :لاقف «توصلا نسح ناكو «دوعسم نبا ىلع ٌةمقلع أرق :ميهاربإ لاقو

 .نآرقلا ٌنيز هنإف

 اوُكُرَحَو ءهيِئاَجَع َدْنِع اوُقَقَو لذا َرْثت هوُرَُت َالَو ءرْعّلا له َنآّرقلا اوُنُهَت ال :دوعسم نبا لاقو

 .ةَروُسلا ٌرِخآ ْمُكِدَحأ ٌمَه ْنُكَي َآلَو ءَبوُلقلا هب

 ريخ هنإف «؛كعمس اهل غصأف 4اوُنَماَء ردا اًهيأتَيط :لوقي هللا ٌتعمس اذإ :ًاضيأ هللا دبع لاقو

 ١ .هنع فرصُت رش وأ «هب رمؤُت

 :نمحرلا دبع اي :تلاقف (دوُه ًةروس) أرقأ انأو ةأرما يلع تلخد : ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 . اهتءارق نم ٌتغرف امو رهشأ ٍةتس ذنم اهيف ينإ هللاو !؟دوه ةروس أرقت اذكه

 ؛ةرات مايقلا ليطُيو ةرات اهب رهجيو «ةرات ليللا ةالص يف ةءارقلاب ٌرِسُي لكي هللا لوسر ناكو

 .ةرات هظسوأو ؛ةرات هلّوأو  رثكألا وهو  ليللا رخآ رتوُيو «ةرات هفّمخيو

 دججسيو عكريف .هب تهجوت ةهج يأ ّلَبِق رفسلا يف هتلحار ىلع ىلع راهنلاو ليللاب عوطتلا يلصُي ناكو

 :لاق ؛كلام نب سنأ نع دواد وبأو دمحأ ىور دقو .هعوكر نم ٌضفخأ ُهكوجس لعجيو «ًءاميإ اهيلع

 نع ىلخ مث «ةالصلل ربكف «ةلبقلا لبقتسا ًاعوطت هتلحار ىلع يلصُي نأ دارأ اذإ كي هللا ٌلوسر ناك

 ؟هيلع ردق اذإ كلذ لعفي نأ همزلي له :دمحأ نع ةاورلا فلتخاف . "هب هب تهجوت امنيأ ىَّلص مث «هتلحار

 ١( يذمرتلا هجرخأ )591١(.

 )7( هجام نباو 2179/4/5 يئاسنلاو ء144و 1117 / دمحأو «(5045) يراخبلا هجرخأ )1161(.

 ) )0.يوق ٍدانسإب ؛(7١0؟8) دواد وبأو ء177/# دمحأ هجرخأ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 ىحضلا ةالص يف لك هيده يف :لصف

 ةيرامع وأ لِمْحَم يف نوكي نأ ّلثِم اهّلك هتالص يف ةلبقلا ىلإ ٌةرادتسالا هنكمأ نإف :نيتياور ىلع
 دمحأ نع مكحلا نب دمحم ىورف ؟ُةلحارلا هب تهجوت ثيح َيَّلصُي نأ هل زوجي وأ ؛همزلي لهف ءاهوحنو
 ةبادلاو ةلحارلا بحاصو «رودي نأ هنكمي هنأل «ةلبقلا لبقتسي نأ الإ هُئزجُي ال هنأ لحم يف ىَّلص نميف
 .ههجو ناك ثيح ىلصُي ةديدش لِمْحَملا يف ٌةرادتسالا :لاق هنأ بلاط وبأ هنع ىورو .هنكمُي ال
 ناك نإو :لاق هنأ هللا دبع هنبا هنع ىورف .دجسيف ءِلِمْحَملا يف دوجسلا يف هنع ةياورلا تفلتخاو
 نأ ىلإ تحأ لولا يف ىَّلص اذإ «ينوميملا هنع ىورو ءدجسيف «لمُحَملا يف دجسي نأ ردقف ًاليحم
 نب رفعج هنع ىورو .هنكمأ اذإ لِمْحَملا يف دجسي :دايز نب لضفلا هنع ىورو .هنكُمي هنأل ءدجسي
 لعجيو ءىموُي نكلو ءريعبلا ىلع دنسأ امبرو ءٍلِمْسَملا يف ناك اذإ ٍةَقَْرِملا ىلع دوجسلا :دمحم
 ,©0دواد وبأ هنع ىور اذكو « عوكرلا ني ٌضفخأ ٌدوجسلا

 ىحضلا ةالص يف هلي هيده يف :لصف
 يلصُي هي هللا لوسر ٌثيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛هحيحص» يف يراخبلا ىور

 يلصُتأ :رمع نبال تلق ؛يلجهلا ِقٌرَوُم ثيدح نم ًاضيأ ىورو ."”اهُحّبسَأل ينإو ءىحضلا ٌةحْبُس
 ال :لاق ؟ِلي ٌيبنلاف :تلق .ال :لاق ؟ركب وبأف :ٌتلق ءال :لاق ِ؟ُرَمْعَف :ٌتلق ءال :لاق ؟ىحضلا
 0 هلاخإ

 اهنإف «ءىناه مأ ريغ ىحضلا يلصُي كي يبنلا ىأر هنأ دحأ انثدح ام :لاق ىليل يبأ نبا نع ركذو
 فخأ طق ًءالص رأ ملف «تاعكر نامث ىَّلصو «لستغاف ةكم حتف موي اهّئيب لخدلك يبنلا نإ :تلاق
 .©دوجسلاو َعوكرلا متي هنأ ريغ ءاهنم

 يلصُي يي هللا لوسر ناك له ةشئاع تلأس :لاق قيقش نب هللا دبع نع ؛«ملسم حيحص» يفو
 نم :تلاق ؟روسلا نيب ُنُرْفَي لي هللا لوسر ناك له :ُّتلق .هبيغم نم ءيجُي نأ الإ ال :تلاق ؟ىحضلا
 © لّصفملا

 ام ديزيو ءًاعيرأ ىحضلا يلصُي كي هللا ٌلوسر ناك :تلاق ؛ةشئاع نع ؛ملسم حيحص# يفو
 كلذو تاعكر نامث حتفلا موي ىّلص كي هللا لوسر نأ ءىناه مأ نع «نيحيحصلا» يفو 2020 كا ءاش
 00 ىحض

 انثدح «ميرم يبأ نبا انثدح «يناغصلا انثدح ءمصألا انثدح :؛كردتسملا» يف مكاحلا لاقو
 سنأ نع «هللا ديع نب كاحضلا نع ءجشألا نب ركب نع ؛ثراحلا نب ورمع انئدح ءرضم نب ركب

 .رباج ثيدح نم (01) يذمرتلاو :(15177) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .(1795) دواد وبأو :6716) ملسمو «(111/7) يراخبلا هجرخسأ )1١(

 .(119/6) يراخبلا هجرخأ (5)
 8١(. س) (7/19) ثيدح رثإب ملسمو +(1119/5) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(1585) دواد وبأو :(719) ملسم هجرخأ (6)

 .(1981) هجام نباو ,(915) ملسم هجرخأ (1)

 .نيثيدح لبق مدقت (0)



 ىحضلا ةالص يف كك هيده يف :لصف 1 )0( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 0 الا لا ماحس

 املف «تاعكر نامث ىَّلص ءىحُضلا ةحْبُس رفس يف ىَّلص لي هللا لوسر ٌتيأر :لاق هنع هللا ىضر

 ةَدِحاَو يِنَمَنَمَو .نيتنثا يناطمأك ءانآلَك يّبَر ُتْلَأَسَ هَبهَرَو ِةَبْهَر ةالَص ُتِيَّلَص يّنإ) :لاق فرصنا

 ىَبأن أعين ْمُهَسِلي ال نأ ُهلأَسَو «َلَمَك اوُدَع مهل رطب ألأ هتلاسو ءٌلَمَفَك نسا يِئَأ لفي الأ هلأ
 ؟هلاح امو وه نم ءرظنُي اذه هللا دبع نب كاحضلا :تلق . "”حبحص :مكاحلا لاق .ّيَّلَع

 انثدح «ىيحي نب رشب انربخأ «هيقفلا ركب وبأ انثدح :«ىئحضلا لضف» باتك يف مكاحلا لاقو

سي نب لاله نع «نيصحلا نب هللا دبع نب دلاخ انثدح «يبالودلا حلاص نب دمحم
 نع «ناذاز نع ءفا

 بنو ءينْمَحْراَو يل ْرِفْغا ٌمُهّللا» :لاق مث ءىحضلا كي هللا ٌلوسر ىَّلص :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 , "رم ةثام اهلاق ىتح هُروُقَملا ْميِحّرلا ُباّوَتلا َتْنَ َكّنِإ ّيَلَع

 نع «نايفُس نع ء«صفح نب نيصحلا انثدح ءمصاع نب دسأ انثدح ءمصألا سابعلا وبأ انثدح

 . ””اينامثو ًاتسو «ًاعبرأو «نيتعكر ىحضلا ىَّلص لَو هللا لوسر نأ دهاجم نع ءرذ نب رمع

 «يرمعلا كلملا دبع نب نامثع انئدح ؛مشاه ينب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ام :لوقتو ىحُصلا يلصُت اهنع هللا يضر ةشئاع ُتيأر :تلاق «ةرذ مأ نع «دعس تنب ةشئاع انتثدح

 . تاعكر َعبرأ الإ يلصُي هي هللا لوسر ُتيأر

 وبأ انثدح «ةبالِق وبأ انثدح «يزورملا دمحم نب ركب دمحأ وبأ انربخأ :ًاضيأ مكاحلا لاقو

 نبا نع «ريمع نب ةرامع نع «ةرم نب ورمع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع «ةناوُع وبأ انثدح ءديلولا

 . *”ىحضلا ةالص يلصي لي هللا لوسر ىأر هنأ هيبأ نع « معطم نب ريبج

 نب بهو انثدح ؛لماك نب يدع نب دمحم انثلح دمحم نب ليعامسإ انثدح :ًاضيأ مكاحلا لاق

 ىلص هو يبنلا نأ «هللا دبع نب رباج نع «سيق نب دمحم نع «هللا دبع نب دئاخ انثدح «يطساولا ةيقب

 ١ . تاعكر تس ىحُضلا

 نب رمع نع «رباج نع «ىسوم نب ىسيع انثدح «يلماحملا ريشب نب قاحسإ نع مكاحلا ىور مث

 امهنع هللا يضر ةملس مأو ةشئاع نع «قورسم نع «حيبص نب ملسم نع «نايح نب لتاقم نع :حبص

 . "ةايوط ًائيدح ركذو «ةعكر ةرشع يتنث ىحضلا ةالص يلصُي كي هللا لوسر ناك :انلاق

 «ديلولا وبأ انثدح :يشاقرلا ةبالق وبأ انثدح «يفريصلا دمحم نب دمحأ وبأ انربخأ :مكاحلا لاقو

 يلصُي ناك ه كي يبنلا نأ «هنع هللا يضر يلع نع «ةرمُض نب مصاع نع «قاحسإ يبأ نع «ةيعش انثدح

 , "وحضلا

 نع ء«ةرم نب ورمع نع «نمحرلا دبع نب نيصُح نع «ةناوع وبأ انثدح ءديلولا ىبأ ىلإ هبو

لا لوسر ىأر هنأ «هيبأ نع «معطُم نب ريبج نبا نع «يدبعلا ريمع نب ةرامع
 . "اىحضلا يلصُي كي هل

 .يبهذلا هقفاوو هححصو 1 مكاحلا هجرخأ )١(

 .لسرم وه (9) .فيعض هدانسإ (؟)

 .598/5 ؟دئاوزلا عمجم» رظناو ءتاقث هلاجر (5) ١١7/5. دحأ هجرخأ (4)

 .تاقث هلاجر 010١ .عوضوم ثيدح هنأ فنصملا ركذيس (5)

 .نيثيدح لبق هجيرخت مدقت 4(



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز لكك ىحضلا ةالص يف كي هيده يف :لصف

 يبأو «مقرأ نب ديزو «يرافلا رذ يبأو ءيردُحلا ديعس يبأ نع بابلا يفو :مكاحلا لاق
 «كلام نب سنأو «كلام نب نابتعو «ىفوأ يبأ نب هللا دبعو «ءادردلا يبأو «يملسألا ةديربو «ةريره
 «ءاسنلا نمو ع مهنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأو «ينافطغلا راّمه نب ميعنو «يملسلا هللا دبع نب ةبتُعو
 . "”اهيلصُي ناك لَو يبنلا نأ اودهش مهلك «نهنع هللا يضر ةملس مأو .ءىناه مأو ءركب يبأ تنب ةشئاع

 تس ىحضلا يلصُي ناك هيي يبنلا نأ ءرباجو «ةشئاعو «سنأو ءيلع ثيدح نم يناربطلا ركذو
 ,©”تاعكر

 ةتبثم اهنأب كرتلا ىلع لعفلا ةياور حجر نم مهنم «قرط ىلع ثيداحألا هذه يف سائلا فلتخاف
 «سانلا نم ريثك ىلع اذه لثم ٌملع بهذي نأ زوجي دقو :اولاق . يفانلا ىلع تيفخ ملع ٌةدايز نمضتت
 هنأ بلاط يبأ ُنِب ٌيلعو .ءىناه مأو «رباجو «سنأو «ةشئاع تربخأ دقو :اولاق .لقألا دنع دجوُيو
 حدمو ءاهيلع ٍةظفاحملاو ءاهب ةيصولل ٌةنمضتملا ةحيحصلا ٌثيداحألا اذه ديؤيو :اولاق .اهالص
 للك ٌدمحم يليلخ يناصوأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفف ءهيلع ءانثلاو ءاهلعاف
 .””مانأ نأ لبق َريوُأ نأو «ىحضلا يتعكرو ءرهش لك ني مايأ ثالث مايصب

 . ©ءادردلا يبأ نع هوحن «ملسم حيحص» ىفو

 ٌةكَدَص ٍفوُرغملاب ٌرئَأَو ةكَدَص ةَريبْعَت لكو ةَفَدَص ةلِلهت لُكو دَقَدَص ةديِمَْت لكو ٌةكَدَص حنس لكك ٌكَقَدَص مُكدَحَأ نم ىمآلُس لُك ىَلَع ُحيضُي» :لاق ءهعفري رذ يبأ نع ؛ةملسم حيحص» يفو
 ىلا نم اَمُهِعَكرَي ناَتَعْكَر َكِلُك نم ءىَرْجُيو ةَكَدَص ٍرُكْنملا ِنَع ّيْفَنَ

 يف َدَعُ ْنَمه :لاق لكي هللا لوسر نأ ءينّيجلا سنأ نب ذاعُم نع ؛«دمحأ مامإلا دنسم» يفو
 ةاباطحُهَل للا َرفَك ءًرْيح الإ لوُقي ال ىحضلا يئعكر َحْبَسُي ىّتَح حبُصلا ٍَآلَص ْنِم ُفِرَصْني َنبح هَالَصُم
 700 .9رخبلا ِدَبُو َلْثِو تناك ْنِإَ

 ْنَم' :هللك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛هجام نبا نئسهو .يذمرتلا يفو
 .©هرخبلا ديد ٌلِْم ثّئاك نو بوند ُهَل َرفَ « ىلا ٍةَحْبُس ىلع طَفاَح

 هللا لاق» :لوقي هلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق راّمه نب ميعن نع فنتسلا»و «دنسملا» يفو
 نم يذمرتلا ءاورو ”هَرِآ َكِفعأ راها لَو يف ٍتاَمكَر عير نع نَّرجَْت ال مآ نا اي :لجو زع
 ١ .*رذ يبأو «ءادردلا يبأ ثيدح

 .07هقّجلا يف بهذ ْنِم أرض هَل ُهَللا نب ٌةَمْكَر ًارَشَع ْيَتنْل ىَحُضلا ىّلَص ْنَم» : ًاعوفرم سنأ نع ؛«هجام نبا نئس»و «يذمرتلا عماج» يفو

 )١( /؟ دئاوزلا عمجم» رظنا (1) .ًاقحال ثيداحألا هذه يتأتس /819.

.)11477( 
 دواد وبأو :00/85) ملسم هجرخأ 2 .0/11) ملسمو :(11198) يراخبلا هجرخأ

 .فيعض ٍدانسإب : 476/7 دمحأ هجرخأ (5) .(1740) دواد وبأو
 )5( ملسم هجرخأ )077١«

 .(19285) هجام نباو ء(41/7) يذمرتلا هجرخأ (0)
 . حيحص دانسإب (41) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(1184) دواد وبأو ء7807 2381/4 دمحأ هجرخأ (4)
 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو «(417/0) يذمرتلا هجرخحأ (9)

 .لاحلا لوهجم ءسنأ نب ىسوم هيف «فيعض ٍدانسإب 2178(4) هجام نباو 47(4) يذمرتلا هجرخأ )١١(



 ىحضلا ةالص يف لَك هيده يف :لصف ليفي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 :لاقف ءءابُق دجسم يف ىحضلا نم َنوُنصُي ًاموق ىأر هنأ مقرأ نب ديز نع ."«ملسم حيحص» يفو

 ّنيح نيباّوألا ٌةَالَصا : لاق للك هللا لوسر َّنِإ «لضفأ ةعاسلا هذه ريغ يف ةالصلا نأ اومِلَع دقل امأ

 .ءاضمرلا ًةرارح لاصفلا دجتف «راهنلا رح دتشي :يأ «لاصفلا ٌضَمرت :هلوقو . 27«ُلاَصِفلا ٌضَمْرَت

 . 7نيتعكر كلام نب نابتِع تيب يف ىحُضلا ىلص لكي يبنلا نأ «حيحصلا» يفو
 يبأ نع ؛ورمع نب دمحم نع ؛يطساولا هللا دبع نب دلاخ ثيدح نم ؛مكاحلا كردتسم» يفو

 اذه :لاقو ")(باٌّوأ الإ ىَحُضلا ٍةالَص ىلت ُظِفاَحُي ال١ :لاق ِِكَي هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع «ةملس

 «ةملس يبأ نع «ورمع نب دمحم نع ءهخويش نع ثدح هنأو «جاجحلا نب ملسم هلثمب جتحا دق دانسإ

 :لاق 240«نآرُلاب ىَنْقَكَي ينل نأ اَم ء ءيَشِل هللا َّنْذَ ام : هلك يبنلا نع ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «ورمع نب دمحم نع «يدرواّرّدلا دمحم نب زيزعلا دبع ءةملس نب دامح هلسرأ دق : لوقي ًالئاق لعلو

 .ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «ةقث هللا دبع نب دلاخ-.: هل لاقيف

 نب مساقلا انثدح «يركسلا ةريغملا نب دمحم انثدح ءديزي نب نادبع انثدح : مكاحلا ىور مث

 يبأ نع «ةملس يبأ نع ءريثك يبأ نب ىيحي انثدح «يماميلا دواد ني ناميلس انثدح ءينَرُعلا مكحلا

 :قانُم ىان ةّايقلا موي ناك اًدَِ ء ىحُضلا باب ُهَلُناقُي باب ََِجِْل ند : نكي هللا لوسر لاق :لاق «ةريرع

 , وهلا ٍةَمْحَو ريب هوُلُخْد اف «مكُباي اذه ءىَحُصلا ةالص ىلَع َنومِوادُي اوناك َنيِذَّلا َنْبَ

 نع ءريكب نب سنوُي انثدح «ءالعلا نب دمحم ٍبيرُك وبأ انثدح : «عماجلا» يف يذمرتلا لاقو

 «كلام نب سنأ نع :كلام نب سنأ نب مامث مع نع «كالف نب ىسوم ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم

 يف ٍبَمُد ْنِم ًارضُم ُهَلُهَّللا ىَنَب ٌةَمْهَر ةَرَشَع ْيَنْنْب ىَحُّضلا ىَّلَص ْنَم : لَو هللا لوسر لاق :لاق

 يف ءيش حصأ ىري دمحأ ناكو . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق . 29«ةّئجلا

 نب ىنثملا نب هللا دبع نب ىسوم وه ءاذه نالف نبا ىسومو :تلق . "'ىناه مأ ٌتيدح بابلا اذه
 . كلام نب سنأ

 هلو هللا لوسر ناك :لاق «يردُحلا ديعس يبأ نع ءيفْوَعلا ةيطع ثيدح ني ًاضيأ (هعماج» يفو

 نسح ثيدح اذه :لاق .اهيلصُي ال :ٌلوقن ىتح اهُعديو ءاهُعدي ال :لوقن ىتح ىَحّضلا يلصُي
 . بيرغ

 نب ىيحي نع «شايع نب ليعامسإ انثدح «ناميلا وبأ انثدح ةهدئسم» يف دمحأ مامإلا لاقو

 َوُهَو ٍةَيوتُكَم ٍقالَص ىلإ ىشم ْنَم' : لاق «٠ « لي ينلا نع «ةمامأ يبأ نع ءمساقلا نع ءِيراَمّذلا ثراحلا

 ىلع ٌةالَصَو ِرمَتْغُمْلا ٍرْجَأَك ُهَل َناَك ىَحُضلا ةَحْبُس ىلإ ىشم ْنَمو ءمرْخُملا ٌجاحلا ٍرْجأَك ُهَل ناك ءرّهظَتُم

 ,لكل ,دكر/4 دحأو 048(2) ملسم هجرخأ 062(

 . كلام نب نابتع ثيدح نم (1771) ةميزخ نبا هجرخأ (؟)

 .نسح لنسب (1771) ةميزخ نباو 2714 ١/ مكاحلا هجرخأ 00
 .قيرطلا اذه ريغ نم (2077) يراخبلا هجرخأو ء٠18 /7 يئاسنلاو ,1477(4) دواد وبأو 0/95(2) ملسم هجرخأ (:)

 .(1780) هجام نباو :(47) يذمرتلا هجرخأ () .دواد نب ناميلس فعضل فيعض هدانسإ (5)

 .(غالال) يذمرتلا هجرخأ (4) . 34 ص هركذ مدقت (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلبل ىحضلا ةالص يف كي هيده يف :لصف

 يف ٍداهجلا ّنِم ٍدِجاسَملا ذه ىلإ حاورلاو ودغلا : ةمامأ وبأ لاق َنييَلِع يف ب ُباَك مهني وفل ال ٍةالَص ِرْإ
 20و رع هللا ٍليبَس

 عّروملا وبأ انثدح «يناغصلا قاحسإ نب دمحم انثدح «سابعلا وبأ انثدح :مكاحلا لاقو
 نب بينم نع «يناهلألا رماع نب هللا دبع ينئدح «ميكح نب ٌصوحألا انثدح , عزوملا نب رضاحم
 يف َحْبُصلا ىَّلَص ْنَمد » :لوقي ناك هنأ هللا لوسر نع ؛ةمامأ ىبأ نع يملّسلا هللا دبع نب ةئييع
 ل م ريقنث ذأ اح جاك ناك ٠ ىَحضلا ٌةَحْبُس يِّلَصُي ٌمُ .ىَحضلا ىَّنَح هيف َتْبَ ّتَبَن َمُك ٍقَعاَمج ٍدِجْسَم
0 0-0 0 
 «هترمعو هنحح

 :جرعألا نع «يربقملا نع ءرخص نب ديمُح نع «ليعامسإ نب متاح ينثدح : :ةبيش يبأ نبا لاقو
 لاقف ٠ .ةّركلا اوعرسأو :ٌةمينغلا اومظعأف ءًاشيج كي ٌئبنلا ثعب :لاق دنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع
 مكريخأ الاد :لاقف ءِتعَبلا اذه نم ةمينغ مع الو ٌةرك عرسأ ثق اعب انيأر ام ءهللا لوسر اي :لجر
 ٌةَلَص هيف ىَّلَصَق ءدجْسَملا ىلإ َدَمَع مك «ٌةءوضُو َّنَسْحأَ ب تي يف ضو لَ :ٌةَمينَه َمظْعَأَو ثهَرك عرس
 ©"7ةَميَعلا َمظْعاَو ٌةَرَكلا َعْرْسَأ ْدَقَك ,ىحُضلا ةالصب ب بقه َمُث قادما

 ثيدحلا ةمئأ نم ًةعامج ٌتبحص :مكاحلا لاق . اهمأ هذ ركل هذه موس ثيداحأ بابلا يفو
 رتاوتل «ًاعبرأ 5 ةالصلا هذه نولصُيو «تاعكر َعيرأ ينعي ٌددعلا اذه نوراتخي مهتدجوف «تابثألا ظافحلا

 .هيف ثيدحلا خياشمب ءادتقاو «ةروثأملا رابخألل ًاعاَبَتا وعدأ هيلإو «بهذأ هيلإو ءهيف ةحيحصلا رابخألا

 سيلو :- اهددع فالتخاو ىحّضلا ةالص يف ًةعوفرملا ٌرابخألا ركذ دقو  يربطلا ريرج نبا لاق
 هآر نوكي نأ زئاج ًاعبرأ ىحضلا ىلص هنأ ىكح نم نأ كلذو «هبحاص عفدي ٌثيدح ثيداحألا هذه يف
 «ًاينامث اهالص ىرخأ لاح يف ٌرخآ هآرو «نيتعكر ىلص ىرخأ ٍلاح يف هٌريغ هأرو «كلذ هلعف لاح يف
 ىلع رخآو ءرشع ىلع رخآو «نيتعكر يلصُي نأ ىلع تحي رخآو ءأتس يلصُي نأ ىلع تحي رخآ هعمسو
 نب ديز نع َيِوُر ام ءانلوق ةحص ىلع ليلدلاو :لاق . عمسو ىأر امع مهنم دحاو لك ربخأف ءةرشع يتن
 امك وكي هلا لوسر ٌثلأس : لاق «مع اي ينصوأ :رف يبأل لوقي رمع نب هللا دبع ٌثعمس : لاق ملسأ
 َنِم ّنِم بيك ءًاعَبرا ىَّلَص ْنَمَو َنيِيفاَملا ّنِم و ِبَكُكُي ْمَل ٠ ِنْيكَمْكَر ىَحُضلا ىَّلَص ْنَم :لاقف «ينتلأس
 ِىَلَص ْنَمو «َنيتناَملا ني بم .ًابزامل ىّلَص ْنَمَ ءّبْنُك مْويلا كِل ؟ علت عي لص مو ؛نيدياتلا
 ًاموي مث « «نيتعكر ىحّضلا ًاموي لي هللا ٌلوسر ىَّلص :دهاجم لاقو .290هقّنجلا يف ب هللا نب , ًارْشَع
 ٍريْخُم لك ربخ لامتحا نم انلق ام ةحص نع ربخلا اذه نابأف . ةلرت مث ًينامث ًاموي مث هاي ًاموي مث ًاعبرأ
 . هنياعو هدهاش ام ردق ىلع ىحّضلا ةالص يف هنع ربخأ امل هٌرابخإ | نوكي نأ مدقت نمم

 نع اذه َيِوُر دقو .ددعلا نم ءاش ام ىلع دارأ نم اهيَلِصُي نأ :كلذك رمألا ناك اذإ :باوصلاو
 ؟ىحضلا يلصأ مك ءدوسألا لجر لأس «ميهاربإ نع «ريرج انثدح «ديمح ُنبا انثدح :فلسلا نم موق
 .تئش مك : لاق

 . هللا دبع نب بينم ةلاهجل «فيعض هدائسإ (؟) .نسح ٍدانسإب 2578/6 دمحأ هجرخأ (1)
 . بيش يبأ نبا قيرط نم (؟0180) نابح نبا دنع وه (5)
 يضلل ؟عمجملا» رظنا .هريغو متاح وبأ هفعض ءاطع نب نيسح هيفو «رصتخما (44) ««فشك» (5954) رازبلا هجرخأ (5)



 ىحضلا ةالص يف ِةيكَب هيده يف :لصف ليخا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ةباحصلا لمعو ءاهدانسإ ةحص ةهج نم اهتحّجرو «كرتلا ثيداحأ ىلإ تبهذ ةيناث ةفئاطو

 لَك يبنلاف :تلق .رمع الو ءركب وبأ الو ءاهيلصُي نكي مل هنأ ءرمع نبا نع يراخبلا ىورف ءاهبجومب
 «ةريره يبأ نع «هيبأ نع «بيلُك نب مصاع نع «يروثلا نايفس انثدح :عيكو لاقو . ”لاخإ ال :لاق

 انثدح :ينيدملا نب يلع لاقو . ””ةدحاو ًاموي الإ ىحضلا ةالص ىَّلص لي هللا لوسر ٌتيأر ام :لاق

 ةركب وبأ ىأر :لاق «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةلاضف نب ليضف انثدح «ةبعش انثدح ءذاعم نب ذاعم

 يفو . "اباحصأ هَ ماع الو وهلا لوسر اهالص ام ةالص نولصتل مكنإ : لاق ءىحضلا نولصُي ًاسان
 ىحضلا ًةحِبُس هللا لوسر حّبس اه : تلاق ةشئاع نع «ةورُع نع :«باهش نبا نع «كلام نع «ًأطوملا»

 «سانلا هب لمعي نأ ٌةيشخ هب لمعي نأ بحُي وهو لمعلا ديل لكلا ٌلوسر ناك نإو ءاهُحّبسأل ينإو طق
 الص اري ملو «ةشئاع ثيدحب فلّلا نم موق ذخأف : لاب نب يلع نسحلا وبأ لاقو . ؟”مهيلع ضرُُيَك

 دوعسم نبا ىلإ فلتخأ تنك :لاق ءديبُع نب سيق نع «يبعشلا ىور «ةعدب اهنإ : موق لاقو ءىحضلا
 نب نمحرلا دبع نأ هيبأ نع «ميهاربإ نب دعس نع «ةبعش ىورو . ىحنضلا ًايلصم هّيأر امف ذ ءاهّلك َةَنَّملا

 رمع ُنبا اذإف «ًدجسملا ريبزلا نب ٌةورعو انأ تلخد :لاق «دهاجم نعو .ىحضلا ىلصُي ال ناك «فوع

 :لاقف «مهتالص نع هانلأسف «ىحضلا ةالص نولِصُي دجسملا يف ُنمانلا اذإو ؛ةشئاع ةرجُحم دنع سلاج

 ةالص ٌلضفأ نوملسملا عدتبا ام :لوقي رمع نبا ٌتعمس :يبعشلا لاقو .ُةَعْدِبلا ِتّمْعِيو :ةرم لاقو «ةعدب
 .سمخ تاولصلا :لاقف ىحضلا ةالص نع كلام نب سنأ لئثسو .ىحضلا نِم

 ٌدحأ اذهو «ضعبلا نود مايألا ضعب يف ىلصُتف «ّاَبِغ اهلعف بابحتسا ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو

 نب هللا دبع نع «يريرججلا ىور امب اوجتحاو :لاق «ةعامج نع يربطلا هاكحو ء«دمحأ نع نيتياورلا

 مث . ”ةبيغم نم ءيجَي نأ الإ ال :تلاق ؟ىحضلا يلصُي كي هللا لوسر َناكأ :ةشئاعل تلق :لاق «قيقش
 :لوقن ىتح اهُعديو ءاهُمدي ال :لوقن ىتح ىحضلا يلصُي و هللا لوسر ناك : ديعس يبأ ثيدح ركذ

 نب بيبح نع «ةبعش ىورو .فلسلا نِم كلذ لعفي ناك نم ركذ اذك : لاق مث .مدقت دقو ءاهيلصُي ال

 ىددو ٠ ىحضلا ًةالص ينعي «مايأ ةرشع اهعديو موي اهيلصُي سابع نبا ناك : لاق «ةمركِع نع ءديهشلا

 «ىّلص «ءابُق دجسم ىتأ اذإف «ىحضلا يلصُي ال ناك هنأ ءرمع نبا نع «رائيد نب هللا دبع نع ءةبعش

 ؛ةيوتكملاك اهيلع اوظفاحُي نأ نوهركي اوناك : لاق ءروصنم نع «نايفس ىورو .تبس ّلك هيتأي ناكو

 اهيهتشأ انأو ىحضلا ةالص عدأل ينإ :ريبج نب ديعس نعو . ىحضلا ةالص ينعي «نوعديو نولصُيو

 موقت مث «دوعسم نبا اق دعب ىلا هديسلا يف رت اك قورسم لاقو .يلع ًامتح اهارأ نأ ةفاخم

 ب ال متنك نإ !؟هّللا مهلّمحُي مل ام هللا ًدابع نولّمحُت مل : لاقف كلذ دوعسم نبا غلبف ءىحضلا يلصنف
 مهوتم مهوتي الثل ىلوأ اذهو : ءالؤه لاق .هلزنم يف ىحضلا يلصُي زلم وبأ ناكو .مكتويُي يفف نيلعاف

 اهنإف . 'اهّتْكَرَت ام ياوّبأ يل َرِشُث ول :ةشئاع تلاق اذهلو ءٌدبتار دنس اهّنوك وأ ءاهيلع ةظفاحملاب اهّبوجو
 .سانلا اهاري ال ثيح تييلا يف اهيلصُت تناك

 .حيحص هدانسإ (1) .114 ص هجيرخت مدقت )١(
 .1857/1 كلام هجرخأ (4) . تاقث هلاجر ٍدانسإب «407 ١/ يمرادلا هجرخأ (5)

 . 114 ص هجيرخت مدقت دقو ءحيحص ثيدح (0)

 .,187 ١/ كلام هاور (7)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 ىحضلا ةالص يف دي هيده يف :لصف

 :اولاق ءببسب اهلعف امنإ لي يبنلا نأو «بابسألا نم ببسب لعفُت اهنأ ىلإ ةعبار ةفئاط تبهذو
 نامث هدنع ىلصُت نأ حتفلا ةّنس نإو حتفلا لجأ نم تناك امنإ ىحض تاعكر نامث حتفلا مويويك هتالصو
 حتف امل :لاق يبعشلا نع ؛هخيران» يف يربطلا ركذو . حتفلا ةالص اهنومسُي ءارمألا ناكو «تاعكر
 مأ لوقو :اولاق .فرصنا مث «نهيف ملسُي مل تاعكر نامث حتفلا ةالص ىّلص «ةريجلا ديلولا نب ُدلاخ
 .ةالصلا كلتل مسا ىحضلا نأ ال ءىحض ناك ة ةالصلا هذُهل هلعف نأ ديرت .«ىحض كلذو» :ءىناه
 ُثركنأ ين :هل لاق نابّنِع نإف «٠ ًاضيأ ببسل تناك امنإف كلام نب نابْنِع تيب يف هئالص امأو : اولاق
 هّدخنأ ًاناكم يتيب يف ٌتيلصف تن كنأ ُتذِووَ .يموق دجسم نيبو ينيب ُلوحت لويسلا َّنِإو «يرصب
 ٌراهنلا ٌدتشا امدعب هعم ركب وبأو © هللا لوسر يلع ادغف :لاق ؟ىلاعت هللا ءاش نإ ٌلعفأ» :لاقف ءًادجسم
 نم هيلإ ترشأف ؟ هَكِيبَب ْنِم َيْلَصَأ ْنأ بح ني :لاق ىتح سلجي ملف «هل تنذأف لَك ٌيبنلا نذأتساف
 قفتم .ملس نيح انملسو ؛ملس مث «ىلصو ؛هفلخ انففصو ماقف ؛هيف يلصي نأ بح بحأ يذلا ناكملا
 «نابتِع نع ةاورلا ٌضعب ه هرصتخاف ءاهيف يراخبلا ظفلو ءاهتصقو ةالصلا هذه لصأ اذهف 0 هيلع
 .اًوُلِصف هءارو اوماقف «ىحضلا ةحبس يتيب يف ىَّلص لقي هللا لوسر نإ :لاقف

 نيبأ نم اذهف «هبيغم ْنِم َمَدْقَي نأ الإ ىحضلا يلصُي لي هللا لوسر نكي مل :ةشئاع ٌلوق امأو
 هيف ىلصف دجسملاب أدب رفس نم َمِدَق اذإ ناك كي هنإف ٠ «ببسل تناك امنإ اهل هتالص نأ رومألا
 ًءالص لَك هللا لوسر ىَّلص ام :ٌةلئاقلا يهو ءاذهو اذهب تربخأ ٌةشئاعو ؛هيده ناك اذهف .' نيتعكر
 هنايتإ كلذكو ءهوحنو موقل هِي هترايزو ءهحتفو ءرْفَّس نِم همودقك «ببسب اهلعف هتتبثأ يذلاف طق ىحضلا
 نب ةملس انئدح ءركب يبأ نب دمحم انئّدح «بوقعي نب فسوي هاور ام كلذكو ؛هيف ةالصلل ءابُق دجسم

 . لهج يبأ سأرب َرّشُب موي نيتعكر ىحُصلا ىلص ىفوأ يبأ نبا ُثيأد : :تلاق «ءاثعشلا انتئّدح ءءاجر
 «ُسسانلا هلعفي ناك ام وه هتفن يذلاو «حتفلا ركشك « «ىحضلا تقو تعقو ركش ةالص يهف مص نإ اذهف

 اهلعف هيده نم نكي مل نكلو «هتنسل ٌفلاخم الو ؛هرركم كلذ نإ :لقت مل يهو «ببس ريغل اهنولصُي
 َةيِنُع هيف نإف «ليللا مايقب اهنع ينغتسي ناكو ءاهيلع ٌضحو ءاهيلإ بدنو اهب ىصوأ دقو . . بيس ريغ
 هنأ را ركب نأ ٌدارأ ْنَمْب ٌةَفلِخ َراَهْتلاَو َلَثْا ٌلَمَج ىلا ٌرْهَوأل :ىلاعت لاق فتم لدبلاك يهو ءاهنع

 ءهبحاص َماقم امهّدحأ موقي ًافلخو ًاضوع :ةداتقو «نسحلاو «سابع نبا لاق [ناقرفلا] 4( ارك
 ليللا اذه يف ًاريخ مكلامعأ نم هلل اودأف :ةداتق لاق .رخآلا يف هاضق امهدحأ يف لمع هتاف نمف
 لكب نائيجُيو .ديدج لك نايلبُيو «ديعب لك نابّرقُيو «مهلاجآ ىلإ نمانلا ناَمِحقُي ناتيطم امهنإف ,راهتلاو
 ٌةالصلا ىنتت متتاف : لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج :قيقش لاقو . ةمايقلا موي ىلإ دوعوم

 دارأ نمل ةفلخ راهنلاو ٌليللا لعج لجو ع هللا نإف ءكلراهن يف كتلبل ني كتاف ام كردأ : لاقف «ةليللا
 .ًاروكش دارأ وأ رّكّذي نأ

 اهعديو ءاموي اهيلصُي ناك سابع نبا نإف ءاذه ىلع لدي مهنع هللا يضر ةباحصلا لعفو :اولاق
 نع نايفس لاقو .تبس ّلك هيتأي ناكو ءاهالص ءابُق دجسم ىتأ اذإف ءاهيلصي ال رمع ُنبا ناكو ؛ةرشع

 )١( ملسمو 1187(2) يراخبلا هجرخعأ 077 .

 )( كلام نب بعك ثيدح نم (717) ملسمو :(5418) يراخبلا هجرخأ .



 ىحضلا ةالص يف للك هيده يف :لصف )1١( 14١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كمن ل سا ا ا كا

 ثيدحلا ءاذه نيو : اولاق ءنوعدّيو نولصُيو «ةبوتكملاك ءاهيلع اوظفاحُي نأ نوهركي اوناك : :روصنم

 ؛كعم يلصأ نأ ٌعيطتسأ ال ينإ : :ة ينلل لاقف «آمخض ناك راصنألا نم ًالجر نأ سنأ نع حيحصلا

 سنأ لاق .نيتعكر هيلع ىلصف ءءامب ريصح فرط هل حضنو «هتيب ىلإ هاعدو «ًاماعط لي يبنلل عنصف

 . ؟9يراخبلا هآور . مويلا كلذ ريغ ىحضلا ىلص يار ام

 ُثيداحأ امأو «لوقلا اذه ىلع الإ ُلدت ال اهدجو «ةباحصلا ٌراثآو ةعوفرملا ثيداحألا لمأت نمو

 لكل ةبتار ةّئس اهنأ ىلع لدي ال رذ يبأو ةريره يبأ ثيدحك اهنم حيحصلاف ءاهب ٌةيصولاو ءاهيف بيغرتلا

 ىلع ليللاب ثيدحلا سرد راتخي ناك ةريره ابأ نأ يوُر دق هنأل «كلذب ةريره ابأ ىصوأ امنإو ءدحأ

 ركب ابأ كلذب رمأي ملو ءرتوُي ىتح ماني الأ هرمأ اذهلو «ليللا مايق نم ًالدب ىحضلاب هرمأف ؛ةالصلا
 .ةباحصلا رئاسو رمعو

 جاجتحالا لحي ال عوضوم اهضعبو ءعطقتم اهضعبو «لاقم اهديناسأ يف بابلا ثيداحأ ةماعو

 اَنأ ُتْنُك ُتْنُك ةّلِع ْنَع الإ اًهْعَطْقَي ْمَلو ىَحَّضلا ٍةَالَص ىَلَع َمَواَد ْنَمه : ًاعوفرم سنأ نع ىورُي ثيدحك هب

 .ديمح نع «يدنكلا ديوُد نب ايركز هعضو هروُن ْنِم رْسَب يف روُن ْنِم ٍقَرْؤز يف وُهَو

 ةالَص مُكْدِ ىَلَص ْن ْنَم» :هيي يبنلا نع دارج نب هللا دبع نع «قدشأ نب ىلعي ثيدح امأو

 نحت امك هيلإ نك اهو اَهاَسَي مث ِرّْدلا ني هكا اهيلَصْبل لجل نإذ ادْبتُم اهلصِيَك «ىحشلا
 باتك يف ثيدحلا يوري هنإف ؛هلاثمأو اذهب جتحي فيك مكاحلل ًابجع ايف .هكئَدَمك اذإ اَمَِلَو ىلإ قالا

 نبا لاقو  قدشألا نب ىلعي ةخسن ينعي - لَو هللا لوسر ىلع ةعوضوم ةخسن هذهو «ىحضلل هدرفأ

 وهو ؛ةركنم ةريثك ثيداحأ و يبنلا نع «دارج نب هللا دبع همع نع «قدشألا نب ىلعي ىور :يدع

 ثيدح نم كّمع عمس ام :قدشألا نب ىلعيل تلق : لاق ءرهسم يبأ نع ينغلبو «نيفورعم ُريغ هٌّمعو
 :نابح نب متاح وبأ لاقو . . «دئاوفلا» نم ًائيشو :«كلام أطوم»و :«نايفس ٌعماج» : :لاقف ؟هللَك هللا لوسر

 لعجف «ثيدح يتئامب ًاهبش هل اوعضوف ؛هل نيد ال نم هيلع عمتجا ربك املف دارج نب هللا دبع ىلعي يقل

 نب هللا دبع نم هتعمس ءيش يأ : انباحصأ خياشم ٌضعب هل لاق يذلا وهو ءيردي ال وهو اهب ثّدحُي

 .لاحب هنع ٌةياورلا ُلحت ال ؛«نايفس ٌعماج»و ءةخسنلا هذه : :لاقف ؟دارج

 َِلِلَع هللا لوسر ناك : :مدقتملا ةشئاع ثيدح نايح نب لتاقم نع حبُّص نب رمع ٌثتيدح كلذكو

 ثيدح وهو "”ىحضلا ةالص» يف مكاحلا هركذ ليوط ثيدح وهو «ةعكر ةرشع يتنث ىحضلا يلصُي

 :لاق «ريرج نب يلع نع «ىيحي ينئَّدح :يراخبلا لاق ؛حبص نب رمع هب مهتملا ءعوضوم

 : نابح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :يدع نبا لاقو كك يبنلا ةبطخ ٌتعضو انأ :لوقي حبص نب رمع

 «كورتم : : ينطقرادلا لاقو :هنم بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح ُبتك لي ال ؛تاقثلا ىلع ثيدحلا عضي

 .باذك :يذزألا لاقو

 ا «لوحكم نع «ةصْفاَرُق نب جاجح نع «يروثلا نع ءنابأ نب زيزعلا دبع ٌثيدح كلذكو

 ْنِم َرَثْكَأَو ءِداّرَجلا ٍدَّدَعِب ُتَناَك ْنإَو هبوُُذ ُتَرِفُع «ىحضلا ِةَحْبُس ىَلَع ظْئاَح نما : ًاعوفرم ةريره

 ) )1١دحأ اذكو ,(1119) مقرب 170/78.

 )7( هجام نباو :(47/5) يذمرتلا هجرخأ )1785(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١42 ىحضلا ةالص يف لكي هيده يف :لصف

 «ءيشب سيل :ىيحي لاقو «باّذك وه :ريمن نبا لاق «ءاذه زيرعلا دبعو . ًاضيأ مكاحلا هركذ «ِرْحْبلا
 .ثيدحلا ٌكورتم : يتطقرادلاو «يئاسنلاو .«يراخبلا لاقو «ثيدحلا عضي ثيبخ باذك

 ٍةَعْفُش ىَلَع طَئاَح ْنَما :هعفري ةريره يبأ نع «دادش نع ؛مهق نب ساهنلا ثيدح كلذكو
 «فيعض :ءيشب سيل :ىيحي لاق «ساهنلاو "'”«ِرْحَبلا ِدَبُو ْنِم رّككأ تناك ْنِإَو هيوُنُذ ُتَرِفَع ,ىحُضلا
 يواسي ال :يدع نبا لاقو ءفيعض :يئاسنلا لاقو «ةركنم ءايشأ سايع نبا نع ءءاطع نع يوري ناك
 هب ٌجاجتحالا زوجي ال «تاقثلا فلاخيو ريهاشملا نع ريكانملا يوري ناك :نابح نبا لاقو ءًائيش
 .ناطقلا ىيحي هكرت ءثيدحلا برطضم :ينطقرادلا لاقو

 «ٌكيدحلا «أثعب لك هللا لوسر ثعبل :ةريره يبأ نع «يربقملا نع ءرخص نب ديمُح ثيدح امأو
 «هثيدح ٌضعب هيلع ٌركنأو «نورخآ هقثوو «نيعم نب ىيحيو «يئاسنلا هفعض ءاذه ديمحف .مدقت دقو
 . ملعأ هللاو .درفنا اذإ هب جتحُي ال نمم وهو

 «ةمامُت همع نع «ءسنأ نع ؛ىنثملا نْب هللا دبع نع ؛«ىسوم نع «قاحسإ نب دمحم ثيدح امأو
 «بئارغلا ثيداحألا نمف ؛«بَمَك ْنِم ٍةَنَجلا يف ًارْصَق ُهَل هللا ىنب «لحضلا ىَّلَص ْنَم' :هعفري سنأ نع
 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ :يذمرتلا لاقو

 َكِفْكَأ ءِراَهَتلا لّوأ يف ِتاّمَكر عّبزأ ْنَع يل ْرِجْمَت آل مَآ نبا» :راّمه نب ميعن ٌتيدح امأو
 عبرألا هذه :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌتعمسف ءرذ يبأو ؛ءادردلا يبأ ٌتيدح كلذكو ؛هَّرِخآ
 . اهتتسو رجفلا يه يدنع

 ءةمقْز عافدنا وأ بشت ةمعِن دٌّدجت دنع ركشلا ٌدوجس هباحصأ يدهو هيو هيده نم ناكو :لصف
 هلل اركش ًادجاَس هلل ّرخ هُرُسَي ٌرمأ هاتأ اذإ ناك لَو يبنلا نأ «ةركب يبأ نع «دنسملا» يف امك
 , 29 ىلاَعَت

 . ”كدجاّس هلل ٌرُكف ءٍوَجاَحِب رب يي يبنلا نأ سنأ نع ءهجام ُنبا ركذو
 مالسإبب لَك يبنلا ىلإ بتك امل «هنع هللا يضر ًايلع نأ .يراخبلا طرش ىلع دانسإب يقهيبلا ركذو

 ثيدحلا ردصو .؛نادْمَه ىلع مآلَّسلا َناَدْمَم ىَلَع ُمالَّسلا» :لاقف ءسأر عفر مث ًادجاس ٌرخ «ناّدْمِه
 , 2 يقهيبلا دنع هدائسإب همامت اذهو 22 «يراخبلا حيحص» يف

 هتءاج امل ًاركش دجس كي هللا لوسر نأ ؛,فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ؟دنسملا» يفو
 . "هيلع ُتملس كيلع مّلس نمو «هيلع ُتْيَلِص كيلع ىَّلص نم هنأ ءهبر نم ىرشُلا

 ءةعاس هللا لأسف هيدي عفر كو هللا لوسر نأ «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ؛دواد يبأ نئس» يفو

 .«ىحضلا لضف# هامسو تاحفص لبق فنصملا هركذ قفز

 .غ5/ه دحأ هجرخأ )7١(

 .دهاوش ثيدحلل نكل «ةعيهل نبا لجأل «فيعض ٍدانسإب «(1741) هجام نبأ هجرخأ (؟9)
 38 :باب 54 باتك يراخبلا حيحص نم «يزاغملا» باتك رظنا (5)
 554/7 يقهيبلا هاور (5)

 .اهب ىوقتي دهاوش ثيدحلل نكل «فوع نب دحاولا دبع فعضل «فيعض ٍدانسإب 2191/١ دمحأ هجرخأ (0



 نآرقلا دوجس يف ولي هيده يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م ص خخ سس ل لا رت يص ال

 « يب ُتْلَأَس يْنإد :لاق مث «تارم ثالث ًادجاس ّرخخ مث
 ٌتْرّرخُف « يتم َتْلُث يناطغأك «يتمأل ٌتْعَفَسو

 ًاركش ًادجاَس ُتَرَرَكُم «يناثلا ٌثلثلا يناطغأك « مال يّبَر ُتْلاَسُك ءيسار ٌتفَقَر مث ير ًارْكس ًادجاَس

 ""يئَرل ًادجاَس ُتَررَكَف ءّرخآلا تلثلا يناطغاف «يِمأل يبَر ُتلَأَسَ « يسأر ٌتْعَكَر َمُك « ير

 . يراخبلا هركذ ءهيلع هللا ةيوتب ىرشُبلا هتءاج امل كلام نب ٌبعك دجسو

 . جراوخلا ىلتق يف َهّيَدُتلا اذ دجو نيح دجس هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع دمحأ ركذو
 ُج يف نيح يضر يلع نع دمحأ رك
 . ةمليسم ّلتق هءاج نيح دجس ءهنع هللا يضر قيدّصلا ركب ابأ نأ «روصنم نب ديعس ركذو

 نآرقلا دوجس يف لَو هيده يف :لصف
 ُهَرْوَصَو ُهَقْلَح يذّلِل يِهْجَو دبس :هدوجس يف لاق امبرو ءدجسو رّيك ةدجسب ّرم اذإ لي ناك

 . 0و ولْؤَحي هَرصِبَو ُهَْمَس ٌَشَو
 اهلبقَتَو أرد َكَدْنِم يل اَهلَعجاو ءأرجأ اهب يل بُكاو ءاررو اهب يّنَع ططخا مَُّللا» :لاق امبرو

 .«نئسلا» لهأ امهركذ .9"2«دواد َكِدْبَع ْنِم اهئليَت امك ينم

 ومدقتمو يفرخلا هركذي مل كلذلو ءدوجسلا اذه نم عفرلل ربكُي ناك هنأ هنع ركذُي ملو

 نع صوصنملاف «هيف ٌمالسلا ُيعفاشلاو دمحأ ركنأو .ةتبلا مالس الو ٌدهشت هنع هيف َّلِقُث الو ءباحصألا

 باوصلا وه اذهو .وه ام يردأ الف ٌميلستلا امأ :دمحأ لاقو «ميلست الو هيف ٌدهشت ال هنأ يعفاشلا

 . هريغ يغبني ال يذلا

 «(تّشنا ءامّسلا اذإ) يفو (مجنلا) يفو ؛«(ص) يفو ؛(ليزنت ملا) يف دجس هنأ هنع حصو

 .(قّلَح يذلا َكّيَر ماب أرقا) يفو

 يف ثالث اهنم «ةدجس ةرشع ٌسمخ هأرقأ ِكَو هللا لوسر نأ «صاعلا نب ورمع نع دواد وبأ ركذو

 ١ ."ناتدجس جحلا ةروس يفو ءلّصفملا

 لّّصفملا نم اهيف سيل «ةدجس ةرشع ىدحإ هِي هللا لوسر عم تدجسا :ءادردلا يبأ ثيدح امأو

 «(ناقرفلا ةدجس)و ؛«(جحلا)و «(ميرم)و ؛(ليئارسإ ينب)و «(لحنلا)و ء(دعرلا)و «(فارعألا) :ءيش

 لع يبلا نع ءادردلا وبأ ىور :دواد وبأ لاقف ؛(ميماوحلا ةدجس)و «(ص)و «(ةدجسلا)و «(لمنلا)و

 ,0ولو هدانسإو «ةدجس ةرشع ىدحإ

 . قاحسإ نب ثعشألا نع نسحلا نب ىبحي هيفو ءوأو ٍدانسإب «(7794) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . كلام نب بعك ثيدح نم ,(7774) ملسم اذكو «(4414) مقرب (0)

 .7ا/1/؟ يقهيبلا هجرخحأو (4) 149/١. دحأ هجرخأ (0)

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ةشئاع ثيدح نم 77/9 يئاسنلاو )08٠(« يذمرتلاو )١515(« دواد وبأ هجرخأ (0)

 ؛هللا ديبع نب دمحم نب نسحلا لجأل «فيعض ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم )1١617(« هجام نباو «(01/84) يذمرتلا هجرخأ ()

 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 نب هللا دبعو «فيعض ؛نقتعلا ديعس نب ثراحلا دنس يفو 2717/١ مكاحلاو )/1١89(: هجام نباو ؛(401١) دواد وبأ هجرخأ (/)

 . لوهجم نينم
 امأو «لوهجم يقشمدلا رمع هيفو ءعطقنم يذمرتلا دنع لوألا دانسإلاو )21١65( هجام نباو :.(516و 018) يذمرتلا هجرخأ ()

 .بيرغ ءادردلا يبأ ثيدح : هلوقب يذمرتلا هفعضو مسي مل هخيشو ءًاضيأ يقشمدلا رمع هيفف ٍناثلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15. ةعمجلا يف 1! هيده يف :لصف

 ىلإ لوحت ذنم لصفملا يف دجسي مل لَو هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح امأو
 . هثيدحب جتحي ال «ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ هدانسإ يف «فيعض ثيدح وهف دواد وبأ هاور «'"”ةنيدملا
 قودص :يئاسنلا لاقو ,فيعض :نيعم نب ىيحي لاقو .ثيدحلا برطضم ةمادق وبأ :دمحأ مامإلا لاق
 رطمب ناطقلا نبا هلّلعو .همهو رثك نمم ًاحلاص ًاخيش ناك :يتسبلا متاح وبأ لاقو ءريكانم هدنع
 جارخإ ملسم ىلع بيعو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ظفحلا ءوس يف ههبشي ناك :لاقو «قارولا
 ام برضلا اذه ثيداحأ نم يقتني هنأل «هثيدح جارخإ يف ملسم ىلع بيع الو .همالك ىهتنا . هثيدح
 هيلع كردتسا نم ماقملا اذه يف طِغف ءهيف طلغ هنأ ملعي ام ةقثلا ثيداحأ نم حرطي امك .هظفح هنأ ملعي
 «هلاثمأو مكاحلا ةقيرط :ىلوألاف ؛ظفحلا ءىيس ثيدح عيمج فّعض نمو «ةقثلا ثيدح عيمج حجارخإ
 .ناعتسملا هللاو نأشلا اذه ةمثأ ةقيرط يه ملسم ةقيرطو ؛هلاكشأو مزح نب دمحم يبأ ةقيرظ :ةيناثلاو

 ُهاَمّسلا اَدإ) يفو .(َقّلَخ يِذَّلا َكّبَر مشاب أرقا) يف لك يبنلا عم دجس هنأ ةريره يبأ نع حص دقو
 نم نائيدحلا ضراعت ولف .عبس وأ نينس تسب ةنيدملا كي يبنلا مَدَقَم دعب ملسأ امنإ وهو 290(ثَّقَعْنا
 نبا ىلع تيفخ ملع ةدايز هعم تبثم هنأل «ةريره يبأ ثيدح ٌميدقت نيعتل ,ةحصلا يف امواقتو هجو لك
 نم هيف سابع نبا ثيدحو ؛هتحص ىلع قفتم ةحصلا ةياغ يف ةريره يبأ ُتيدحو فيكف «سابع
 .ملعأ هللاو .هيف ام فعضلا

 اهموي صئاصخ ركذو ةعمجلا يف ِةكَي هيده يف :لصف
 َدْبَب ةمايقلا َمْوَي َنوقِباّسلا َنوُلَوألا َنوُرِخآلا ُنْحَن» :لاق هنأ لي يبنلا نع ؛نيحيحصلا» يف تبث,

 هل هللا اَناَدَهَك ءديف اوُهّلَتاَف مُهْيَلع هللا ضرك يِذّلا ُمُهُمْوَي اذه ّمُث ءاَنِْبَق ْنِم باتكلا اوُنوأ مهّنأ
 . 92دك َدْعَب ئَراَصتلاو اد ُدوُهَيلا «عَبت هيف انَل ُساَّنلاَو

 : كَ هللا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةفيذخو «ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» يفو

 للا ءاجف ءِدحألا مي ىراصُتلل ناكو تبا مَ ِوُهِِل ناك ءانلْبَ ناك ْنَم ةعْمجلا نه هللا لص
 . 8 «ييالخلا َلْبَق مهل يضْقَملا َماَيِقلا َمْوي نوُلوألاو ءاينُدلا ٍلْهَأ ْنِم َنوُرِخآلا نحن «َماَيِقلا موَي انك ْعَبَتْمُم َكِلذَكو ءدحآلاو َتْبَسلاو ٍةَعُمُجلا َلَمَجَف وَعُمُجلا ٍمْوَيِل اًناَدهُف اني

 موي مُكِياَيَأ لضُنأ نما :ه يبنلا نع ءسوأ نب سوأ ثيدح نم ؛«نئسلا»و ءدنسملا» يفو
 ّنإَف .هيف ٍةالَّصلا ّنِم يلع اوُريكأف ُةَقْحّصلا هيفو ةَحْفنلا هيفو ءٌضبق هيفو َمَكآ ُهَللا َّقَلَخ هيف َوَعْمْجلا
 (َتيِلَي دق : ينعي) ؟َتْمرَأ دو َكِئلع اًنّئالَص ُضَرْعُت ْيكَو هللا لوسر اي :اولاق ؛ّيلع ٌةَصوُرْعَم مُكتالَص
 نباو «كردتسملا» يف ؛مكاحلا هاورو ,©0«يايبنألا داَسْجَأ َّلُكأت ْنَأ ضرألا ىلع َمّرَح هللا ّنإد :لاق
 .؟هحيحص» يف نابح

 )١5٠07(. دواد وبأ هجرخأ قل

 .157 /7 يئاسنلاو «(0ا/7) يذمرتلاو 149(2) دواد وبأو «(01/8) ملسم هجرخأ قفز
 .ةريره يبأ ثيدح نم (806) ملسمو ؛(817) يراخبلا هجرخأ (7)
 )1١41(. هجام نباو ملا / يئاسنلاو :(405) ملسم هجرخأ (4)
 هقفاوو ءهححصو 718/١( مكاحلاو )3١86(., هجام نباو 41/7 يئاسنلاو 20٠١490 دواد وبأو :8/4 دمحأ هجرخأ (5)

 . يبهذلا



 ةعمجلا يف دي هيده يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس سا اا ا ا كا

 موي ُسْمّشلا هيف ُْتَعَلط ْتَعَّلط مْوَي ريحا : : لاق ولو يبنلا نع ؛ةريره يبأ ثيدح نم (يذمرتلا عماج» يفو

 اي يف الإ ةقاشلا وقتال ءاهْني َجِرْخُأ هيفو نجلا ٌلِخْدُأ هيفو مَآ هللا َقّلَخ هيف قَعْمَجلا

 . مكاحلا هححصو « حيحص نسح ثيدح : :لاق . 07مم

 هيفو «مدآ قلخ هيف ,ةعمجلا موي مايألا ديس : ًاعوفرم ةريره يبأ نع ًاضيأ «كردتسملا» يفو

 . ؟”(ةعمجلا موي الإ ةعاسلا موقت الو ءاهنم جرخأ هيفو :ةنجلا لخدأ

 قعَمجلا موي ُسْمَّشلا هيلع ْتَمَّلَط ْتَمَلط ٍمْوَي ريحا : ًاعوفرم ةريره يبأ نع ««أطوملا» يف كلام ىورو
 م

 ُةَحيِصُم ّيِهَو الإ باد ْنم امو ةعاَسلا موقت هيفو تام هيفو هيلع بت هيفو طِبْمُأ هيفو «ُمدآ َقِلُخ هيف

 ٌةَعاَس هيف ٍهبِفو ءّسنإلاو نجلا ًالِإ ٍةَعاَسلا َنِم نم ًاقَّنَش ٌسْمّشلا َعّلظَت ىَّتح ُحيْضُت نيج ْنِم ٍةَعُمُجلا َمْوَي

 ٍةَئس ّلُك يف كلذ :بعك لاق . . هاي ةاظفأ الإ اي هللا لشي يلَصيَوُحَو ملم ٌدبعاُنِواَصُب ا

 ا . لو دّللا ُلوُسَر ٌقّدِص :لاَقَك َءارَْتلا ٌبْعَك رت قْعْمُج ُلُك يف ْلَب :ٌتلقف

 ٠ ءاهب ينريخأف :ٌتلُق «يِه ٍةَعاَس هيأ ُتْمِلَع ْدَك :َلاَق «بغك ّعَم يسِجَمب ُهئْلَدَحف «ٍمآلَس نب للا َدْبَع

 وهو مِلْسُم دبع اَهئواَصُي الا : هلو للا ُلوُسَر َلاَق ْدَكَو فنك : ُتْلَقَك ٠ َوعْمُجلا ٍمْوَي يف ٍةَعاَس ٌرِخآ َيِه : :لاق

 ٌرظَمْني ًاسِْجَم ٌسْلَج َْم» : لكي هللا ُلوُسَر ْلُقي مل : مالس ُنْا لاَ ؟اهيف ىَلَصيَال ٌةعاَسا َكلَيَو «يَلَصُي
 ؟27نْلَصُي ىَّتَح < ٍةَالَص يف َوُهَن (ٌةالَّصلا

 . 7«ةعُمججلا ٍمْوَي نم ِرْيَخ موي ب ىَلَع ُسْمَّشلا ُعُلظَت ال» :ًاعوفرم «نابح نبا حيحص» يفو
 مالسلا هيلع ٌليربج ىتأ : لاق ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم «يعفاشلا دنسم» يفو

 اهب ٌتْلَضف ءٍُِمُجلا ُمْوَي هِذَه١ :لاقف ؟هذه ام : للي ّئبنلا َلاَقَق ءةتكت اهيف ءًءاَضيي ةآزمب لي هللا لوسر

 ٌدْبَع اهّقِفاوُي ال ٌةَعاَس اهيفو ٌرْيح اهيف مكلو «ىراصّنلاو ُدوهيلا ؛عَبن اهيف ْمُكَل سائلا ءَكْأَو َتْنَ

 ؟ديزملا ُموي ام !ليربج اي : 2ك يبنلا لاقف «ديزملا ُمْوَي ب انَدْنِع َوُهو ُهَل َبيِحْسا الإ ٍرْيَحب هللا وعدي ٌنِمْؤُم

 َُلاَحْبُس هللا لزنأ ََعمُجلا موي ناك اذإف ءِكشِم ْنِ ه بك دف حيا اواو سزدزلا يذلا كن: لاق

 لَكُم بعد ْنِ ريا ٌريانملا كلي ٌفَحو «٠ نينا ُدِعاَقم اهيلع رون ْنِم ٌرِاََم َُلْوَحَو يكيآلم ْنِم َءاَش ام

 للا ويف لا كلي ىلع مهئاََو نب اوسلجن ,نوُقيَصلاو ُءادَهَّشلا اهيلع ِدَجرَبَّولاَو توقايلاب

 ْدُك :لوقيف «كّئاوضر كّلاسن انّبر :نولوقيف ءمُكطأ ينوُلَسف ءيدعو مكُتفَدَص ْدَك بو اَنأ» لجو ع
 وهو تلا ني مهب هيف مهيطعُي امي وعملا َمْوَبَنوُبحُي مهف «ديزم ّيَدَلو ميت ام مُكَلَو مكذع ُتيِض
 . "!«ةعاّسلا موقت هيفو «مدآ َقلَح هيفو شرعلا ىلع ىلاعتو كرات كبر هيف ئوتما يذلا وبلا

 نب ةيواعم رهزألا وبأ ينثدح :لاق «ةديبُم نب ىسوم ينثدح ءدمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا هاور
 وبأ ينثدح :لاق ميهاربإ انربخأو :لاق مث .سنأ نب ريمع نع ءديبع نب هللا دبع نع ؛ةحلط نب قاحسإ

 )١( ملسمو اا/١/8 مكاحلاو :.(484) يذمرتلا هجرخأ )8804(.

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو ءالالال ١/ مكاحلا هجرخأ (؟)

 .حيحص نسح :لاقو :(441) يذمرتلاو )3١57(« دواد وبأو ء١١٠ « ٠١8/1١ كلام هجرخأ ()

 .ةريره يبأ ثيدح نم 7770(0) نابح نبا هجرخأ (5)

 .فيعض يذبرلا ىسوم هخيشو ؛ءيش ال ؛دمحم نب ميهاربإ هيف «فيعض ٍدانسإب 1548/١« يعفاشلا هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 155 ةعمجلا يف دي هيده يف :لصف

 007 ب ًاهيبش سنأ نع «دعجلا نب ميهاربإ نارمع

 يلزتعم : هللا همحر دمحأ مامإلا هيف لاق نكل ءاذه ميهاربإ هخيش يف يأرلا ّنسح يعفاشلا ناكو

 .هيف ءالب لُك يردق يمهج

 ليرْبِج يناثأ» : قلك ئبنلا لاق :سنأ لاق :لاق «ناوفص انثدح عفان نب مكحلا ناميلا وبأ هاورو

 «ريِمُع نب نامثع نع ؛ةيبظ وبأ ٌهاورو .سنأ نع «ةرفُع ىلوم رمع نع «بيعش نب دمحم هاورو ؛هركذف
 .هقرط دواد يبأ نب ركب وبأ عمجو . سنأ نع

 يأل :لَي يبنلل ليق :لاق «ةريره يبأ نع ءةحلط يبأ نب يلع ثيدح نم «دمحأ دنسم» يفو
 ٌةَسظَبلا هيفو ٌةَئْعَبلاو ٌةَّفْعَّصلا هيفو «َمآ كيبأ هيلي ثَعِبظ هيف ّنآل» :لاق ؟ةعمجلا ٍمْوَي يمس ءيش

 .©0ههل ٌبيِحُتْسا اهيف هللا اعد ْنم ٌةَعاَس اهنم ءتاعاَس ُتالّث ِرِخآ يفو

 انثدح «قرزألا دلاخ نب ماشه ناورم وبأ انثدح «هدئسم» يف يوسّنلا نايفس نب نسحلا لاقو
 تعمس :لاق «كلام نب سنأ ينثدح «ةرفُغ ىلوم هللا دبع نب رمع انثدح «ينشخلا ىيحي نب نسحلا
 هذه ام :تلقف ُءادْوَس ٌةَتُكُ اهيف ءءاضُيبلا ةآّرملا ةَّيَهَك هدي يفو ليِرْبِح يناتأ» :لوقي لَ هللا لوسر
 اهيف انّل امو :تلقف .كِدغب ْنِم ٌكيمألَو كل ًاديع ُنوُكت َكِيَلِإ اهب ُتْنُِب ةَعُمجلا هذحل :لاقف ؟ليرْبج اي
 ٌدْبَع اهُقِناوُي ال ٌةَعاَس اهيفو ؛ةَايقلا موي َنوقباّسلا نوُرِعآلا ُمتْنَأ ,ريثك ٌرْيَح اهيف ْمكل : :لاق ؟ليربج اي
 ةعاّشلا هذه :لاق ؟ُليِرْبِج اي ءادؤّسلا ُةْكُلا هذه امف :ٌتلق ٠ ءاطغأ الإ اعيش َهّللا ُلاْسَي يّلصُي مِلْسُم
 ؟ليرُبج اي ديزَملا موي امو :ُتلق .ديزمملا موي اندنع هيمسُن ُنحنو «مايألا ُديَس وهو ةعُمجلا موي يف نوكت
 ءةرخآلا ماّيأ ْن ْنِم ةعُمجلا ٌمْوَي ناك اذإف ٠ ٠ ضي كلن نو ا ياو لا يف هنا كب كان :لاق
 ُفَحُتو نول اهيلع سدلجيف رولان روني يسْرُكلا حيو «هبيْرُك ىلإ ِهِشْرَع ْنِم َّلَجَو ّرَع ُبّرلا بم
 وقر نم رقلا لما ظوفَتم ءءادهشلاو نوقيُنَصلا اهيلع ٌسِلجيف بقت ني يباركي زوالا
 ىَنبكَي مَ ءسِلِجَملا يف ال ذأ يساركلاو ريانملا لهأل نوري ال ِكْسِملا ِناِبْتُك ىلع نوسلجيف
 مهل ده ءٌّبر اي ئضّرلا كلان : مهوَمْجأب نولوقيف «ينولس :لوقيف «ىلاعتو كرابت ماركإلاو لالجلا

 امي مولع ىمنمي دي َمُث :لاق هُمُهْنِم ٍدْبَع 6 ُةَمْهَن َيَِْنت ىَّنَح هنولأسين «ينولّس :لوقي مث ءىضٌرلا ىلع
 ب ىلإ هيسز# نم ربا عَ مف رَشَب بل لع رطخ الو ُتَعِمَس ُنُدَأ الو ثأر نْيَعال

 سيل «ءارضخ ٍدْيُمُر وأ فءارمح ٍةَوُقاي وأ ءءاضُيَيِةولؤُل نم ٌةَلرُع يهو مهِفَرُع ىلإ فَرُغلا له ُعتريَ
 اهُمدَحَو اهجاوُرأ اهيف ءاهّراَمُي اهيف ٌةَيلَدَكم هرم :لاق وأ ءاهّراهنأ اهيف ءةرّوتُم ْمْضَو آلَو ٌمْضَق اهيف
 اينّدلا يف اينّدلا ّلهأ ٌرَش َفاَبَتُي امك «٠ ةعّمجلا موي د ةّنجلا يف نورّشابعَي ةّنَجلا لهأف : لاق اهتِكاسَمَو
 ,©0«رطملاب

 نب هللا دبع ينثدح «يشاقرلا ناورم نب رهزأ ينئدح :«ةنجلا ةفص» باتك يف ايندلا يبأ نبا لاقو

 .دمحم نب ميهاربإ لجأل «فيعض ٍدانسإب 158/١.« يعفاشلا هجرخأ )1١(

 .ةريره يبأو ةحلط يبأ نب ىلع نيب «لاسرإ هيف ٍدانسإب ١5 دمحأ هجرخأ (؟)
 ًارصتخم ىنعملا اذه درو دقو «ثيدحلا فيعض رمع هخيشو ؛كورتم هنإف « ينشخلا ىيحي نب نسحلا لجأل ءادج فيعض هدانسإ ()
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 ةعمجلا يف هلك هيده يف :لصف )١( / 1١5 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ل ل ساحب

 لاق :لاق 3 .ةفيذُح نع «لئاو يبأ نع «شمعألا نع ءِبّيطُم نب مساقلا انثدح «ينابيشلا ةداّرَع

 «ةادوس ٌةَعْمَل اهطَسَو يف اذإو ٠ .اهئّوضأو يئاّرملا ٍنَسْحأك ٌةآَرِم هّفَك يفو ليرْبِج ذاتأ» : : هلي هللا ٌلوسر

 َكْيَر ماّيآ ْنِم ٌمْوَي : لاق ؟ُةَعُمُجلا امو : :تلق ٌةَعْمجلا هذه : :لاق ؟اهيف ىرأ يتلا ٌةَعْمّللا هذه ام :تلقف

 هفرش اماف «ةرخآلا يف همساب كربخأو ٍهلهأل هيف ىجرُي امو ءايندلا يف هِلضَفو ِهفَرَش كرخُأَسَو «ميظع

اَس هيف نإ .هلهأل هيف ىَجرُي ام اّمأو ؛قلخلا رمأ هيف ٌعَمْج لجو رع هللا نإف ءايندلا يف هلضفو
 ٌةَع

 يف لَو ُهنََع ماو ؛هاَإ امهاطعأ الإ ًارْيَح اهيف ىلاعت هللا نالأَي ٌةَملُْمٌةمآ وأ ْمِلْسُم دبع اهُقاوُي ال

 مهيلع ترج «راّثلا ىلإ راّثلا لمأو نجلا ىلإ ةّنجلا لهآ َرْيَص رذإ ىلاَعَتو لرابت هللا نإ ءهّمْساو ةّرخآلا

 اذإف هياَعاَسَو كَل رم هللا مل دل لَو ٌّلْبَل اهيف سيل «٠ «يلايّللا هذهو مايألا هذه

اَنُم ةنجلا َلْمَأ ىدان «مهَمُمُج ىلإ ةعمجلا لهأ جرخي نيح ةَعْمجلا موي ناك
 اوجرخا نجلا لأ اي ند ٍ

لا ُناَبْثُك هيف هللا الإ هضرعو هلوط ةّمس ملعي ال ديزَملا يداّوو «ديزملا يداو ىلإ
 يف اهسوؤر «كشم

َم نو يساركي نينمؤملا ٌنامِْف جرخيو روث ْنِم ٌربانمب ءاييثألا ٌناَمْلِغ جري : لاق ءءامّسلا
 اذإف ,يٍتوقا

 هُلِخْدُتو «ٌكْسِملا كلذ ٌريثت دق «ةريثُملا ىعدت ًاحير مهيلع ُهّللا َتَعَب مِهَسِلاَجَم ُموَقلا ٌَدَخَأَو 0

 ني ِكشملا كِل مضت تيك تك ْمَلهَأ ُحّرلا كلي ؛مهراعْشأو مههوجو يف ُهُجِرْخُتو ؛ مهبايث تحت

 لمح ىلإ ىلاعتو كرابت هللا يحوُب م :لاق . ضرألا هجَو ىلع بيلي َّلُك اهيلإ َعُْد ول ول ؛مقيأ قارئ

 ملَو بِيَقلاي ينوُاطأ نيذلا يدابع اي ّيلإ : هنم ُهلوُعَمْسَي ام َلَوأ نوكيف ءمِهِرُهظَأ ني هوُعَض :وِش

يضر : ٍةَدِجاَو ٍةَمِلَك ىلع َنوُعِمَتْجَيَف ءديزَملا موي اذهف ينوُنَس ءيرمأ اوعي « يِلْسُر اوقَّدَصو «ينورَي
 ان

 يِوُلَسُك «يراد مكْئكسأ مل مُكدع ضأ مل ْوَل يّنإ جلا َلْهَأ ا ْنَأ : : مهل هللا ٌعجْيف ءانَع َضْراَك كْنَع

 ىّلَجَتي «َبُجُحلا كلت ُفِشْكَيف ٠ ءهيلإ ْرُْت َكَهْجَ اني اي ٍ:َْدِحاَو ٍةَمِلَك ىلع َنوُعوَتْجَ ,ديزَملا ٌمْوَي اذهف

 مك وروُن ْنِ مُهاَْغَي اميل اوقرتخال اوُثِرَتْحَي الأ ئىَضُ هنأ الؤَل ءيَش هروُت نم مُماَشْْيُ ٠ لجو ع مهل

 اوناك اَم يلع تفل من حاول أكو هزات ىلإ نوي ٠ مُكلِزانَم ىلإ اوعجُرا : مهل ُلاقُي

 ٌروثلا ٌدارَت اوُمِجَر اذإف «وروُ ْنِ ْمهَِثَغ امم مهِلع َنيِفَحَو َنهَْلَع اوُفَح دقو ' مِهِجاَوْزَأ ىلإ نوُمِحْري هيف

 ةروص ىلع اًنْنِع ْنِم مُتْجَرَح ْدَقَل : ٍمُهُجاَوْرأ مُهَل لوقتف ٠ ءاهْيَلَع اوناك يتلا مهرَّوُص ىلإ اوُعِحْرَي ىَّتَح

 طظاحأ ام ُِللاَو هن :لاق هن انْرظَتُف ٠ انل ىّلَجَت َّلَجَو رع ُهَّللا ّنأل كلذ : :نولوقيف «اهرْبَع ىلع مُتْمْجَرو

 مُهَف :لاق ءهْنِم انْرَظَنَ :مهلوق َكِلْذَك : : لاق مه نأ ءاَ ام لجو مط نم مهارأ دق ُهنكلَو ٌقلَح هب

 : لَو هللا لوسر لاق .«هيف اوناك اَم ىلع ٌفْمَّضلا ماي ٍةَعْبَس َلُك ين ايي لكلا كني يف نول

 231007 :ةدجسلا] 4قوَُمَْي أنك امي امي لج نبع رف ني مل أ آم سقت ملعَت القط : ىلاعت هلْ

نع «ةبقع نب ىسوم انثدح دمحم نب ةمصع ثيدح نم ؛ةنجلا ةفص) يف ميعُت وبأ هاورو
 يبأ 

 0 ًاهيبش سنأ نع « «حلاص

 هللا دبع نع :ةديبع ىبأ نع «لاهنملا نع ؛يدوعسملا ثيدح نم ؛ةنجلا ةفص» يف ميعن وبأ ركذو

 )١( رازبلا هجرخأ هجولا اذه نمو فيعض «ةدارع نب هللا دبعو «ثيدحلا كورتم هنإف بيطملا نب مساقلا لجأل هاو هدانسإ )7014(
 مساقلاب (181/7) يمثيهلا هلعأو «فشك» .

 .كورتم هنإف دمحم نب ةمصع لجأل «واو ٍدائسإب (”68) مقرب ميعن وبأ هجرخأ (؟)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1548 ةعمجلا أدبم يف :لصف

 نم بيثك ىلع ةعمج لك يف ةنجلا لهأل ُرْرْبَي ىلاعتو كرابت هللا نإف ءايندلا يف ةعُمجلا ىلإ اوعراس :لاق
 ًائيش ةماركلا نم مهل ُتِدْسُيو ةعمجلا ىلإ مهتعرس ردق ىلع برقلاب هناحبس هنم نونوكيف «ضيبأ روفاك
 .©”مهل ثدحأ دقو مهيلهأ ىلإ نوعجريف ؛كلذ لبق هوأر اونوكي مل

 ةعمجلا أدبم يف :لصف

 ينثدح :لاق ؛هيبأ نع «فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم ينثدح :قاحسإ نبا لاق
 «ةعمجلا ىلإ هب ٌتجرخ اذإف ؛هرصب ٌفُك نيح يبأ ٌدئاق تنك :لاق ؛كلام نب بعك نب نمحرلا دبع
 الأ زجعل اذه نإ :تلقف كلذ ىلع ًائيح ثكمف «ةرارُز نب دعسأ ةمامأ يبأل رفغتسا ءاهب َناذألا عمسف
 !هاتبأ اي :تلقف ءهل ٌرفغتسا «ةعمجلل ناذألا عمس املف ءجرخأ تنك امك هب ُتجرخف ءاذه ْنَع هلأسأ
 نم َلوأ ٌدعسأ ناك !ّينُب يأ :لاق ؟ةعمجلا موي ناذألا ٌتعمس املك ةرارُز نب دعسأل كرافغتسا ٌتيأرأ
 عيقن :هل لاقُي عيقن يف ةضايب ينب ةّرَح نم ِتيِبّنلا مْرَه يف لي هللا لوسر مَدْقَم لبق ةنيدملاب انب عّمج
 .ةلجر نوعبرأ :لاق ؟ذئموي متنُك مكف :ُتلق .ٍتامّضَحلا

 ئانسإلا ماقتسا ءةقث يوارلا ناكو ؛يوارلا نم هعامس ركذ اذإ قاحسإ نب دمحمو : يقهيبلا لاق
 © ىهتنا دانسإلا حيحص نسح ثيدح اذهو

 نب ورمع ينب يف ءابُقب ماقأف «ةنيدملا كي هللا ٌلوسر مدق مث «ةعمجلا أدبم ناك اذهو :تلق
 سّسأو ءسيمخلا ٌمويو «ءاعبرألا ٌمويو «ءاثالثلا ٌمويو «نينثإلا موي قاحسإ ُنبا هلاق امك «فوع
 يذلا دجسملا يف اهالصف «فوع نب ملاس ينب يف ٌةعمجلا هتكردأف «ةعمجلا موي جرخ مث ءمهدجسم
 . هدجسم سيسأت لبق كلذو «ةئيدملاب اهالص ةعمج لَّوأ تناكو «يداولا نطب يف

 نب ةمّلّس يبأ نع ينغلب اميف لَك هللا لوسر اهبطخ ةبطخ لّوأ تناكو :قاحسإ نبا لاق
 ىنثأو هللا دهحف ءًابيطخ مهيف ماق هنأ لي مل ام لي هللا لوسر ىلع لوقن نأ هللاب ذوعنو  نمحرلا دبع
 ّمُك .مكُدحأ َّيَقَعصُيَلّللاَو ٌنُمَلْعَت مكسفنأل اومدَقَ ّنماَتلا اهّيأ ُدْعَي اّمأ» :لاق مث ءهلهأ وه امب هيلع
 يلوسر كأي ْمْلأ : هنوُد هُيْجْحَي ٌبجاح الو نامُجْرُت ُهَل سيل هّبَر ُهَل ٌنلوقيل ّمُك عار اهل سيل همَتخ َّنَعدَيَ
 ُّ ءًائيش ىري الف «ًالامشو ًانيمَي َّنرظْنيَلَك .كسفتل ٌتْمَدَق امك ءَكِيِلَع ٌتْلَضفأو ءًالاَم كّئيَتاو ءْكَمَنَب
 مكيلع مالسلاو ,فعض ةثامعبس ىلإ اهلاثمأ رْشَعِب ٌةنسحلا ىَرْجُ اهب نك ءوبيط ةَمِلكَك ءدجَي مَ نمو « لمْ ةَرمَت ْنِم قشي ولو ِراَلا نم ُهَهْجَو يِقَي نأ عاطتشا ٍنَمَك « منهج َرْي ىَري الق هاد َنَرظْنَ
 .«هتاكربو هللا ةمحرو

 هُئيِعَّتْسَأو ُهَُدَمْحَأ هلل دمحلا نإ» :لاقف ءىرخأ ةرم لك هللا لوسر بطخ مث :قاحسإ نبا لاق
 .هل يداه الف لِلْضُي ْنَمو ىل َلِضُم الف هللا هِْهَي ْنَم انلامُعأ ِتاَّيَسو ءانِسُقنأ رورُش ْنِم هللاب ٌدوعُن
 يف هللا نير نم حَلْفأ دك هللا ُباتك ثيدححلا نَسَحأ نإ .هل كيرَش ال هدول لإ هلإ ال نأ ُدّهْشأو

 )1١( ميعن وبأ هجرخأ )845(.

 2381/١ مكاحلاو ؛(81١1) هجام نباو :(1:19) دواد وبأ ًارصتغم هجرخأو 2470 ١/ «ةريسلا» يف ماشه نبا دنع وه (؟)
 .يبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع هححبصو

 195/7 «يقهيبلا نئس» رظنا (©)



 ةعمجلا أدبم يف :لصف 154 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ثيدحلا ٌنَسْحأ هَّنِإ ءساّلا ثيداحأ ْنِم هاوس ام ىلع هٌراتخاف ءرفكلا دعب مالسإلا يف هلخدأو هبلق

 هنع يَ الو هّرفؤو للا مالك اوُنمَت الو مكيف ّلُك نيل اوُبحأ هللا ب ٌبحأ ام اوُبِحا ؛هُقلبآو

 نم ٌهافَطصُمو ءلامعألا َنِم هنّريخ هللا هاّمس دق ءىِفَطْصَيو ُراَئُخَي هللا ُنْلْخَي اَم ّلُك ْنِم هّنإف ٠ .مكولُقا

 هي اوكرشُت الو هللا اودُيعاف «ٍماَرحلاو الحلا نم ُنماَنلا ينو ام لك نمو ؛ثيدحلا ّنِم حِلاّصلاو ِداَبِملا

 هللا َّنإ ءمكنت وللا حور اوُباحتو ءمكهاوُفأب نولوقت : ام ٌحِلاَص للا اوُقُدضاو ههِتاَقُت َّقَح هوقّناو اعيش

 هاكر هللا ةَمْحَرَو مكيّلَع ُمالَّسلاو مُدْهَع َتَكْنُي ْنَأ ٌبَضْنَي

 ١ بطخلا يف هيد ركذ دنع ماسلا هيلع هيطخ نم فرط مد دقو .

 .هريغ نع اهب صتخي تادابعب هّصيصختو ءهُقيرشتو مويلا اذه ٌميظعت لكي هيده نم ناكو : لصف

 .يعفاشلا باحصأل ناهجو امه :نيلوق ىلع ؟ةفرع موي مأ لضفأ وه له :ءاملعلا فلتخا دقو:

 ال نمم ريثك نظيو ."”(ناسنإلا ىلع ىتأ له) و (ليزنت ملآ) يتروسب هرجف يف أرقي يي ناكو
 مهّدحأ أرقي مل اذإو «ةعمجلا ةدجس اهنومسيو «ةدئاز ةدجسب ةالصلا هذه ٌصيصخت دارملا نأ هدنع ملع

 ةءارق ىلع ةموادملا ةمئألا نم هرك نم هرك اذهلو «ةدجس اهيف ىرخأ ةروس ةءارق ٌبحتسا «ةروسلا هذه

 ناك امنإ : :لوقي ةيميت نبا مالسإلا ميش تعمسو .نيلهاجلا مهوتل ًاعفد «ةعمجلا رجف يف ةروسلا هذه

 اتلمتشا امهنإف ءاهِيوي يف نوكيو ناك ام اتنمضت امهنأل ةعمجلا رجف يف نيتروسلا نيتاه أرقي لَك ُئببنلا

 اذه يف امهتءارق يف ناكو ؛«ةعمجلا موي نوكي كلذو ءدايعلا رشحو ءداعملا ركذ ىلعو «مدآ قلخ ىلع

 اهتءارق يلصملا ّدِصقي ىتح ةدوصقم تسيل ًاعبت تءاج ةدجسلاو ءنوكيو هيف ناك امب ةمألل ٌريكذت مويلا

 .ةعمجلا موي صاوخ نم ةصاخ هذهف . تقفتا ٌثيح

 ّنِم اوٌريكأ» :كَي هلوقل «هتليل يفو هيف كي يبنلا ىلع ة ةالصلا ةرثك ٌبابحتسا :ةيناثلا ةصاخلا

 ؛مايألا ديس ةعمجلا مويو «مانألا ديس لك هللا لوسرو . 9 ةعُّمُجلا َهَلْيَلَو ةعّمجلا موي ّيلَع ةالصلا

 ايندلا يف هّنمأ هتلان ريخ لك نأ يهو «ىرخأ ةمكح عم هريغل تسيل ٌةيزم مويلا اذه يف هيلع ِة ةالصللف

 «مهل لصحت ةمارك ٌمظعأف «ةرخآلاو ايندلا يريخ نيب هب هتمأل هللا عمجف ءهدي ىلع هتلان امنإف «ةرخآلاو

 اذإ مهل ديزملا ٌموي وهو ةّنجلا يف مهروصقو مهلزانم ىلإ | مهّنعب هيف نإف «ةعمجلا موي لصحت امنإف

 ريال «مهجئاوحو مهتابلطب ىلاعت هللا مهفعسُي هيف مويو ايندلا يف مهل ديع موي وهو نجلا اولخد

 نم ليلقلا ٍءادأو «هدمحو هركش نمف ؛هدي ىلعو هببسب مهل لصحو هوفرع امنإ هّلك اذهو ءمهلئاس

 .هتليلو مويلا اذه يف هيلع ة ةالصلا نم ٌرثكُت نأ لَو هقح

 «نيملسملا عماجم مظعأ نمو «مالسإلا ضورف دكآ نم يه يتلا ةعمجلا ةالص :ةثلاثلا ةصاخلا

 للا عبط ٠ اهب انواهت اهكرت نمو «ةفرع عمجم ىوس هُضرفأو هيف نوعمتجي عمجم لك ني ْمظعأ يهو

 موي مامإلا نم مهبرُك بسحب ديزملا موي ةدايزلا ىلإ مهّقبسو ةمايقلا م موي ةنجلا لهأ ُبرُقو ءهبلق ىلع

 . مهريكبتو ةعمجلا

 )١( ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا ١/  5٠0١/؟5و 500.
 )1( دواد وبأو ؛(81/4) ملسم هجرخأ )٠١74(«: /؟ يئاسنلاو :«(0370) يذمرتلاو ١684 سابع نبا ثيدح نم .

 )( .سنأ ثيدح نم 149/7” يقهيبلا هجرخأ



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 16 ةعمجلا أدبم يف :لصف

 بوجو نم ىوقأ هيوجوو ءًادج دكؤم ٌرمأ وهو ءاهموي يف لاستغالاب رمألا :ةعبارلا ةصاخلا
 ءركذلا سم نم ٍءوضولا بوجوو ءعاسنلا سم نم ٍءوضولا بوجوو «ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارقو «رتولا
 بوجوو «ءيقلاو ةماجحلاو فاعّرلا نم ٍءوضولا بوجوو ءةالصلا يف ةهقهقلا نم ٍءوضولا بوجوو
 . مومأملا ىلع ةءارقلا بوجوو «ريخألا دهشتلا يف كي يبنلا ىلع ةالصلا

 اهتلازإ ىلإ جاتحي ةحئار هب نم نيب ليصفتلاو ؛تايثإلاو ٌيفنلا :لاوقأ ٌةثالث هبوجو يف سانللو
 .دمحأ باحصأل ةثالثلاو هل بحتسيف هلع نغتسم وه نمو «هيلع بجيف

 .عوبسألا مايأ نم هريغ يف بيطتلا نم لضفأ وهو هيف بيطتلا :ةسماخلا ةصاخلا

 .هريغ يف كاوسلا ىلع ةيزم هلو هيف كاوسلا :ةسداسلا ةصاخلا

 .ةالصلل ريكبتلا :ةعباسلا ةصاخلا

 . مامإلا جرخي ىتح ةءارقلاو ءركذلاو «ةالصلاب لغتشي نأ :ةئماثلا ةصاخلا

 ءايغال ناك هكرت نإف «نيلوقلا حصأ يف ًابوجو اهعمس اذإ ةبطخلل تاصنإلا :ةعساتلا ةصاخلا
 , مل ةَممجج الف «ٌتِصنأ :هبحاصل لوقي يذلاو» :ًاعوفرم «دنسملا» يفو هل ةعمج الف اغل نمو

 ٍفْهَكلا ةٌروُس أرق ْنَم : لكي يبنلا نع يور دقف ءاهموي يف فهكلا ةروس ةءارق :ةرشاعلا ةصاخلا
 بي اَمُهَل َرِفو ٍَماَيِلا َمْوَي هي ءيضُي ِءاَمَسلا ِناَنَع ىلإ ِهِمَدَق ٍتحَت ِْم وُ ُهَل عطس «ٍقَمْمُجلا َمْوَي
 .هبشأ وهو «يردُخلا ديعس يبأ لوق نم روصنم نب ديعس هركذو , 7نيتعمجلا

 وهو ءهقفاو نمو هللا همحر يعفاشلا دنع لاوزلا ٌتقو هيف ةالصلا لعف هركُي ال هنأ :ةرشع ةيداحلا

 :ليلخ | يبأ نع .دهاجم نع ؛ثيل ثيدح ىلع هٌدامتعا نكي ِمَّلَو «ةيميت نب سابعلا يبأ انخيش ٌرايتخا
 الإ ُرُجَسُت َمُكَهَج َّنإ» :لاقو ةعمجلا موي الإ راهنلا فصُن ةالصلا هرك هنأ لي يبنلا نع ؛ةداتق يبأ نع
 جرخي ىتح َيّْلِصُي نأ هل بحتسُي ةعمجلا ىلإ ءاج نم نأ ىلع هدامتعا ناك امنإو ©9هقَممجلا َمْوَي
 نم ٌُنِهَّدَيو «ِرْهظ ْنِم َعاطَتْسا م هت هيو قَعْمْجلا َمْوَي َّلُجَر ُلِسَتْغَي ال١ : حيحصلا ثيدحلا يفو .مامإلا
 ملكك اذإ تصب ف هل بيم ام يْلصُب مك ءنتلا ني فرق الق جري مك هين بيلي ْنِم ُلَصَي ذأ وف ميا ع و م عمم 00 0
 ملو «هل بِتُك ام ةالصلا ىلإ هبدنف ,«يراخبلا هاور . ىَرْخألا ٍةَعْمجلا َنْيَبَو ُهَْبَب ام ُهَل َرِفغ الإ ُماَمإلا
 باطخلا نب رمع مهئم «فلسلا نم دحاو ٌريغ لاق اذهلو «مامإلا جورخ تقو يف الإ اهنع هعنمي
 «مالكلا عنمت هّتبطخو «ةالصلا عنمي مامإلا ٌجورخ :لبنح نب دمحأ مامإلا هيلع هعبتو ؛هنع هللا يضر
 دجسملا يف نونوكي سانلا نإف ءًاضيأو .راهنلا فاصتنا ال مامإلا ٌجورخ ةالصلا نم عناملا اولعجف
 «لاوزلا تقوب يردي ال ةالصلاب ًالغاشتم نوكي ّلجرلاو «لاوزلا تقوب نورُعشي الو .فوقسلا تحت

 )١( دمحأ هجرخأ ١/ 59دواد وبأو ) 2)00١81ْمسي ل وار هيف «فيعض ٍدانسإب يلع ثيدح نم .

 نب ميعن :لاقف يبهذلا هبقعتو «مكاحلا هححصو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 2311494 يقهيبلاو 754/5 مكاحلا هجرخأ (؟)
 .ريكانم وذ دامح

 .هيلع فنصملا مالك يتأيسو ؛(87١٠) دواد وبأ هجرخأ (7)

 . يسرافلا ناملس ثيدح نم (841) مقرب (4)



 ةعمجلا أدبم يف :لصف )١( 16١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس سس ا لل يك يب ا كرا

 .كلذ هل عرشي الو «ٌعجريو سمشلا ىلإ رظنيو «سانلا باقر ىلّتختيو ؛جرخي نأ هنكمُي الو

 ءةداتق يبأ نم عمسي مل ليلخلا ابأ نأل لسرم وه :دواد وبأ لاق ءاذه ةداتق يبأ ثيدحو

 خويشلا رايتخاب ًافورعم هلسرم ناك وأ ءيباحص ُلوق وأ «ٌسايق ُةَدَضَعو «لمع هب هب لصتا اذإ لسرملاو

 هدضع دقف ءاضيأو . هب لمع ,هتوق يضتقي امم كلذ وحنو نيكورتملاو ءافعضلا نع ةياورلا نع هيبغرو

 يبأ نب ديعس نع ءهللا دبع نب قاحسإ نع يور : :لاقف (هباتك١ يف يعفاشلا هركذ ام اهنم ءرخأ دهاوش

 موي الإ سمشلا لوزت ىتح راهنلا ّفصِن ٍةالَّصلا ٍنَت ىهَّن و يبنلا نأ «ةريره يبأ نع ءديعس

 انثدح :«ةعمجلا باتكا يف ءءاورو ؛ثيدحلا فالتخا» باتك يف هللا همحر.هاور اذكه .©”ةعمجلا

 نب هللا دبع :هل لاقي «ةنيدملا لهأ خيش نع ءرمحألا دلاخ وبأ هاورو «قاحسإ نع «دمحم نب ميهاربإ

 نب ءاطع ثيدح نم «ةفرعملا» يف يقفيبلا هاور دقو .عِلَو يبنلا نع «ةريره يبأ نع ؛يربقملا ديعس

 راهنلا فصِن ةالصلا نع ىهني لَك ئبنلا ناك : الاق ةريره يبأو ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع «نالجع

 ثيداحألا هذه تمضنا اذإ نكلو :لاق « « يقهيبلا هلاق ءهب جتحي ال نم هيف هدانسإ نكلو «ةعمجلا موي الإ

 .ةوقلا ٌضعب تثدحأ ةدانق يبأ ثيدح ىلإ

 :يقهيبلا لاق ءمامإلا جورخ ىلإ ٌةالصلاو «ةعمجلا ىلإ ٌريجهتلا سانلا نأش نم :يعفاشلا لاق

 ىلإ ريكبتلا يف بع لك يبنلا نأ وهو «ةحيحصلا ثيداحألا يف دوجوم يعفاشلا هيلإ راشأ يذلا

 اهيف تحيبأ يتلا ثيداحألا هذه َقِفاوُي كلذو ءءانثتسا ريغ نم مامإلا جورخ ىلإ ةالصلا يفو ؛ةعمجلا

 .لوحكمو «نسحلاو ءسوواطو ءءاطع نع كلذ يف ةصخّرلا ائيورو «ةعمجلا موي راهنلا فصن ةالصلا

 تقو سيل هنأ :اهدحأ لاوقأ ةث الث ىلع راهنلا فصن ٍةالصلا ةهارك يف ُسانلا فلتخا :تلق

 يبأ بهذم وهو ءاهريغو ةعمجلا موي يف ةهارك تقو هنأ : :يناثلا .كلام بهذم وهو «لاحي ةهارك

 «ةهارك تقوب سيلف «ةعمجلا موي الإ ةهارك تقو هنأ : :كثلاثلاو .دمحأ بهذم نم روهشملاو « ةفيلح

 .يعفاشلا بهذم اذهو

 دقف «ةعمجلا ةالص يف (ةيشاغلاو حبس) وأ :(نيقفانملا) و (ةعمجلا ةروس) ةءارق :ةرشع ةيئاثلا

 هلك هنأ ًاضيأ هيفو .”(هحيحصا» يف ملسم هركذ ؛ةعمجلا يف نهب أرقي لي هللا لوسر ناك
 أرقي ناك

 لك نم أرقي نأ بحتسُي الو . هلك كلذ هنع تبث :"”(ةيش اغلا ٌتيدح كاتأ ْلَم) و (ةَعْمجلا) ب امهيف

 .كلذ ىلع نوموادُي ةمئألا اجو ءةنسلا الخ هنإف «نيتعكرلا يف امهادحإ أرقي وأ ءاهّضعب ةروس

 نم «هئئس» يف هجام نب هللا دبع وبأ ىور دقو «عوبسألا يف رّركتم ديع ٌموي هنأ : ةرشع ةثلاثلا

 اهُمَظْعَأَو ماّيألا ُدْيَس ٍةَعْمْجلا موي نإ :ةلَي هللا لوسر لاق : :لاق رذنُملا دبع نب ةبابُل يبأ ثيدح

 ءمدآ هيف هللا ٌقَلَح : :ٍلالخ ٌسْمََح هيف ءرظفلا ٍمْوَيَو ءىحضألا ٍمَْي ْنِ هللا َدِْع ُملظعَأ وهو للا َدْنِع

 مل ام هاطعأ اّلإ ًائيش اهيف ُدْبَملا هللا نسي ال ٌةَعأس هيفو «مدآ ُهّللا ىّكوت هيفو «ضرألا ىلإ مدآ هيف طَبْمأَو

 اههالكو «يورفلا هللا دبع نب قاحسإ هخيشو «يملسألا دمحم نب ميهاربإ هيف ءادج فيعض ٍدانسإب «041 يعفاشلا هجرخأ (1)

 . مهتم كورتم

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١1118((2 هجام نباو ؛(014) يذمرتلاو )١175(« دواد وبأو ء(41ل/) ملسم هجرخأ فقز

 .ريشب نب نامعنلا ثيدح نم :(414) ملسم هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لد ةعمجلا ادبم يف :لصف

 لاَبِج الو .حاَيِر َالَو ءضْرأ الو ءءامس الو ءٍبرَقُم ِكّلَم ْنِم ام ٌةَهاّسلا ٌموقت هيفو .ًامارح لأسي 2
 : .")«ةعمجلا ٍمَْي ِْمَنفِفْشُي ّنهو الإ ِرَجْش الو

 يف دمحأ مامإلا ىور دقف ءاهيلع ُرِلقي يتلا بايثلا َّّسحأ هيف سّبلي نأ بحتسُي هنإ :ةرشع ةعبارلا
 ْنِم نو وعملا موي َّلَسَتْها ِنَم١ :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس :لاق بويأ يبأ ثيدح نم ةءدنسم»
 .9امهنيب امل ٌةراَّفَك تناك ءّيّلِصُي ىّتح هّمامإ جّرخ اذإ َتَصْنأ ْمُث ءادحا ذوي ْمَلو هل اذ نإ مكي ّمُف «ةجسملا ياي ىَّتح ةنيكّسلا هيلعو َجَرَح مَ .هبايث ٍنَسْحأ نِم سلو .هل ناك ْنِإ ٍبيط

 3 .؟:هيئؤي نيَْل ىو ةعْمجلا موَيِل نيل ىّرتشا ول مكحأ ىلع امه :ةعُمْجلا مْوَي يف رّبنملا ىلع لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ «مالس نب هللا دبع نع ؛ةدواد يبأ نئس# يفو

 ىأرف ؛ةعمجلا ٌموي ّسانلا بطخ لَك يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ةهجام نبأ نئس# يفو
 . هديتي نَيْوَل ىَوِس ههعمجبإ نيو لِي نأ ٌةعَس َدَجَو ْنِإ ْمُكِدَحأ ىلع ام» :لاقف رامّتلا ٍباّيِث مهيلع

 هللا دبع نب ميعن نع هروصنم نب ٌديعس ركذ دقف ءدجسملا ٌريمجت هيف بحتسي هنأ :ةرشع ةسماخلا
 .راهنلا فصتتني نيح ةعمج ّنلُك ةئيدملا ٌدجسم رّمجُي نأ رمأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ رمْجُمْلا
 ' .رمجُملا ميعن يمس كلذلو :تلق

 امأو ءاهتقو لوخد دعب اهلعف لبق ةعمجلا همزلت نمل اهموي يف ٌرفسلا ٌزوجي ال هنأ :ةرشع ةسداسلا
 ءزوجي :يناثلاو ءزوجي ال :اهدحأ ءدمحأ نع تاصوصنم تاياور يهو «لاوقأ ٌةثالث ءاملعللف .هلبق
 .ةصاخ داهجلل زوجي :ثلاثلاو

 رفس يف مهلو «لاوزلا دعب ةعمجلا ٌموي رفسلا ءاشنإ هدنع مرحيف للا همحر يعقاشلا بهذم امأو
 .يعفارلا رايتخا وهو هزاوج :يناثلاو «يوونلا رايتخا وهو ؛هميرحت :امهدحأ ,ناهجو ةعاطلا

 دعب رفسلاك هنأ :ديدجلاو «هزاوج :ميدقلا :نالوق هيف يعفاشللف «لاوزلا لبق رفسلا امأو
 .لاوزلا

 َيلصُي ىتح لاوزلا دعب ةعمجلا موي ٌدحأ رفاسي الو :«عيرفتلا» بحاص لاقف «كلام بهذم امأو
 ىتح رضاح وهو رجفلا علط اذإ رفاسي ال نأ :دايتخالاو .لاوزلا لبق رفاسُي نأ سأب الو «ةعمجلا

 رمع نبا ثيدح نم ؛«دارفألا» يف ينطقرادلا ىور دقو «ًاقلطم رفسلا زاوج ىلإ ةفيتح وبأ بهذو
 الأ ٌةكيالَملا ِهيَلَع ْتَعَد قعْمجلا موي هِيَماَقإ راد ْنِم َرئاَس ْنَمه :لاق ِْو هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر
 .ةعيهل نبأ ثيدح نم وهو .ةهِرفس يف بحْضُي

 عم يلصأو ٌتلختَأ :لاقو .هّباحصأ ادغف :لاق «ةعمجلا َمْوَي َكِلَذ قفاوف «ةيرس يف ةحاور نب هللا دبع هلك هللا ٌلوسر تعب :لاق سابع نبا نع ءمَسْقِم نع ءمكحلا ثيدح نم «دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 .نسح هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو )٠١85(2 هجام نبا هجرخأ )١(
 . نسح ٍدانسإب 47٠0 دمحأ هجرخأ (؟)

 . حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو )21١40( هجام نباو )1١9/4(2 دواد وبأ هجرخأ ()
 )1١45(, هجام نبا هجرخأ (4)



 ةعمجلا ادبم يف :لصف 16 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 :لاقف ؟كباَحْضأ عّم َرْدْغَت ْنأ كَعَتَم ام :لاقف ءهآر كك يبنلا ىَّلص املف «مهقحلأ مث لكي هللا ٍلوسر
 ٌلِعَأو "”مهتَو ْدَع ّلْضَف َتْكَرْذَأ ام ضرألا يف ام تقفنأ ول :لاقف ؛ ,مهقحلا مث ” كعم يلصأ نأ تدرأ

 .مسقم نم عمسي مل مكحلا نأب ٌثيدحلا اذه

 ٌرفسلا هل زاج «مهدعب هعاطقناو هتقفر توف فاخ نإف ءهتقفر توق ٌرفاسملا ِففحَي مل اذإ اذه

 .ةعامجلاو ةعمجلا طقسُي رذع اذه نأل ءًاقلطم

 :لاقف ؛هتباد جرسأ دقو ةعمجلا ناذأ عمس رفاسم نع لئس هنأ يعازوألا نع يور ام لعلو

 نع سيحت ال ةعمجلا :هنع هللا يضر رمع نبا ٌلوق كلذكو ءاذه ىلع ٌلومحم «هرفس ىلع ضميل

 قازرلا دبع نأ ىلع «لصافلا وه ليلدلاو . عازن ةلأسم يهف ًاقلطم رفسلا ٌزاوج مهدارم ناك نإو .رفسلا

 ىأر باطخلا نب رمع نأ ؛هريغ وأ نيريس نبا نع ؛ءاذحلا دلاخ نع ءرمعم نع «هفنصم» يف ىور دق

 ىتح ٌجْرخأ نأ ٌتْمركف أرفس ُثدرأ :لاق ؟كئأش ام :لاقف «ةعمجلا ىضق ام دعب ِرّمَس ُبايِث هيلع ًالجر

 دعب رفسلا عنمي نم لوق اذهف .' ”اهثقو رض ضحي مل ام ٌرفسلا كنمت ال ةعمجلا نإأ :رمع لاقف «يلصأ

 . هلبق هنم عنمي الو لاوزلا

 باطخلا نب مع ٌرصبأ :لاق هيبأ نع «سيق نب دوسألا نع ؛يروثلا نع ًاضيأ قازرلا دبع هركذو

 ةعمجلا نإ :رمُع لاقف «ٌتجرخل كلذ الولو ءةعمج موي ويلا نإ : :لجرلا لاقو رّمّسلا ٌةئيه هيلع ًالجر

 ”حاورلا ِنِحي مل ام جّرخاف «ًارفاسم ٌسيحت ال

 جرخ :لاق يرهزلا نع « ءريثك نب حلاص نع ءبئذ يبأ نبا نع «يروثلا نع ًاضيأ ركذو
 ”ءالصلا لبق ىحُص ةعمجلا موي ًارفاسم هلك هللا لوسر

 تلعجف تلمجف :ههركف ؟ةعمجلا موي لجرلا جرخي له :ريثك يبأ نب ىيحي تلأس :لاق رّمعم نع ركذو
 كلذ يف ترظن ول ءههركي ام ىأر الإ ةعمجلا موي يف لجر جرخي املق :يل لاقف هيف ةصخرلاب هئّدحأ

 .كلذك هتدجو

 ةعمجلا موي ُلُجرلا رفاس اذإ :لاق ؛ةيطع يبأ نب ناسح نع ؛يعازوألا نع «كرابملا نبا ركذو

 .هرفس يف بحاصُي الو «هتجاح ىلع َناَعِي ال نأ ٌراهنلا هيلع اعد

 :جيرجم نبا لاق .ةالصلا دعب ةعمجلا موي رفسلا :لاق هنأ «بّيسملا نبا نع ؛يعازوألا ركذو

 ؟َمُمِحُي ىتح بهذي الف «ةعمجلا ةليل نِم ةعماج ةيرق يف ىسمأ اذإ :لاقُي ناك هنأ كغلبأ :ءاطعل تلق

 . ”ءرضي الف راهنلا كلذ ءال :لاق ؟سيمخلا موي نيف :تلق .هركُيل كلذ نإ :لاق

 :قازرلا دبع لاق ءاهّمايقو اهّمايص «ةنس ٌرجأ ةوطُخ لكب ةعمجلا ىلإ يشاملل نأ :ةرشع ةعباسلا

 «سوأ نب سوأ نع «يناعنصلا ثعشألا يبأ نع «ةبالِق يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع ؛رمعم نع

 )١( يذمرتلاو ء١/374 دمحأ هجرخأ )0177(.

 .تاقث هلاجرو «(0677) قازرلا دبع هجرخلأ ()

 .تاقث هلاجر دانسإب ء(2671/) قازرلا دبع هجرخأ (9)

 .لسرم وهو )0014٠(«: قازرلا دبع هجرخأ (4)
 ,6847 ,220147 20801١ قازرلا دبع فنصم يف راثآلا هذه رظنا (0)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 16 ةعمجلا ادبم يف :لصف

 «ٌّتصْنأف «مامإلا ّنِم انو ٌركتباو َرُكَبو قَعُمْجلا َمْوَي َلَسَتْغاَو َلَّسَع نم» : قي هللا لوسر لاق :لاق
 يف دمحأ مامإلا هاورو . 20 يسب هللا ىلع َكِلذو .اهمابقو كس مايبص هوي وول "كَ ناك
 موي هنأ :ةرشع ةئماثلا . عيكو هرّسف كلذكو ءهلهأ عماج  ديدشتلاب  لّسغ : :دمحأ مامإلا لاق .«هدئسم»
 ام يرْذتآ» : كو هللا لوسر يل لاق : :لاق ناملس نع «هدنسم» يف دمحأ مامإلا ىور دقف «تائّيسلا ريفكت
 ال ءةعُمُجلا موي ام يرذأ يّنكلوت : لاق مدآ مُكابأ هيف ُهَللا ٌعمَج يذلا م مويلا وُه : تلق «؟ةعُمجلا ُمْوَي

 املد راك تناكالإ .ةنالص امإلا يضفي ىف تيك .ةممجلا ينال رو نيف لجل ُرْهطَتي
 , "7هُهلَتْفَملا ِتيمْجا ام ةّليْقُملا ٍةعْمْجلا نيبو هن

 نع ثّدحُي ناك هنأ ءيلْذُهلا ةشيبن ةشيبُت نع ؛يناسارخلا ءاطع ثيدح نم ًاضيأ ادنسملا» يفو
 جي مَ نإ ءادعا يي ال دجنملا ىلإ بْن أ َِمْعُجلا َمْوَي لسا اذإ َمِلْسُملا نإ : يلو هللا لوسر
 ْماَمِإلا ّيِضَقَي ذب ىَّلَح َتَصْنأَو ٌعمَْساَ َسّلَج .ٌجَرَخ دق َمامإلا َّدَجَو ْنِإَو هَل ادب ام ىَّلَص جرح مالا
 70ه ىلا زعل ؛ َراَّمَك نوُكت نأ ٠ اهلك هّبوُُك كي ِِيَعُمُج يف ُهل رَمْفُي ْمَل نإ ةمالكو ُهتَعْمْج

 ٍةَعّمُحلا ّمَْي ُّلُجَر لِسَتْفَي ال١ : لَو هللا لوسر لاق :لاق ناملس نع ؛««يراخبلا حيحص» يفو

 رب فر الف وزب هل هت يل ذو لدن ب راش نم عاطتشا ام رهو
 (2:ىدخألا ةَعْمْجلا َنْيَبَو ُهنْيَب اَم هل َرفُع الإ ءُماَمإلا ملكت اذإ ُتِصْنُي ُتِصْنُي مث ٠ هَل بيك اَم يَلَصُي

 ةعُمجلا ٌمْوَي َلَستْها ٍنَمه : هك لا لوسر لاق :لاق «ءادردلا يبأ ثيدح نم ءةدمحأ دنسم» يفو
 ملو دك اختي ملو ٌةَئيِكَّسلا هْيَّلَعو ةعُمججلا ىلإ ىشَم مّن هن ناك نإ ًابيط سَ «هّبايث سيل من
 , 7هِنْيتعْمَجلا ّنْيَ اَم هَل َرفغ ءٌمامإلا َفِرَصْنَي ىَّنَح ٌرظننا م هل يِضْق ام ٌمُكَرو ل

 . كلذ يف ةداتق يبأ ٌتيدح مدقت دقو .ةعمجلا موي الإ موي لك ٌرجَسُت منهج نأ : ةرشع ةعساتلا

 «تاوعدلاو «تادابعلاو ؛تاعاطلا نم هيف ٌعقيو ىلا دنع مايألا لضفأ هنأ ملعأ هللاو كلذ رسو
 هيف ناميإلا لهأ يصاعم ُنوكت كلذلو «هيف منهج ريجست نم عنمي ام «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لاهتبالاو

 .هريغو تبسلا موي يف هنم نوعيتمي ال امم هيف نوعيتميل روجفلا ّلهأ نإ ىتح «هريغ يف مهيصاعم نم ّلقأ
 «ةعمجلا موي الإ موي ّلك دقوُت اهنأو ءايندلا يف منهج ٌرمَس دارملا نأ هنم رهاظلا ؛ثيدحلا اذهو

 كلذلو .مايألا نم ًاموي اهّلهأ مه نيذلا اهلهأ نع ُكْمَحُي الو ءاهُباَذَع رّثَفُي ال هنإف ةمايقلا موي امأو
 . كلذ ىلإ مهري الف «باذعلا نم ًاموب هنع فقخيل مه اودي نأ ةزخلا نوع

 ءءاطعأ الإ ًائيش اهيف ملسم ٌدبع للا لأسي ال يتلا ةعاسلا يهو «ةباجإلا ًةعاس هيف نأ :نورشعلا
 ٌةَعاَسَل ِةَمْمُجلا يف َّنإد : كي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفف
 . ال هديب لاقو هاي ءاَطْعَأ ل ا رس مق رهو لس لي اها

 «46/؟ يئاسنلاو )1١410( هجام نباو 495(2) يذمرتلاو «("44) دواد وبأو 5 دمحأو )0401/١(, قازرلا دبع هجرخأ )١(
 1 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «478/6 دمحأ هجرخأ (1)

 16١, ص هجيرخت مدقت (4) .اله /ه دمحأ هجرخأ (7)

 .ءادردلا يبأ نع عمسي مل سيق نب برح نإف ؛لاسرإ هيف ٍدانسإب : 8 دمحأ هجرخأ (5)

 .(م090) ملسمو ,(9598) يراخبلا هجرخأ )20



 ةعمجلا أدبم يف :لصف 16م )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةعُمججلا موي ماّيألا ُديس» :لاق لَك يبنلا نع «رذنملا دبع نب ةبابُل يبأ ثيدح نم «دنسملا» يفو

 هيف ُهّللا ٌقَلَح :ٍلاَصِخ ٌسْمَْح هيفو ىحضألا ٍمْويَو ءرظففلا ٍمْوَي ْنِي هللا َدْنِع مظعأو هللا َدْنِع اهُمظعَأو

 اًهيف دبعلا هللا ُناَسَي ال د ةعاس هيفو َمَدآ َلَجَو رع هللا ىَنَوَ هيفو « ضزألا ىلإ مآ هبف ُهّللا طَبْمَأو ءَمَكآ

 « جابي الو «ضزأ الو «ٍبّرقُم ِكَلَم ْنِم ام ؛ٌةَعاَسلا ُموُقع هيفو ءًمارَح لأي مل ام هي هّللا هاآ الإ ائبَش

 . "وةَعْمُجللا ٍمْوَي ْنِم َنْفِفْشُي ّنُهو الإ ِرَجَّش الو ءلابج الو ءِرْحَب الو
 نبا امهاكح «نيلوق ىلع ؟تعِفُر دق وأ ةيقاب يه له : ةعاسلا هذه يف سانلا فلتخا دقو : لصف

 يه مأ «هنيعب مويلا نم تقو يف يه له ءاوفلتخا «عفرُت ملو ةيقاب يه :اولاق نيذلاو .هُريغو رّبلا دبع
 ىلع ؟ال وأ ؛مويلا تاعاس يف لقتنت يه له : اهنييعت مدعي لاق نم فلتخا مث .نيلوق ىلع ؟ةنيعم ٌريغ

 . ًالوق رشع دحأ ىلع اوفلتخا ءاهنييعتب اولاق نيذلاو «ًاضيأ نيلوق
 عولط ىلإ رجفلا عولط نِم يه :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع انيور :رذنملا نبا لاق

 .سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص ٌدعبو ءسمشلا
 .ةيلاعلا يبأو «يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا هركذ «ٍلاوزلا دنع اهنأ : يناثلا

 هللا يضر ةشئاع نع كلذ انيور :رذنملا نبا لاق «ةعمجلا ةالصب نّدؤملا نذأ اذإ اهنأ :ثلاثلا

 . اهنع

 نسحلا نع هانيور :رذنملا نبا لاق ءغُرفي ىتح بلُفخي ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ اهنأ : عيارلا
 .يرصبلا

 .ةالصلل اهتقو هللا راتخا يتلا ةعاسلا يه :ةدرب وبأ هلاق : سماخلا

 سمشلا لاوز نيب ام باجتسم ءاعدلا نأ نوري اوناك :لاقو «يودعلا راوسلا وبأ هلاق : سداسلا

 .ةالصلا لخدت نأ ىلإ

 .عارذ ىلإ ًاربش سمشلا عفت ترت نأ نيب ام اهنإ :رذ وبأ هلاق :عباسلا

 «مالس نب هللا دبعو ء«ءاطعو «ةريره وبأ هلاق ةرسمشلا بورغ ىلإ رصعلا نيب ام اهنأ :نماثلا

 .رذنملا نبا هلك كلذ ىكح «سوواطو

 .نيعباتلاو «ةباحصلا روهمجو ءدمحأ لوق وهو ءرصعلا دعب ةعاس ٌرخآ اهنأ : عساتلا

 .هريغو يوونلا هاكح «ةالصلا غارف ىلإ مامإلا جورخ نيح نم اهنأ :رشاعلا
 مسق ول :بعك لاقو .هيف «ينغملا» بحاص هاكح «راهنلا نم ُةثلاثلا ةعاسلا اهنأ :رشع يداحلا

 .ريسيل موي يف ةجاح ّبلط نإ :رمع لاقو .ةعاسلا كلت ىلع ىتأ ؛عمج يف ةعمج ناسنإلا

 :رخآلا نم حجرأ امهدحأو «ةتباثلا ٌتيداحألا امهتتمضت نالوق لاوقألا هذه حجرأو

 يف ملسم ىور ام لوقلا اذه ةجحو «ةالصلا ءاضقنا ىلإ مامإلا سولج نم اهنأ :لوألا

 نع ثِّدحُي كابأ ٌتعمسأ :هل لاق رمع نب هللا دبع نأ «ىسوم يبأ نب ةدرُي يبأ ثيدح نم ؛هحيحص»
 ّيِه١ :لوقي لي هللا لوسر ٌتعمس :لوقي هّتعمس معن : لاق ؟ًائيش ةعمجلا ةعاس نآش يف يو هللا لوسر
 227مل 9 ىَضُقُت نأ ىلإ ُماَمإلا َسِجَي ْنآ َنْيب 0217

 )١( ملسم هجرخعأ 22 .47/9 دجحأ هجرخأ )867(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز امك ةعمجلا أدبم يف :لصف

 » :لاق ٌةْكَك يبنلا نع «ينزملا فوع نب ورمع ثيدح نم .يذمرتلاو «هجام نبا ىورو

 ا ري طا لور اي: اولاق ا هللا انآ الإ ًاغيش اهيف ٌدبعلا للا لأسي ال ٌةَعاَس ةعْمججلا
 . "اهني فارِصنالا ىلإ ٌةالّصلا ُماَقُن ٌنيِح»

 «ةريره يبأو «مالس نب هللا دبع لوق وهو «نيلوقلا حج برأ اذهو ءرصعلا دعب اهنأ : يناثلا لوقلاو

 ةرره يبأو ديعس يب ثيدح نم ؟هدتسما يف دمحأ هاور ام لوقلا اذه ةجحو .قلخو «دمحأ مامإلاو

 يو هاّيإ هاطمأ اّلِإ اريح اًهيف هللا ُلأسَي ملسم ٌّدْبَع اهُقِفاوُي ال دعاس ةعّمجلا يف َّنإ١ :لاق لك يبنلا نأ
 . 9«رْضَعلا َدْغَب

 اًهيِف َةَعاَس ّرَشَع اَنْنا َةعُمْجلا ٌموي» : لاق كك يبنلا نع ٍءرياج نع ؛يئاسنلاو دواد وبأ ىورو
 , "7ِرْضَعلا َدْعَب ٍةَعاَس َرِخآ اهوُسمَتْلاَف «ةاَطَأ الإ ًاعْيَس اَهيف َدّللا ُلاَسَي ٌمِلْسُم ُدَجوُي ال ٌةَعاَس

 باحصأ نم ًاسان نأ «:نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ؛هنئس» يف روصنم نب ديعس ىورو

 نم ةعاس ٌرخآ اهنأ اوفلتخي ملو اوقّرفتف «ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا اوركاذتف ءاوعمتجا ِهَِكي هللا لوسر
 . ةعمجلا موي

 يف دج انِإ : سياج يللا ٌلوسرو ْتْلُق :لاق «مالس نب هللا ديع نع : : ؛هجام نبا نئس# يفو

 لإ اعيش ّلَجَو نع هللا لأسي يلصُيّنِمَؤُم ٌدْبَع اهُقِفاوُي ال ةَعاَس ةَعُمْجلا ٍمْوَي يف «ةاروتلا ينعي) هللا ٍباَتك
 اي تقدص :تلق .ٍةَعاس َضْعَب وأ ةيَّللا ٌلوسر ّيلإ َراشأف : :هّللا ُدْبَع َلاَق ُهَتُجاَح ُهَّل ُهَّللا ىَضَق
 :ٌتلق . (راهّتلا تاعاّس نم ٍةعاس ٌرخآ يها : :لاق ؟يه ٍةعاس يأ : تلق .ةعاّس ٌضْعَب وأ ءهللا َلوُسر
 يف وهف ٌءالَّصلا اّلإ هْسِْجُي ال َسَلَج مث ءىّلص اذإ ئمؤملا ٌدبعلا نإ ىلبا : :لاق «ةالص دعاس تسيل اهنإ

 ٍةالَص ل

 ؟ةعمجلا موي يمس ءيش يأل : لَو يبنلل لبق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «دمحأ دنسم# ينو

 ِت اَعاَس ِثالَث رخآ يفو ٌةَشْظَبلا اهيفو ٠ ٌَئْعَبلاو ُةَقْحَصلا اهيفو مَآ كيب ُئيط ْتَعِبُط اهيف ّنألا : لاق
 ا ٌبيجُتسا اًهيِف هللا اَعَد ْنَم ٌةَعاَس اهْنِم

 ةريره يبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم يئاسنلاو «يذمرتلاو ءادوأد يبأ نئسا يفو

 22 هيفو ءظيأ هيفو ءُمكآ َقِلُح هيف ةَعُمُجلا موي ٌسْمّشلا ويف تمل ٍمْوَي ريحا : هي هللا ٌلوسر لاق :لاق

 بص نيح نم ةَعُمْجلا َمْوَي ٌةححِبصُم يهو الإ ٍةباد ْنِم امو ةعاّسّلا ٌموقت هيفو «تام هيفو هيلع بيت
 يَّلَصُي وهو ٌمِلْسُم َدبَع اهفداصُم ال ٌةعاس هيفو «ّسنإلاو َّنجلا الإ ٍةَعاّسلا نم ًاقّمَش ُسْمَّشلا َعُلظَت ىّتح
 َقعُمُج لك يف لب : :ُثلقف ؟موي ٍقنس لك يف كلذ : :بعك لاق ؛اهاّيإ ٌءاطعأ اّلإ ًةَجاح َّلَجَو رع هللا ُلأَسَي
 «مالس ّنِب هللا ٌدبع ُتْيِقَل مث : :ةريره وبأ لاق . لَو هللا لوسر قدص : لاقف «ةاروتلا ٌبعك أرقف : :لاق

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو )١1728(« هجام نباو «(440) يذمرتلا هجرخأ )١(
 . لاحلا لوهجم ءيراصنألا ةملس نب دمحم هيف «فيعض ٍدانسإب «ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح نم ال /” دمحأ هجرخأ (؟)
 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو .؟١/7/4 مكاحلاو ٠ 994/7 يئاستلاو )1١48(2 دواد وبأ هجرخأ (0)
 .تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو )١11(« هجام نبا هجرخأ (1)
 711١. 7/7 دحأ هجرخأ (0)



 ةعمجلا أدبم يف :لصف 16ا/ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

0 
 :ُتلقف : ةّرْيَرَه وُبأ لاق . َيِه ةَعاَس ةّيأ ُثملع دقو :مالس نب هللا ُدْبَع َلاَقَق ءبغك َّعَم يسلجمب هتثدحف

 ٍةَعاَس ٌرِخآ َيِه فِيُك :تلقف ءَوعّْمُجلا مْوَي ْنِم ٍةَعاَس ٌرِخآ يه :ِملَس نب هللا دبع لاَقَك ءاَهي ينزيخأ
 "بف ىلا فال كأي يْلَصُي وُمَو مِلْسُم دبع اَهُفواَصُي ال : لل هللا ُلوُسَر َلاَق ْدَقَو ٍقَعْمجلا ٍمَْي
 ىّنَح ٍةَآلَص يف َوُهَك َالَّصلا ٌرِظَتْنَي اسلم َسّلَج نم» : هيك هللا ُلوُسَو فَي ملأ : مالس نب هللا دبع لأقف

 . "كاد َوُه :لاقف . ىلب :تلقف :لاق ؟ ؛َيَلَصُي

 .هضعب «نيحيحصلا١ يفو . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 يف ملسم هاور امب جتحاف «ةالصلا نم هغارف ىلإ ةبطخلا ٌمامإلا حتتفي نيح نم اهّنِإ :لاق نم امأو
 ْثّدحُي كابأ ٌتعمسأ :رمع نب هللا دبع لاق :لاق «يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نع 2 !هحيحصال

 :لوقي لب هللا لوسر ٌتعمس :لوقي هّتعمس معن :تلُق :لاق ؟ةعمجلا ةعاس نأش يف و هللا لوسر نع
 . "”«ةالصلا مامإلا ّيِضقي نأ ىلإ ُمامإلا سِلجَي ْنَأ َنْيَب اَم ّيِه»

 نب ورمع ثيدح نم ؛هجام نباو يذمرتلا هاور امب جتحاف ؛ةالصلا ةعاس يه :لاق نم امأو

 ًائْيَس اهيف ُدْبَعلا َهَّللا ُلأْمَي ال د ٌةَعاَسَل ةعّمجلا يف نا : لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاق «ينزملا فوع

 ٍِفاَرِصْنالا ىلإ ةالّصلا ٌماَقُت ٌّنيِج : لاق ؟َيِه ةعاس ٌةيأ !هللا لوسر اي :اولاق . هاني هللا هانآ الإ

 الإ ٌتملع اميف هوري مل ثيدح وه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق ءفيعض ثيدحلا اذه نكلو . '"هاَهْنِه

 ىور دقو .هثيدحب جتحُي نمم وه سيلو «؛هلج نع «هيبأ نع .فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ٌريثك
 :رمع نب هللا دبعل لاق هنأ «ىسوم يبأ نع ةدرب بأ نع «ةرق نب ةيواعم نع ءفوع نع «ةدابع نب حور

 . كب ُهَّللا ٌباصأ :رمع نبا لاقف .ٌةالصلا ىّضقُت نأ ىلإ ٌُمامإلا اهيف جرخي يتلا ةعاسلا يه

 موي اهيف ٌباجتسُي يتلا ةعاسلا نع هتلأس هتأرما نأ «رذ يبأ نع ةَرْيَجُح نب نمحرلا دبع ىورو

 .قلاط تنأف اهدعب ينتلأس نإف «ريسيب سمشلا عفر عم يه :اهل لاقف ؛نمؤملا دبعلل ةعمجلا
 كلذ يف ةالص ال رصعلا دعبو «يّلَصُي ٌمِئاَك َوُهَو' :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقب ًاضيأ ءالؤه جتحاو

 نع ؛يلع ثيدحب اذه ىلإ بهذ نم ًاضيأ جتحي :رمع وبأ لاق . ىلوأ ثيدحلا رهاظب ذخألاو «تقولا
 .مكجئاوح هللا ىلإ اوبلطاف :حاوزألا ٍتَحاَرو ؛ءايفألا تءافو ءٌسْمْشلا تلاز اذإ» :لاق هنأ كي يبنلا

 . 606 :ءارسإلا] اَوُتَع تيل داك ٌمَتِيِ» : الت مث «نيباوألا ٌةعاس اهّنإف

 ام ةعمجلا موي ركذُت يتلا ٌةعاسلا : :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «ريبج نب ٌديعس ىورو

 ىتح ًادحأ مّلكُي مل ءرصعلا ىلص اذإ ؛ريبجج نب ديعس ناكو «سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب
 :قالصلا ةعاس اهنأب لوقلا هيليو .ثيداحألا رثكأ هيلعو «فلسلا رثكأ لوق وه اذهو ءسمشلا برغت

 . اهيلع ليلد ال لاوقألا ةيقبو

 ةعاسلا تناك نإو «ةباجإ ٌةعاس امهالكف ءًاضيأ ٌةباجإلا اهيف ىجرُت ٌةعاس ةالصلا ةعاس نأ يدنعو
 ٌةعاس امأو ءرخأتت الو مدقتت ال مويلا نم ةئيعم ةعاس يهف ءرصعلا دعب ةعاس ٌرِخآ يه ةصوصخملا
 مهلاهتباو مهعّرضتو مهتالصو نيملسملا عامتجال نأل «ترخأت وأ تمدقت «ةالصلل ةعباتف ةالصلا

 )١( دواد وبأ هجرخأ ) »)3١45يئاسنلاو :(541) يذمرتلاو 2114/7 1١6.

 ص هجيرخت مدقت (؟)  )0( .1١86ص هجيرخت مدقت 195 .



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ةعمجلا أديم يف :لصف

 ثيداحألا قفتت اذه ىلعو «ٌةباجإلا اهيف ىجرُت ٌةعاس مهعامتجا ةعاسف «ةباجإلا يف ًاريثأت ىلاعت هللا ىلإ
 .نيتعاسلا نيتاه يف ىلاعت هللا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلا ىلع هتمأ ٌضح دق كي يبنلا نوكيو ءاهلك

 هاذه مُكدجْسَم َوُم' :لاقف «ىوقتلا ىلع َسسَأ يذلا دجسملا نع لئُس دقو لكي هلوق اذه ريظنو
 ىلع ًاسسؤم ةيآلا هيف تلزن يذلا ءابُق دجسم نوكي نأ يفني ال اذهو .2''ةئي ةنييّملا ٍدِحْسَم ىلإ |! ٌَراَشَأو

 .ىوقتلا ىلع سّسؤم امهنم لك لب «ىرقتلا
 يفانُي ال «ةالصلا يضقنت نأ ىلإ ٌُمامإلا سلجي نآ َنْيَب ام يه» :ةعمجلا ةعاس يف هّلوق كلذكو

 .«ِرْضَملا ّدْعَب ٍةَعاَس َرِخآ اهوسمتلاف» :رخآلا ثيدحلا يف هلوق

 ُبوُقَرلا» :لاق هل دّلوُي مل ْنَم : اولاق ؟مكيف ٌبوقّرلا نوُدُمَت ام» هلوق لكي ءامسألا يف اذه هبشيو

 لصح ام رجألا نم هدلو نم هل لصحي مل ذإ | «برقرلا وه اذه نأ ربخأف ."”ءأعيش هِيَلَو ْنِم مدَُيِمَل نم
 .ابوقر هل دلوي مل نم ىمسي نأ يفاني ال اذهو ءًاطرف مهنم مّدَق نمل

 يتأي ْنم ٌسِلْفُملا» :لاق ءعاَتَم الو هل مَهْرِد ال نم :اولاق «؟مكيف سلْفُملا َنوُدُعَت ام» :هلوق هلثمو

 ْنِم اذه ذُحأيُك ءاذه ْمَد َكَفَسو ءاذه برضو ءاذه مطل دقو يتأيو «لابجلا لاَكْمأ ٍتاَسَحِب ةّمايِقلا موي

 . © ثيدحلا «هِتانّسَح ْنِم اَذَهَو ءهِتانّسَح

 ءناترْمَتلاو ٌةرْمَّتلاو ءناعَمْفْنلاو ُةَمْقّللا ُهدُرَت يذلا ِناّولَكلا اذهب ٌنيكسملا سيل» :هلي هلوق هّلثمو
 .«9«هيلع َقّدَصتَي ُهَل ٌنطَقُب الو ءَساَّنلا ُلَسَي آل يذلا ٌنيكشملا ّنِكلَو

 ةعاس يه باتكلا لهأ دنعو «للملا لهأ عيمج اهمُظطعُي هرصعلا دعب ةعاس رخآ يه ةعاسلا هذهو

 . مهئمؤم هب فرتعا دقو «هفيرحتو هليدبت يف مهل ضرغ ال امم اذهو ءةباجإلا
 سيل اذهو ءردقلا ةليل يف كلذ ليق امك «؛ثيداحألا نيب كلذب عمجلا مارف ءاهلقنتب لاق نم امأو

 ٍةَعِساَت يف ءىَقْبَت ٍةَعِباَس يف ءىَقْبَت ٍةَسِماََح يف اهوُسمَتلاَف» :لَي يبنلا اهيف لاق دق ردقلا ًةليل نإف «ءيوقب

 .ةعمجلا ةعاس يف كلذ ّلثم ءيجي ملو 20000

 فالخب ءاذكو اذك ةليل اهنأب حيرص ٌتيدح اهيف سيل ءردقلا ةليل يف يتلا ثيداحألاف ًاضيأو

 .امهنيب قرفلا رهظف «ةعمجلا ةعاس ثيداحأ

 نإ :لئاقلا اذهو .تَعِفُر ردقلا ةليل نإ :لاق نم لوق ٌريظن وهف ءتعفُر اهّنِإ :لاق نم لوق امأو
 نع َعفُر نإو ةمألا ّلُك نع اهملع عفرُي مل :هل لاقيف «ةمألا نع اهُملع عفرف «ةمولعم تناك اهّنأ دارأ
 ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم لطاب ٌلوقف ءْتَمِفُر ةباجإ ةعاس اهئوكو اهتقيقح نأ دارأ نإو :مهضعب
 .ملعأ هللاو .هيلع لوعي الف «ةحيرصلا

 تاضورفملا تاولصلا رئاس نيب نم تّصخ يتلا ةعمجلا ًٌةالص هيف نأ :نورشعلاو ةيداحلا

 .يردخلا ديعس بأ ثيدح نم (11944) ملسم دنع وه )02(

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم «(75108) ملسم هجرخأ (؟)

 .ةريره بأ ثيدح نم :(7081) ملسم هجرخأ (0)

 .ةريره بأ ثيدح نم )21١79(2 ملسمو )١577(« يراخبلا هجرخأ (4)

 . سابع نبا ثيدح نم :؛(71١7) يراخبلا هجرخأ (5)



 ةعمجلا ادبم يف :لصق 164 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ناطيتسالاو «ةماقإلا طارتشاو «ءصوصخملا ددعلاو ؛عامتجالا نم اهريغ يف دجوُت ال صئاصخب
 نئسلا» يفف ءرصعلا ةالص يف الإ هًريظن ِتأي مل ام اهيف ديدشتلا نم ءاج دقو .ةءارقلاب رهجلاو

 ٌثالَث ّكّرَت ْنَما :لاق لكي هللا لوسر نأ  ةبحص هل تناكو - يِرْمَّضلا ٍدْعَجلا يبأ ثيدح نم ؛«ةعبرألا
 مسا نع ليعامسإ نب دمحم تلأسو «نسح ثيدح : :يذمرتلا لاق 2'”هوْلَك ىلَع ُّللا َعَبل «٠ ًانواهت عَمْج
 .ثيدحلا اذه الإ ِةكَك يبنلا نع هل ٌفرعأ ال :لاقو ءهمسا فرعُي مل :لاقف «يرحضلا دعجلا يبأ

 فصنف ءدجي مل نإف «رائيدب قَّدصتي نأ اهكرت نمل ٌرمألا ِكلَو يبنلا نع «نئسلا» يف ءاج دقو
 :دمحأ لاق نكلو «بدنج نب ةرمس نع «ةربو نب ةمادق ةياور نم يئاسنلاو ؛دواد وبأ هاور . ””رانيد

 نم هعامس حصي ال هنأ يراخبلا نع يكحو «ةقث :نيعم نب ىيحي لاقو .فرعي ال ةربو نب ةمادق
 .ةرمس

 «ةيافك ضرف اهنأ يعفاشلا نع ىكحُي ًالوق الإ نيع ٌضرف ةعمجلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو
 نظف ءةعمجلا ٌةالص هيلع بجت نم لك ىلع بجتف ديعلا ةالص امأو :لاق هنأ هؤشنم «هيلع طلغ اذهو
 يعفاشلا نم صن اذه لب دساف اذهو .كلذك ةعمجلا تناك «ةيافك ضرف تناك امل ديعلا نأ لئاقلا اذه

 نوكي نأو ٍةعُمجلاك نيع ضرف نوكي نأ :امهدحأ «نيرمأ لمتحي اذهو «عيمجلا ىلع بجاو ديعلا نأ

 نع هطوُقسب ٍنافلتخي امنإو ءءاوس نايعألا ضرفك عيمجلا ىلع بجي ةيافكلا ضرف نإف «ةيافك ضرف
 .نيرخآلا لعفب هبوجو دعب ضعبلا

 «ةينادحولاب هل ٌةداهشلاو «هذيجمتو هللا ىلع ُءانثلا اهب دصقُي ىتلا ًةبطخلا هيف نأ :نورشعلاو ةيناثلا

 ءهيلإ مهُيّرقُي امب مهتيصوو «هتمقنو هسأب نم مهريذحتو «همايأب دابعلا ٌريكذتو ءلاسرلاب كي هلوسرلو
 . اهل عامتجالاو ةبطخلا دوصقم وه اذهف «هراثو هطخس نم مهبرقُي امع مهيهنو «هنانِج ىلإو

 عاونأب ةيزم مايألا رئاس ىلع هلو «ةدابعلل هيف ْعّرفتُي نأ بحتسُي يذلا مويلا هنأ :نورشعلاو ةثلاثلا

 هيف نوُلختيو «ةدابعلل هيف نوغرفتي ًاموي لِ م لك لهأل لعج هناحبس هللاف «ةبحتسمو ةبجاو تادايعلا نم

 هيف ةباجإلا ٌةعاسو ءروهشلا يف ناضمر رهشك مايألا يف وهو «ةدابع موي ةعمجلا ٌمويف ءايندلا لاغشأ نع
 هل حص نمو ؛هتعمج ٌرئاس هل تملس «ملسو هتعمج موي هل حص نم اذهلو ءناضمر يف ردقلا ةليلك

 مويف ءهرمع زئاس هل بص ءهل تملسو نجح هل تحص نمو ؛هتلس ٌرئاس هل تمِلَس ؛ ءملسو ناضمر

 قيفوتلا هللايو .رمعلا ٌنازيم جحلاو «ماعلا ُنازيم ُناضمرو «عوبسألا ُنازيم ةعمجلا

 ةالص ىلع ًاليتشم ٌديعلا ناكو ماعلا يف ديعلاك عوبسألا يف ناك امل هنأ :نورشعلاو ةعبارلا

 «نابرقلا نم ًالدب دجسملا ىلإ | هيف ليجعتلا هناحبس هللا لعج «ةالص موي ةعمجلا موي ناكو «نايرقو

 «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امك «نابرقلاو :ٌةالصلا دجسملا ىلإ هيف حئارلل عمتجيف «هماقم ًامئاقو
 ٍةَبِناَّثلا ٍةَعاَّسلا يف َحاَر ْنَمو ٌّدَنَدَب برك امئاكف «ىلو | ٍةَعاَّسلا يف َّحاَر ْنَما : لاق هنأ هك يبنلا نع

 . "”«نَرْهأ اشبك َبّرَق امّناكك ءََنِلاَنلا ةعاّسلا يف َحاَر ْنَمو ةَرَقَب َبرَك م

 هقفاوو ءهححصو ١/ 78٠0« مكاحلاو «(117؟8) هجام نباو 288 /" يئاسنلاو «.(500) يذمرتلاو )1١817(«: دواد وبأ هجرخأ )١(

 . يبهذلا

 78٠/١ مكاحلاو ,89/7 يئاسنلاو )1١67(2 دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(860) ملسمو ؛((881) يراخبلا هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحل ةعمجلا أدبم يف :لصف

 :نيلوق ىلع ةعاسلا هذه ىف ءاهقفلا فلتخا دقو
 . امهريغو دمحأو يعفاشلا بهذم يف فورعملا وه اذهو «راهنلا لوأ نم اهنأ : امهدحأ
 «كلام بهذم يف فورعملا وه اذهو «لاوزلا دعب ةسداسلا ةعاسلا نم ءازجأ اهنأ : يناثلاو

 : نيتجحب هيلع اوجتحاو «ةيعفاشلا ٌضعب هراتخاو

 «لاوزلا لبق الإ نوكي ال يذلا ٌردُعلا ٌلباقم وهو «لاوزلا دعب الإ نوكي ال حاورلا نأ : امهادحإ

 .لاوزلا دعب الإ نوكي الو :يرهوجلا لاق [1؟ :ابس] 4ٌدْبَم اهحاَورو ٌرْبَم اودع :ىلاعت لاق
 نم ةعمجلا ىلإ َنودْعَي اونوكي ملو «ريخلا ىلع ءيش ٌصرحأ اوناك فلسلا نأ :ةيناثلا ةجحلا

 .ةنيدملا لهأ هيلع كردُت مل :لاقو ءراهنلا لوأ يف اهيلإ ٌريكبتلا كلام ركنأو ءسمشلا عولط تقو
 ةَرْشَع اَنْنِث ةَعَمجلا ُمْويا :و يبنلا نع هنع هللا يضر رباج ثيدحب لوألا لوقلا ٌباحصأ جتحاو

 تاعاس :ناعون يهو «ةعاس ةرشع اتنث يه يتلا تاعاسلا يه ةدوهعملا تاعاسلاو :اولاق ."'"هًةَعاَس
 ملو ءتس ىلإ تاعاسلاب ٌعْلَب امنإ كفي يبنلا نأ لوقلا اذه ىلع لديو :اولاق «ةينامز تاعاسو «ةيليدعت

 ةتس يف رصحنت مل «ةعمجلا اهيف لعفُت يتلا ةعاسلا نم ًاراغص ءازجأ ةعاسلا تناك ولو ءاهيلع دزي
 تلخدو تجرخ ىتم ةسداسلا ةعاسلا نإف «ةدوهعملا تاعاسلا اهب ٌدارَملا ناك اذإ ام فالخب «ءازجأ

 يف هب ًاحرصم ءاج امك «كلذ دعب نابرق دحأل بتكُي ملو ءفحصلا ٍتيوظو ٌمامإلا جرخ «ةعباسلا
 ٌنيِطايّشلا ِتّدَف «ةَعُمَحلا ْمْوَي َناَك اًذإ» : 5 يبنلا نع «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم «دواد يبأ نئس»

 «ةكيآلملا وُدْفَتَو ةَعْمُجلا ِنَع ْمُهَتوظْبََيَو ِثْابرلا وأ ثيبارتلاب َساّنلا َنوُمْرَيَك ءقاوشألا ىلإ اَهاَياَرِ
 ."”ماقإلا َجُرْخَي ىّنح ٍنيَتَعاَس ْنِم َلُجّرلاو «ٍوَعاَس ْنِم َلُجَرلا نويل ءِدِجاَسَملا باَوْبَأ ىَلَع ُسِلجَ

 دارأ :مهنم ةفئاط تلاقف «تاعاسلا كلت يف ملعلا ُلهأ فلتخا :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 ُلوق وهو «ةعمجلا ىلإ تقولا كلذ يف ٌريكبتلا مهدنع ّلضفألاو ءاهئافصو سمشلا عولط نِم ٍتاعاسلا
 :هللا همحر يعفاشلا لاق .اهيلإ روكبلا بحتسي مهلك لب ءءاملعلا رثكأو «يعفاشلاو ةفينح يبأو «يروثلا

 :لبنح نب دمحأل ليق :لاق «مرثألا ركذو .ًانسح ناك «سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب اهيلإ ركب ولو
 لي يبنلا ثيدح ُفالخ اذه :لاقف اركاب ةعمجلا ٌموي ٌريجهتلا يغبني ال :لوقي سنأ نب كلام ناك

 ؟«ًاروُرَج يِدْهُملاك» :لوقي لف يبنلاو ءاذه يف بهذ ءيش يأ ىلإ هللا ناحبس :لاقو ””[هركنأو]
 وهأ :تاعاسلا هذه ريسفت نع بهو نبا لأس هنأ ؛ةلمرح نع ءرمع نب ىيحي ركذف كلام امأو 99 لاق

 ًاكلام ٌتلأس :بهو ُنبا لاقف ؟حاورلا ٍتاعاس ٍلوقلا اذهب دارأ امنإ وأ ءراهنلا تاعاس لوأ نم ٌردغلا

 نم حار نم «ثاعاسلا هذه اهيف نوكت ةدحاو ةعاس دارأ امنإ هنإف «يبلقب عقي يذلا امأ :لاقف ءاذه نع

 ام كلذك نكي مل ولو «ةسداسلا وأ «ةسماخلا وأ «ةعبارلا وأ ؛ةثلاثلا وأ ؛ةيناثلا وأ ؛ةعاسلا كلت لوأ

 بيبح نبا ناكو .كلذ نم ًابيرق وأ ءرصعلا تقو يف تاعاس ّعست ٌراهنلا نوكي ىَّتح ةَعُّمْجلا ِتيَّلُص
 «ثيدحلا ليوأت يف فيرحت اذه كلام لوق :لاقو «لوألا لوقلا ىلإ ليميو ءاذه كلام لوق ركنُي

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )٠١44(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .فيعض وهو )١1١61( دواد وبأ هجرخأ ()

 .- برغملا .ط 717 /؟7 - هنم لقنلاو  «ديهمتلا» نم ةدايز ()

 .- قباس ردصم 71/77 ديهمتلا يف امك ءربلا دبع نبا يأ (5)



 ةعمجلا ادبم يف :لصف 16كأ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مات ئخخل ااااا ا ريك يدع يف داعملا دج

 ةعاسلا يف لوزت امنإ سمشلا نأ ةدحاو ةعاس يف تاعاس زوجي ال هنأ كّلدي :لاقو هوجو نم لاحمو

 اذه يف تاعاسلا نأ ىلع كلذ لدف ؛ةبطخلا ىلإ مامإلا جورخو «ناذألا تقو وهو ءراهنلا نم ةسداسلا

 ىلوألا ةعاسلا يف حار نم» :لاقف ءراهنلا تاعاس لوأب أدبف «تافورعملا راهنلا تاعاس يه ثيدحلا

 «ناذألا تقو ناحو ءريجهتلا عطقنا مث .«؛ةضيب ةسماخلا ةعاسلا يف» :لاق مث ««ةندب برق امّئأكف

 دهزو «نوكي ال امو .لوقلا نم ٍفْلُحلاب َحِرُشو ءهعضوم نع َفّرُح هنكلو ءهظفل يف نّيِب ثيدحلا ٌحرشف

 عمتجي امنإ هّلك كلذ نأ معزو ءراهنلا لوأ نم ريجهتلا نم كي هللا ٌلوسر هيف مهبغر اميف مانلا هحراش
 دقو ءراهنلا لوأ يف ةعمجلا ىلإ ريجهتلاب ٌراثآلا تءاج دقو :لاق «سمشلا لاوز ٌبرق ةدحاو ةعاس ىف

 ١ .ةيافكو نايب هيف امب «نئسلا حضاو» باتك نم هعضوم يف كلذ انقّس

 كلام ىلع هنم لماحت اذه :لاقو رمع وبأ هيلع در مث .2بيبح نب كلملا دبع لوق هلك اذه

 ًافيرحتو "![لوقلا نمآ ًافلُح هلعجو ")[بيبح نيا] هركنأ يذلا لوقلا لاق يذلا وهف «ىلاعت هللا همحر

 ةنيدملاب لمعلا ًاضيأ هل دهشيو ؛ةمئألا ةياور نم حاحصلا راثآلا هل دهشت كلام هلاق يذلاو «ليوأتلا نم

 .ءاملعلا ةماع ىلع ىفخي ال ةعمج لك دّدرتي رمأ هنأل «لمعلاب ٌجاجتحالا هيف ٌحصي امم اذهو ؛هدنع

 لَك يبنلا نأ «ةريره يبأ نع «بّيسملا نب ديعس نع يرهزلا هاور ام «كلام اهب جتحي يتلا راثآلا نمف

 لوألا ؛َساّنلا َنِوُبْتُكَي ٌةكِيَلَم ٍدِجْسَملا ٍباَوْبَأ ْنِ باب ّلُك ىّلَع ْماَك َةَعُمُجلا ُمْوَي َنات اًدإ» :لاق

 يِدْهُملاَك هيلي يِذَّلا َمُك درَقَب يِدْهُملاك ِيِلَي يذلا ّمُث ءةْنَدَب يِدْهُملاَك ٍةَعْمْجَلا ىَلِإ ُرِجَهٌملاَف «َلٌوألاَ

 :لاق . ”ةّيظحلا اوُعَمَْساَو ٌفْحّصلا ِتّيوُظ ُماَمِإلا َسّلَج اذِإَف َضْيَبلاَو ٌةَجاَجَّنلا َرَكَك ىَّتَح ؛ًاشْبك

لإ ٌرجهملاف «لوألاف لوألا سانلا َنوبتكي» :لاق هنإف ثيدحلا اذه يف ام ىلإ ىرت الأ
 ةعمجلا ى

ةرجاهلا نم ةذوخأم يه امنإ ةظفللا هذهو ءًارجهم لوألا لعجف ««هيلي يذلا مث ةندب يدهملاك
 

 سيل تقولا كلذ نأل ءسمشلا عولط ٌتقو كلذ سيلو «ةعمجلا ىلإ ضوهنلا تقو كلذو ءريجهتلاو

 اذهب قرطلاو :لاق .ةعاسلا ركذي ملو «هيلي يذلا مث «هيلي يذلا ّمث» :ثيدحلا يفو ءريجهت الو ةرجاهي

 :اهرثكأ يفو «هةْنَدَب يِدْهُملاك ِةَعُمْجلا ىلإ ٌلّجعتملا» :اهضعب يفو ؛«ديهمتلا» يف ةروكذم «ةريثك ظفللا

 لوأ يف ةعمجلا ىلإ حئارلا لعج هنأ ىلع لدي ام اهضعب يفو «ثيدحلا ؛ًاروُرَج يِدْهّملاك ٌرّجهملا»

 .كلذك اهرخآ يفو «ةرقب يدهملاك ةيناثلا ةعاسلا لوأ يفو ؛كلذك اهرخآ يفو «ةندب يدهُملاك ةعاسلا

 يف اهيلإ ضهانلا هُنَدَب يِدُْملاك ٍعْمُجلا ىلإ ٌرُجهملا» :هلوقب كلب دري مل : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو
 ةعمجلا ىلإ ضوهنلل ايندلا لهأ ضارغأ نم هلامعأو هلاغشأل كراتلا دارأ امنإو «ةرجاهلاو ريجهلا

 «نورجاهملا يّمس هنمو ؛هريغ ىلإ ٌضوهنلاو نطولا كرت وهو ةرجهلا نم ذوخأم كلذو «ةئدب يدهملاك

 .رمع يبأ ٌمالك هلك اذه ًايشم الإ ىتؤُت الو «ةعمجلا ىلإ ريكبتلا ٌبحأ :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ال اهنأو «حاورلا ةظفل ىلع :اهدحأ ءرومأ ةثالث ىلع راهنلا لوأ ريكبتلا راكنإ رادمو :تلق

دش تقو ةرجاهلاب نوكت امنإ يهو «ريجهتلا ةظفل : يناثلاو «لاوزلا دعب الإ نوكت
 :ثلاثلاو ءرحلا ة

 .راهنلا لوأ نم نوتأي اونوكي مل مهنإف «ةنيدملا لهأ لمع

.- 
 )١( قباس ردصم  ديهمتلا نم ةدايز (؟) .. هنم لقنلاف  ربلا دبع نبا لاق امك

 )( ملسمو (474) يراخبلا هجرخأ )8450(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ذب ةعمجلا أدبم يف :لصق

 اذإ رثكألا يف نوكي امنإ اذهو «لاوزلا دعب يضملا ىلع قلطُت اهنأ بير الف «حاورلا ةظفل امأف
 دجْسَملا ىلإ اه ْنَم» لَك هلوقو [15 :ابسا 4َبَع اَهُحاَورَو بع اَمُوَدَغط :ىلاعت هلوقك ٌندُّعلاب تنرُق
 .©رعاشلا لوقو .('”غعاَر ْوآأ اع اَمّلُك نجلا يف الو هَل هللا َّدَعَأ «َعاَرَ

 يِضَقنَتال َشاَعَْمةَجاَحَر_انِياجاخِإودُعلَو حيرت
 نارتقالا نع ةدرجم تناك اذإ ءيجي امنإ اذهو «يضملاو باهذلا ىنعمب ُحاورلا قلطُي دقو

 .ودغلاب

 «تقو لك يف ريسلا يف حاورلا ٌلمعتسي برعلا ضعب تعمس :؛بيذهتلا» يف يرهزألا لاقو
 :لوقيف هباحصأ بطاخيو «حّورت :هبحاصل مهدحأ لوقيو «كلذك اًوَّدغو اوراس اذإ :موقلا حار :لاقي
 وهو «ةتباثلا ةحيحصلا رابخألا يف ءاج ام كلذ ْنِمو ؟ٌنوُحورت الأ :رخآلا لوقيو ءاوريس :يأ اوحور
 . يشعلاب حاورلا ىنعمب ال ءاهيلإ ِةَّمْحلاو ةعمجلا ىلإ يضملا ىنعمب

 دادتشا دنع راهنلا فصن ىه :يرهوجلا لاق «ةرجاهلاو ريجهلا نمف ءرُبهملاو ريجهتلا ظفل امأو
 ١ :©سيقلا ؤرما لاق ءٌراهنلا رجه :هنم لوقت ءرحلا

 ارجو راهئلاًاضاذإٍلوُمَك ةَرْسِجباهنع مهلا ْلَسَراهْمَدُن
 اذهف ءةرجاهلا يف ريسلا :رُجهتلاو ريجهتلاو «ةرجاهلا تقو يف :يأ «نيرجُهُم انلهأ انيتأ :لاقيو

 .ةنيدملا لهأ ٌلوق هب ررقي ام
 .ريكبتلا هب دارُيو قلطي هنإف «حاورلا ظفل يف مالكلاك ريجهتلا ظفل يف مالكلا :نورخآلا لاق
 :لاق «ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع ءيمُس نع كلام ىور» :«بيذهتلا» يف يرهزألا لاق

 رجهملا» :عوفرم رخآ ثيدح يفو © ديلإ ؟وقبّتْسال ريجهتلا يف ام سانا ْمّلْعَي ول» :ِكَو هللا لوسر لاق
 ليعفت ثيداحألا هذه يف ريجهتلا نأ ىلإ سانلا نم ريثك بهذيو :لاق , ©ةقنَدَب يِدْهَملاك ةعّمجلا ىلإ
 كلذ لوقي ٌليلخلا ٌتعمس :لاق «ءيش لك ىلإ ةردابملاو ريكبتلا :اهريغو ةعمجلا ىلإ ٌريجهتلا :لاق هنأ ليمُش نب رضّنلا نع ءيفحاصملا دواد وبأ ىور ام هيف باوصلاو «طلغ وهو «لاوزلا ّتقو ةرجاهلا نم
 ١ . ثيدحلا اذه ريسفت يف هلاق -

 :©©ريبل لاق «سيق نم مهرواج نمو زاجحلا لهأ ةغل يهو «حيحص اذهو :يرهزألا لاق
 دكئاَمَر ىَمْلَسُهْلِصوُنامَن اوُركتاامَدْعَب ٍرْجَهِب ُنيِطَفلا َحَر
 اوُدَمو اوُمخ اذإ :موقلا حار :لاقي «يضملاو باهذلا :مهدنع ححاورلاو ءراكتبالاب رجهلا نرقف

 اذإ : لجرلا رجه :نولوقي برعلا رئاسو :يرهزألا لاق ءاهتاقوأ لوأ يف اهيلإ يضملا وهو «تاولّصلا عيمج ىلإ ٌريكبتلا هب دارأ ؛ويلإ اوُقْبَكْسال ٍريحْهتلا يف اَم ُنماّثلا ُمَلْمَي ْوَل» :ك هلوقو .ناك تقو يأ
 فصن يهو :لاق «ةرجاهلاب جرخ اذإ :لجرلا رجه :ديز يبأ نع ديبع وبأ ىورو «ةرجاهلا تقو جرخ

 .ةريرع يبأ ثيدح نم :(519) ملسمو 555(2) يراخبلا هجرخأ )١(
 41/97/98 ظحاجلل «ناويحلا» رظنا ءيدعسلا ناتلصلا وه (7)
 .(516) يراخبلا هجرخأ (5) .717 ص هناويد يف (©)
 8١. ص هئاويد (5) 151١. ص هجيرخت مدقت (5)



 ةعمجلا ادبم يف :لصف لحل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لاق :لاق «ةهرماون» يف يبارعألا نبا نع «بلعثل ىور اميف يرذنملا يندشنأ :يرهزألا لاق مث .راهنلا

 :هتقان يف يِعبَّرلا ساّوج نب ٌةنِئِْح 0000

 يِرْذَنويِهَسَئَنيرُكْتَتْنَم

 رْضخلا دوج ٌراَرْضِم تن د

 رذقبترتمئّييِببوأب

 ٍرْفَس يفًاق نايا يبَحضتو

 رْفَجلا ضرع تأ نام

 يرفربيِف هنت مل نإيَلَع

 رجح عاًصب ال يدِلاْخلاب

 رجَفل اريجقب َنوُرَجَهي

 ٍرْبُعلا جاججِفلا ٌضاَرغَأ َنوُوُطَي يرشتفْمُهَلِبئليِشْنَتَتَعُم

 رججنلا ٌةوُربرجنلا يِغَأ يَ

 .هِرَحّسلا تقوب نوركبي :يأ ءرجفلا ريجهب نورجهُي :يرهزألا لاق

 نامز يف مهلمع ٌةياغ اذهف ءراهنلا لَّوأ ةعمجلا ىلإ َنوَحوُرَي اونوكي مل ةنيدملا لهأ نوك امأو

 الإ هيف سيل اذه نإف «ةجح ةئيدملا لهأ ٌعامجإ :لوقي نم دنع الو «ةجحب سيل اذهو هللا همحر كلام

 هحلاصمب لجرلا لاغتشا نوكي دقو .ةرورضلاب زئاج اذهو ءراهنلا لوأ نم ةعمجلا ىلإ حاورلا كرت
جلا ىلإ هحاَوَر نِم لضفأ هايندو هنيد رومأ نم كلذ ٍريغو هشاعمو هلهأ حلاصمو

 الو ءراهنلا لوأ نم ةعم

 نم ٌلضفأ «ىرخألا ةالصلا َيلصُي ىتح هالصم يف لجرلا ٌسولجو «ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا نأ ّبير

ْصْفَأ مامإلا َعَم اَهيْلَصُي من «ةالَّصلا ُرظْتَي يِذّلاو» :هللي لاق امك «ةيناثلل رخآ تقو ىف هدوعو هباهذ
 ّنِم َل

لصم يف ماد أم هيلع يلصُت ُلَرَت مل ةكئالملا نأ» ربخأو ©”وهلْهَأ ىلإ وري ( يلَصُي يِذَّلا
 ربخأو ©0ةها

 ريخأو ””ظابّرلا هنأو «تاجردلا هب ٌعَمْرَيو اياطَحلا هب هللا وُحمي امم ؛ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا نأ»

 مث «حبصلا ىَّلص نم نأ ىلع لدي اذهو ''”«ىرخأ رتب سَلَجو ٌةَضيِرك ىَضَق نّمبِهَتَكَِاَم ياي هلا نأ»

 نولعفي ال مهريغو ةنيدملا لهأ نوكو ءاهتقو يف ءيجي مث بهذي نمم ٌلضفأ وهف «ةعمجلا رظنني سلج

 . ملعأ هللاو ءراهنلا لوأ يف ٌريكبتلاو اهيلإ ءيجملا اذكهف «هوركم هنأ ئلع لدي ال «كلذ

 رئاس ىلإ ةبسنلاب هيف ٌةقدصلاو ؛مايألا رئاس يف اهيلع ٌةيزم هيف ةقدصلل نأ :نورشغلاو ةسماخلا

 ةيميت نبا مالسإلا حبيش ُتدهاشو .روهشلا رئاس ىلإ ةبسنلاب ناضمر رهش يف ٍةقدصلاك عوبسألا مايأ

 هقيرط يف هب قدصتيف هريغ وأ زبخ نم تيبلا يف دجو ام ُدخأي ةعمجلا ىلإ جرخ اذإ هحور هللا سدق

 يدي نيب ةقدصلاف كَ هللا لوسر ةاجانم يدي نيب ةقدصلاب انرمأ دق هللا ناك اذإ :لوقي هّيعمسو رس

 نع «ريرج انثدح «يبأ انئدح :برح نب ريهز نب دمحأ لاقو .ةليضفلاب ىلوأو ٌلضفأ ىئاعت هتاجانم

 ةعمجلا يف نإ ؛ةريره وبأ لاقف «بعكو «ةريره وبأ عمتجا :لاق «سابع نبا نع ؛دهاجم نع ءروصنم

 مكُتّدحأ انأ :بعك لاقف هاّيإ هاتآ الإ ًائيش لجو زع هللا ُلأسي ةالص يف ملسم ٌلجر اهقفاوُي ال ًةعاسل

 «لابجلاو ءٌرحبلاو ءٌربلاو ءٌضرألاو تاوامسلا هل تعِزَف ةعمجلا موي ناك اذإ هنإ «ةعمجلا موي نع

 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ؛(557) ملسمو ؛(591) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(549) ملسمو (541) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم «(701) ملسم هجرخأ (00)

 . «دئاوزلا» يف يريصوبلا هححصو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم («(801) هجام نبا هجرخأ (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 153 ةعمجلا ادبم يف :لصق

 :ءاج نم نوبثكيف ءدجسملا باوبأب ةكئالملا تّقحو «نيطايشلاو مدآ نبا الإ ءاهّنك ُقئالخلاو ءٌرجشلاو
 امل هللا حل ءاج دعب ءاج نمف ءمِهَفُحص اًوَوظ مامإلا جرخ اذإف «مامإلا جرخي ىتح لوألاف لوألا
 ثيدح اذه :سابع نبا لاقف .ةعمجلا موي لثم ىلع بّرغت ملو سمشلا عّلطت ملو ءماّيألا رئاس يف ةقدصلا نم ٌمظعأ هيف ٌةقدصلاو «ةبانجلا نم هلاستغاك ذئموي ليتغي نأ ملاح ّلُك ىلع نحو هيلع بتُك
 , 0هنم سمي ٌبيط هلهأل ناك نإ ىرأ انأو «ةريره يبأو بعك

 دل مهترايزو «ةنجلا يف نينمؤملا هئايلوأل هيف لجو ّرع هللا ىّلجتي موي هنأ :نورشعلاو ةسداسلا
 «نامي نب ىيحي ىورو .ةعمجلا ىلإ مهقبسأ ةرايزلا ىلإ مهقبسأو «مامإلا نم مهّيرقأ هنم مهّيرقأ نوكيف
 1 ١ .ةعمج لك يف مهل ىّلجتي :لاق :قل 4م انو : لجو زع هلوق يف «هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛ناظقيلا يبأ نع «كيرش نع

 يبأ نع .ورمع نب لاهنملا نع :يدوعسملا ميعن يبأ ثيدح نم ؛همجعم» يف يناربطلا ركذو
 يف ةَعمُج لك يف ةنجلا ٍلهأل ْزْرْبَي لجو زع هللا نإف َقَعُمُجلا ىلإ اوعراس :هللا دبع لاق :لاق ةديبُع
 . مهل هللا ثدحأ امب مهنوئّدحُيف مهيلهأ ىلإ نوُعجرَي مث «كلذ لبق هوأر دق اونوُكي مل ًائيش ةماركلا نم مهل هناحبُس هللا ُتِدَحْيف ؛ةعمجلا ىلإ مهعراست ردق ىلع ِبرُقلا يف هنم نونوكيف روُقاك ْنِم ٍبيِتَك
 كرا ُهَّللا أشي نإ «ثلاثلا انأو نالجر :هللا ٌدبع لاقف «نيلجرب وه اذإف ؛دجسملا هللا ٌديع لخد مث :لاق
 ."”ثلاثلا يف

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع عم تحُر :لاق سيق نب ةمقلع نع «ٍبَمشلا» يف يقهببلا ركذو
 ٌتعمس ينإ :لاق مث .ديعبب ةعبرأ ٌعبار امو قعبرأ عبار :لاقف ءهوقبس دق ةثالث دجوف «ةعمج ىلإ
 مث «لوألا ءَةَعْمْجلا ىلإ ْمِهِحاَوَر ِرْدَق ىَلَع هللا َنِم ةَماَيقلا َمْوَي َنوُسِلُجَي َنساّنلا ّنإ» :لوقي كي هللا لوسر
 . "يعبي ٍةعبْرأ ُعَيرَأ اَمَو :َلاَق مث .«عبارلا م ءثلاثلا ّمُك «يناثلا

 نب نامثع نب دمحم انثدح «نسحلا نب ناملس نب دمحأ انثدح :«ةيؤرلا» باتك يف ينطقرادلا لاق
 «ةنوميم يبأ نب ءاطع انثدح ءمشاه ينب ىلوم نسحلا وبأ عفان انثدح «رفعج نب ناورم انثدح ءدمحم
 , مهر َنوُنِمْؤُملا ىَأَر قَماَيِقلا ُمْوَي ناك اًذإ :ِديكي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 . 0هرخْلا موي رظفلا َمَي تائيؤُملا ارو وُ لك يف رك نم هَ ركاب ادهع ْمهئدخأت

 مهجلا نب هللا دبع انئدح «يركسلا نايفس نب ىسوم نب دمحم انئثدح «حون نب دمحم انثدح
 نع «ناظقيلا يبأ ريمع نب نامثع نع «مصاع نع « ةبيط يبأ نع سيق يبأ نب ورمع انثدح ءيزارلا
 ًاديِع َكل َنوُكَتِل َكْيَلَع ُهَللا اَهْضِرْمَيُةَعُمُجلا ِهِلَه :َلاَك لبرج ا اَذَه ام : تلق ءِءادْوَّلا ٍةَُعدلاَك اًهيِف ِءاَضَْبلا ةْوملاَك هدي يِنَو ُلِبِرْبِج يِناَنأ» :لاق كي هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ
 ْنِم ىَراَصَئلاَو ُدوُهَيلاَو لوألا اًهيِف ّتْنَأ ٌرْيَح اَهيِف ْمُكَل :َلاَق ؟اهيف اَنل اَمو :ُتْنُك .ٌكِدْعَب ْنِم َكِمِوَقَلو

 .تاقث هلاجرو «(5004) قازرلا دبع هجرخأ )١(
 . عطقنم وهف ءهيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأ : 178/7 «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «(049) يناربطلا هجرخأ (7)
 .«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق امك نسح دانسإب )1١44( هجام نباو ((54940) 'بعشلا» يف يتقهببلا هجرخأ (؟)
 .فرعي ال نم هيف «فيعض هدانسإ (4)



 ةعمجلا ادبم يف :لصف ال )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يس يييب حس ا

 | مق هل َسْيَل وأ ءةاطغل الإ مكه َوُه ًائْيَش اَهيف ٌدْبَع ّلَجَو رع هللا ُلَأْسَي ال ٌدَعاَس اًهيِف َكَلَو ؛َكِدْعَ

 :َلاَق .َكِلَد ْنِم ٌمظهَأ وُه 0 وم قامت نيل ا هذاَعَأَو ُهْنِم َلَضْفأ ءاَطْعَأ

 لأ ءوُعْديَو 59 «مايألا ُبَس انْ َوُهَو «ٍقَمْمجلا َمْوَبُوَُتُةَعاَلا يِ :َلاَ ؟ةادؤّسلا ٌةتكذلا وه امو : تلق

 يف َّذَكَنا َّلَجَو َّرَع َكَبَر نأ َكِلْذ : :َلاَق ؟ديِزَملا مْوَي اَمَو !ليِرْبِج اي :ُتْلُق :َلاَك .ٍديِزَملا َمْوَيَةَرِخآلا

 نم رامي ُيِسْرُكلا فخ مَن ؛ .هّيِسْرُك ىَلَع َلَو «ٍقَُمجلا مَ َناك اذ يأ وشب يب م

 0 سَ ِْم رباعي ٌرياََملا ٌفُح 9 ّم ءاَهْيَلَع اوُسِلْجَي ىَّنَح َنوُيَّنلا يجن رو

 رع ْمُبر ْمُهَل ىَلَجَتَي ب مث :لاَق ٠ . فعلا ىلع اوُسِلْجَي ىح فرغلا لأ ةرجْيو هيلع اولي لع

 ُّلَحَم اًَذَهو يمشي كيل ثنعنأو ءيدفَو ْمُكُْفَدَص يِذَلا ان : ُلوُقَي بَلِ َنوُرظْنَب :لاق ّلَجَو

 هنولأسيف «ينولسف ؛يتمارك مكلانأو ,يراد مكلزنأ ياضر :َلاَق . ىَّضّرلا هَنوُلَأْسَيَف «يِنوُلَسَف يِتَماَرَك

 نعل ام كِل د مهل حف مك ؛ مُهنبْطَر يهتت ىّنَح ةئوُلأدَي مك ,ىضلاب ْمُهَل ُدَهشَي :لاق ءىضُرلا
 < عامر مينو

 ويلا ُهَعَم عِفَئْرَيو «رهلا بر ٌعفئرَ م :َلاَق .ِرْشَب ٍبْلَق ىَلَع ٌرَطَح أَو ؛ْتَعِمَس َنذأ الَو ثأر

ةتوقاَي مص َالَو اهيف ّلْضَو ال ِةوَلؤُل نم ٍةَكْرُع لك : لاق «مهِفَرُع ىلإ ٍفَرُغلا ٌلْهَأ ءيِجَيو ,ءاَدَهّشلاَو
 

 هن ةيّلدتم ةَدِرَطُم اهراهنأ اهني اهثالغأو اَهُفئاَفسو اَهيِلالَعو اهُّباوبَأ «ءارضح ٍودَجْرَبَر ْنِم ٌةَكْرُعو ءاَرْمَح

 ْنِم اوُهاَدزيل ةَُمُجلا ٍمْوَي ىلإ | مهن جوخأ ءيش ىلإ اوُسِيلَ :لاق .اهُمّدحَحو اَهجاوْزَأ اهيف ءاهُرامُنأ

 . "”ديِزَملا ْمْوَي َكِلَذَ ميركل ِههْجَو ىلإ ِرّنلاو َّلَجَو رم َِّللا ٍةَماَرَك

 . «ةيؤرلا» باتك يف ينطقرادلا نسحلا وبأ اهركذ «قرط ةدع ثيدحلا اذهلو

 نب ديم لاق ؛ةعمجلا مويب هباتك يف هب هللا مسقأ يذلا دهاشلا َرّسُق دق هنأ :نورشعلاو ةعباسلا

 « عقار نب هللا دبع نع :دلاخ نب بويأ نع «ةديبُت نب ىسوم انأبنأ ءىسوم نب هللا دبع انثدح : :هيوجنز

 قرع مْوَيَوُه : ٌدوُهْشَملا مويا «ةماتقلا مي : ُدوُعْوَملا ٌمْوَيلا» :هِيَو هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 اَهُقِفاوُي ال ٌةَعاَس هيف ٍةَعْمْجلا مْوَي وي ْن ْنِم َلَضْفَأ ىَلَع ُْتَبَرَك الو ٌسْمّش ُتَعْلظ اَم قَمْمُجْلا ُمْوي ٌدِماّشلاَو

 .91هكني هكاعأ الإ 15 نب ديك ٌذيِعتْسَي وأ هَل باَجَمْسا الإ ِرْيَحِب اهي للا وُهْذَي نوم دْبَع

 .ةديبُع نب ىسوم نع «حور نع «ةهدئسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو

 | نب مضمض ينثدح « يبأ ينثدح شايع نب ليعامسإ نب دمحم ثيدح نم «يناربطلا مجعم» يفو

 ْمْوَي :دوعوملا ُمْوّيلا» :.كي هللا ٌلوسر لاق : :لاق يرعشألا كلام يبأ نع «ديبع نب حيرُش نع ءةعرز

 لقشؤلا الص الهلا رك ةعمجلا موو «ةقرع مَ :؛ ُةوُهشَملاو «قَمْمُجلا مي ُدِهاَشلاو ومالا

 . معطم نب ريبُج ثيدح نم يوُر دقو "”«ِرضَملا ٌةَالَص

 نب دمحم انثدح : :دمحأ مامإلا لاق دقف «ةريره يبأ ريسفت نم هنأ ملعأ هللاو رهاظلاو : :تلق

 يبأ نع ءمشاه ينب ىلوم رامع نع ناثدحي ديبع نب سنويو ديز نب يلع تعمس ةبعّش انئدح ءرفعج

 .ريمع نب نامثع فعضل «فيعض هدائسإ )١(

 «ثيدحلا يف فعضي ةديبع نب ىسومو «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاقو (778) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . هظفح لبق نم هريغو ديعس نب ىيحي هفعض

 .فيعض وهو «شايع نب ليعامسإ نب دمحم هيف :17/9 ؛عمجملا» يف يمئيهلا لاقو :(740) يتاربطلا هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الك ةعمجلا أديم يف :لصف

 :ةيآلا هذه يف لاق هنأ ةريره ابأ ٌدْعَي ملف «سنوي امأو «يبنلا ىلإ هعفرف «ديز نب يلع امأ .ةريره
 موي :ٌدوعوملاو «ةفرع موي ُدوهشملاو .ةعمجلا ٌموي :ٌدِهاشلا : لاق [جوربلال 46) ريوجذمو ٍرداَسَو#
 27 ةمايقلا

 ٌقئالخلاو :ُناحبلاو ُلابجلاو «ٌضرألاو ٌتاوامسلا هنم عزفت يذلا مويلا هنأ : :نورشعلاو ةنئماثلا
 نبأ نع ءدهاجم نع ءروصنم نع «قيزر نب راّمع نع «باّرجلا وبأ ىورف «ٌّنجلاو سنإلا الإ اهلك
 ال ةَعاَس أ ٍةَُمجلا يف نإ" :لك هللا لوسر لاق :ةريره وبأ لاقف ةريره وبأو بعك عمتجا :لاق ع« سابع

 مْوَي ْنَع مكئّدَحَأ الآ : :ثفُك َلاَقَك .«هايإ هاطعأ الإ ةَرِخآلاو ايدل َرْبَح اهيف هللا لأي ْمِلسُم ٌدبَع اهُقِفاوُي
 ًاهّلك قئالخلاو «راحبلاو «لابجلاو «ضْألاو ُتاوامّسلا ُهَل ْتَعِر «ٍَعْمجلا مْوَي ناك اَذِإ ُهنِإ ٍقَعْمْجلا
 ءمامإلا جرخي يتح لوألا لوألا :َنوُييكيف ,دجاسملا باوبأب ٌةكئالملا ٍتَّلحو «نيطايشلاو مدآ نبا الإ
 نأ ملاح لك ىَلَع ُنِحَ و دو هيلع بيك اَمِلو للا تحل ءاجج ُدَب اج نمو «مُهَّفحُص م اوَوَط ٌمامإلا جر اد
 مَلَو ُسْمَّقلا لت لَو , مايل ِرئاَس يف ُفَدصلاّنِم لضم هيف ويف ُةَكَدّصلاو ََبَتَجلا ّنِم هلاسيغاك هيف َلِسَتَْي
 هلهأل ناك نم «ىرأ انأو «ةريره يبأو بعك ثيدح اذه : سابع نبا لاق هَةَعُمْجْلا ميك مْوَي ىَلَع ْبْرَْت

 ,0لعموي هنم سمي نأ بيط

 موي نم ٌلضفأ موي ىلع بّرغت الو ٌسمشلا ٌعّلطت ال :هلك يبنلا نع ةريرُش يبأ ثيدح يفو

 ثيدح اذهو ."”«سنإلاو نجلا نم نيلقّتلا نيذه الإ ةعمجلا مويل ٌعّرفت يهو الإ ةباد نم امو .ةعمجلا
 سانلا هيف ثعبُيو ءايندلا هيف بّرْحَتو ءملاعلا ىوطُيو «ةعاسلا هيف ٌموقت يذلا مويلا هنأ كلذو . . حيحص
 .راثلاو ةنجلا نم مهلزانم ىلإ

 يف امك «٠ «مهلبق باتكلا لهأ هنع لضأو ءةمألا هذهل هللا هرخّدا يذلا ٌمويلا هنأ :نورشعلاو ةعساتلا
 ْنِم ِرْيَخ ٍمْوَي ىَلَع ْتَبَرع الو ُسْمّشلا ٍتعلط ام» : لاق هلك يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم .«حيحصلا»
 ءتْبَسلا ُمْوَي ِدوُهَيللَو ءاَنَلَّوُه عبث هبِف اَنَل ساّنلاف ُهْنَع ُنماّنلا ّلَضَو هَل ُهّللا اَناَدَه قَعْمُجلا مْوَي

 وهن هللا هرخذ» :رخآ ثيدح يفو .«يحألا ْمْوَي ىَراَصتللو

 نع «سيق نب رمع نع «نمحرلا دبع نب نيصخ نع «مصاع نب يلع انئثدح : :دمحأ مامإلا لاقو
 ل نواف دوهبلا نم ٌلجر نذأتسا ذإ لكك يبنلا دن انأ انيب :تلاق ةشئاع نع «ثعشألا نب دمحم
 لاقف «ةيناثلا لحد مث :تلاق «ملكتأ نأ ُتْممهَت : :تلاق .(ٌكِيَلَعو :لَي يبنلا لاق َكْيَلَع ماسلا :لاقف
 مكيلع ماسلا :لاقف ؛ةثلاثلا لخد مث ءمّلكتأ نأ ُتْمَمَهَف :تلاق ُكْيَلَعَو» :ك يبنلا لاقف «كلذ لثم
 هّيحُي مل امب هللا لوسر َنوُيَحنأ «ريزانخلاو ةدرقلا ٌناوخإ ( هلا ثضعو ,مُعيلع املا لب :ٌتلقف :تلاق
 ُةاَنْدَدَرَك ًالؤق اوُناَك ٠ حقت الَو َشُفلا بحال هللا نإ ذم :لاقف ّيلإ رظنف :تلاق ٠ َلَجَو رع هللا هب
 ىلع انوذشختي امك ءيش ىلع اودي اله« ٍةَمايِلا ٍمْوَي ىلإ مُهَمرلَو عي اَنرْصَي مَ ْمِهِيَلَع

 ٍلْوَق ىلَعَو ءاهْنَع اوُنَّضو ءاهل ُهَّللا اًناَدَه يتلا ِةَلْبِقلا ىلَعَو ءاَهْنَع اوُلّضو ءاه هللا اًناَذَم يتلا ٍةَعْمُجلا 2
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 ةعمجلا ادبم يف :لصف )١( / ١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ايقلا َمْوَي َنوُقِباَسلا َنوُرِخآلا نحن : لَو يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ؛نيحيحصلا» يفو

 هيف اوُلتاَك مهل ُهَللا ضرك يذلا مُهُمْوَي اذهَف مهيب نم ُهئِتوأو ءائلبق ْنِم تاّتكلا اونو هنأ
 . "«يغ َدْعَب ىَراَصَنلاو ادع ُدوُهَبلا ءٌعَبَت هيف اَنَل ُنماَنلاَك ءُهلُهَللا اًنادّهَ

 .ديبع وبأ اهاكح «ميملاب َدّْيَمو ؛ةروهشملا يهو ؛ءابلاب :ناتغل «ديب» يفو

 (ىلع١ ىنعمب :يناثلاو ءاهبيتعم رهشأ وهو «ريغ» ىنعمب اهنأ :امهدحأ «نالوق ةملكلا هذه ىفو

 :هل ًادهاش ديبع وبأ دشنأو

 "”يئرئمَلُتفكَلَه ون ُلاَخِإ يئأَدِنَبَكَدتلَعَفادنع

 .نينرلا نب يلعفت : ين
 ردقلا ةليلو ءماعلا روهش نم هُثريخ ناضمر ٌرهش نأ امك ؛عوبسألا مايأ نم هللا ةريجي هنأ :نونالثلا

 .هقلخ نو هئريخ لَو دمحمو «ضرألا نم هئريخ ٌةكمو يلايللا نم هئريخ
 نع «حلاص يبأ نع «دوجنلا يبأ نب مصاع نع «ةيواعم وبأ نابيش انثدح :سايإ يبأ نب مدآ لاق

 موي راتخخاو ؛ٌمايألا راتخاو ء:ناضمر ٌرهش راتخاو «ٌروهشلا راتخا ٌلَجو ّزع هللا نإ :لاق «رابحألا بعك

 رّمكُت ٌةعمجلاو «ةالصلا ًةعاس راتخاو ءتاعاسلا راتخاو ءردقلا ًةليل راتخاو «ىلايللا راتخاو «ةعمجلا

 هنيب ام رفكي ٌجحلاو «ناضمر نيبو هنيب ام ٌرُفكُي ٌناضمرو «ثالث ديزتو ىرخألا ةعمجلا نيبو اهنيب ام

 ٌةنسحو ءاهاضق ٍةنسح :نيتنسح نيب لجرلا ٌتوميو «ةرمعلا نيبو اهنيب ام رّفكت ُةَرْمُعلاو :ج ا نيبو

 «ةنجلا ٌباوبأ هيف ُحتفُتو ءرانلا باوبأ ُىّلْغُتو .ناضمر يف نيطايشلا دّمِصُّيو «نيتالص ينعي اهرظتني

 يلايل نم ّنهيف لمعلا هللا ىلإ بحأ ٍلايل نِم امو ؛عمجأ ناضمر .مّله :ريخلا َيِغاَب اي :هيف لاقيو
 .رشعلا

 نوفرعيف «ةعمجلا موي يف اهيفاوُتو ءمهروبق نِم مهحاورأ وندت ىتوملا نإ :نوثالثلاو ةيداحلا

 «مايألا نم هريغ يف مهب مهتفرعم نم رثكأ مويلا كلذ يف مهاقليو «مهيلع ملسُيو «مهب ٌرْمَي ْنَمو مهراّوُر

 ضرألا ّلهأو «نورخآلاو نولوألا ىقتلا ؛ٌةعاسلا هيف تماق اذإف :؛تاومألاو ءايحألا هيف يقتلت موي وهف

 لبق ايقتلت ملو ءٌرمقلاو ٌُسمشلاو ءهُمِلاظو ٌمولظملاو «هلمعو ٌلماعلاو ءٌدبعلاو ٌترلاو ؛ءامسلا لهأو

 موي رهف «هريغ يف مهئاقتلا نم رّثكأ ايندلا يف هيف ٌنمانلا يقتلي اذهلو ءءاقللاو عمجلا ٌموي وهو ءظق كلذ

ذإ ىتح جلدأف «ةعمج لك لخديف ردابي هللا دبع نب فّرطم ناك :ديمح نب ديزي حايتلا وبأ لاق .قالتلا
 ا

 يتأي فّرطم اذه :اولاقف «هربق ىلع ًاسلاج ربق لك ٌبحاص تيأرف :لاق ةعمجلا موي رباقملا دنع ناك

 امو :تلق «ريطلا هيف لوقت ام ملعنو ؛معن :اولاق ؟ةعمجلا مكدنع نوملعتو :مهل تلقف :لاق «ةعمجلا

 .حلاص موي مّلس مّلس بر :لوقت :اولاق ؟ريطلا هيف لوقت

 تيأر :لاق «يردحجلا مصاع لهأ ضعب نع «هريغو «تامانملا» باتك يف ايندلا يبأ نبا ركذو

 ؟تنأ َنيأف :ُتلق «ىلب :لاق ؟ّتِم دق سيلأ :ٌتلقف «نيتنسل هتوم دعب يمانم يف يردحجلا ًامصاع

 ىلإ اهتحيبصو ةعمج ةليل لك ٌممتجن «يباحصأ نم ٌرفنو انأ «ةنجلا ضاير نم ةضور يف هللاو انأ :لاق
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 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1" ةعمجلا أدبم يف :لصف

 ٌماسجألا تيِلَب ٌتاهيه :لاق ؟مكحاورأ مأ مكفاسجأ :تلق . مكرابخأ ىقلتتف «ينزملا هللا دبع نب ركب
 مويو «ةعمجلا ةّيشع اهب ملعن :لاق ؟مكل انترايزب نوملعت لهف :ٌتلق :لاق «ٌحاورألا ىقالتت امنإو
 لضفل :لاق ؟اهّلك مايألا نود كلذ فيكف :ُتلق :لاق .سمشلا عولُظ ىلإ تبسلا ًةليلو ىلك ةعمجلا
 . هيمظعو ةعمجلا موي

 ةناّبجلا يتأي ىتح تبس ٍةادَغ لك بهذي ناك هنأ «عساو نب دمحم نع ًاضيأ ايندلا يبأ نبا ركذو
 .نينثإلا موي َمويلا اذه ترّيص ول :هل ليقف «فرصني مث «مهل وعديو .مهيلع ملسيف ءروبقلا ىلع فقيف
 .هدعب امويو «هلبق امويو «ةعمجلا موي مهراّرُرِب نوملعي ىتوملا نأ ينغلب :لاق

 عولط لبق تبسلا موي ًاربق راز نم :لاق هنأ كاحّضلا نع ينغلب :لاق «يروثلا نايفس نع ركذو
 .ةعمجلا موي ناكمل :لاق ؟كلذ فيك :هل ليقف . هترايزب ٌثيملا ملع ءسمشلا

 ليق :مرثألا لاق .دمحأ صوصنم اذه «موصلاب ةعمجلا موي ُدارفإ هركي هنأ :نوثالثلاو ةيناثلا
 ناك مايص يف نوكي نأ الإ :لاق مث ءدرفُي نأ نع يهنلا ٌثيدح ركذف ؟ةعمجلا موي مايص :هللا دبع يبأل
 «سيمخلا موي هرطف عقوف ءًاموي رطفُيو ءاموي موصي ناك لجر :ٌتلق .الف ءٌدرفُي نأ امأو .هموصي
 «ةصاخ هّموص دّمعتي نأ الإ اذه :لاق ؟ًادرفم ةعمجلا راصف «تبسلا موي هرطِفو «ةعمجلا موي هموصو
 .ةعمجلا دمعتي نأ هرُك امنإ

 هقفلاو ملعلا لهأ نم ًادحأ عمسأ مل :كلام لاق .مايألا رئاسك هّموص ةفينح وبأو كلام حابأو
 هارأو ءهّموصي ملعلا لهأ ضعب ٌتيأر دقو «نسح همايصو «ةعمجلا موي مايص نع ىهني هب ىدتقُي نمو
 .هارحتي ناك

 هللا يضر دوعسم نبا ىورف ءةعمجلا موي مايص يف لكك يبنلا نع ٌراثآلا تفلتخا :ربلا دبع نبا لاق
 اذهو .©”ةعمجلا موي ًارطفم هتيأر اَمّلَق :لاقو ءرهش لك نبي مايأ ةثالث موصي ناك لي يبنلا نأ ءهنع
 موي رطفُي لَك هللا لوسر ٌتيأر ام :لاق هنأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع يور دقو .حيحص ثيدح
 «ريمع يبأ نب ريمع نع ؛ميلس يبأ نب ثيل نع ؛ثايغ نب صفح نع ةبيش يبأ نبا هركذ .ٌطق ةعمجلا
 هنإ :نولوقيف كلام هركذ يذلا امأو . هيلع بظاوُيو هُّموصي ناك هنأ سابع نبا ىورو , 9 رمع نبا نع
 نم لجر نع «ميلس نب ناوفص نع «يدرواردلا ىورو .ميلس نب ناوفص :ليقو .ردكنملا نب دمحم
 مايأ ةَرْشَع هَل بِي ءٍةَمْمُجلا َمَْي عاص ْنَم : هللا ٌلوسر لاق :لوقي ةريرُم ابأ عمس هنأ ءمشْج ينب
 هنم عنمي ال رب لمع هنأ ةعمجلا موي موص يف لصألاو .هاينُدلا مايأ ّنُوُنِكاشُي ال ةّرخآلا ماّيأ نم ٌرْهُز رَرُع
 .هل ضراعم ال ليلدب الإ

 «دابع نب دمحم نع ««نيحيحصلا» يفف «ةتبلا اهيف نعطم ال ةحص ضراعملا حص دق :ُتلُق
 . 9 معن :لاق ؟ةعمجلا موي مايص نع ْكي هللا لوسر ىهنأ :ًارباج ٌتلأس :لاق

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو «0747) يذمرتلاو ؛«(0٠540) دواد وبأ هجرخأ )١(
 نبا لقنو «ثالث قرط نم «(404) ؛ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو )1١1/1(: رازبلاو «(2704) ىلعي وبأ هجرخأ اذكو )١(

 .عوضوم نتم اذه :هلوق نابح نبا نع يزوجلا
 ,(147 ح) (1145) ملسمو 19814(2) يراخبلا هجرخأ (؟)



 ةعمجلا أدبم يف :لصف 154 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مس حس م ااا اا لل ا يع ب

 :تيبلاب ٌفوطي وهو هللا دبع نب رباج ٌتلأس :لاق ءدابع نب دمحم نع ءاملسم حيحصا يفو

 . 'اّيَبلا هذه ٌبرو معن :لاق ؟ةعمجلا موي مايص نع كي هللا لوسر ىهنأ

 مُكذحأ ٌنَموُصَي ال١ :لوقي لكي هللا لوسر ٌتعمس :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 .يراخبلل ظفللاو .©"”هَدعَ امْؤَي أ ُهَلْبك امَْي َعوُصَي نأ الإ ٍةَعْمُجلا َمْوي
 نيب نم مايقي ةَمْمُجلا ةّلْيَل اوُصْحَت ال» :لاق ءولكي يبنلا نع «ةريره يبأ نع ؛«ملسم حيحص» يفو

 . "”«مكذدحأ ُهُموُصَي مْوَص يف َنوُكَي ْنَأ الإ ماّيألا ٍرئاَس ِنْيَب نم ماّبِصب ٍةعْمُجلا َمْوَي اوُضْحَت الو «يلايللا

 يهو ةعمجلا موي اهيلع لخد لي يبنلا نأ» :ثراحلا تنب ةيريوُج نع ««يراخبلا حيحص» يفو

 :َلاَق .ال :تلاق ؟ًادغ يموُصَت نأ َنيِدِيِرُتَك :َلاَك .ال :ْتَّلاَك ؟سْمَأ ٍتْمصأ :لاقف «:ةمئاص

 , 2906يرطفأف

 . *0وةَدْخَو ٍةَعْمْجلا َمْوَي اوُموُصَت ال» :لاق لَك يبنلا نأ ءسابع نبا نع «دمحأ دنسم» يفو

 نم ةعبس يف ةعمج موي لَو هللا لوسر ىلع ٌتلخد :لاق يدزألا ةدانُج نع ًاضيأ 'هدنسم» يفو

 متمصأ» :لاقف .مايص انإ هللا لوسر اي :انلقف «ءادغلا ىلإ اوُمله» :لاقف «ىَّدْغتي وهو مهنماث انأ ءدزألا

 « لَو هللا لوسر عم انلكأف :لاق .«اورطقأف» :لاق .ال :انلق :؟ًادغ نوُموصتف» :لاق .ال :انلق «؟سمأ

 ؛هيلإ نورظني ُسانلاو ءربنملا ىلع وهو برشف «ءام ءانإب اعد ءربنملا ىلع سّلجو جرخ املف :لاق
 . "”ةعمجلا َمْوَي ُموصَي ال هنأ مهيرُي

 الق ءِديِع ُمْوَيٍةَعّمْجلا ٌمْوَيا :هي هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع ءًاضيأ (هدئسم» يفو

 ."1دفب وأ لبق اوُموُصَق نأ الإ مُكاَبِص َموَي مك َمَي اوُنَعجَ
 نب يلع نع ءدعس نب ميكُح نع «نايبظ نب نارمع نع «ةنييُم نب نايفس نع ؛ةبيش يبأ نبا ركذو

 «سيمخلا موي هموص يف نكيلف «ًامايأ رهشلا نِم ًاعوطتم مكنم ناك نم :لاق «هنع هللا يضر بلاط يبأ

 مويو ؛همايص موي :نيحلاص نيموي هل هللا عمجيف ءركذو بارشو ماعط ُموي هنإف «ةعمجلا َموي مص الو
 . ©نيملسملا عم هكسن

 .ةالصلا ىلع اَوَوْقَيِل ةعمجلا موص اوهرك مهنأ :ميهاربإ نع ؛ةريغم نع «ريرج نبا ركذو

 موي مضب ةيهاركلا لاوز هيلع لكشُي نكلو ءاهدحأ اذه «رومأ ةثالث :هتيهارك يف ذخأملا :ٌتلق

 .هيلإ هدعب وأ هلبق

 :امهدحأ :نالاكشإ ليلعتلا اذه ىلع َدِروُأ دقو لي هيلإ راشأ يذلا وهو ءديع موي هنأ :يناثلاو

 )١( ملسم هجرخأ )1١147(.

 ١484(. ح) )١144( ملسمو «(1986) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(1985) يراخيلا هجرخأ (:) .(1148) ملسم هجرخأ (5)

 . سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا لجأل «فيعض ٍدانسإب 584/١« دمحأ هجرخأ (5)

 .508/7 مكاحلا هجرخأ (1)

 .يرعشألا نب رماع لجأل «فيعض ٍدانسإب 707 /7 دمحأ هجرخأ 00

 . فيعض نايبظ نب نأرمع (4)



 (1) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ل ةعمجلا أديم يف :لصف

 نع بيجأو .هدارفإ مدعب ٌلوزت ةهاركلا نأ :يناثلاو .مارح ديعلا موي موصو ءمارحب سيل هموص نأ
 ماص اذإ امأو .ماعلا ديع موصل وه امنإ ميرحتلاو .عوبسألا ديع لب «ماعلا ديع سيل هنأب «نيلاكشإلا
 نم ةئشانلا ةدسفملا لوزتف ءًاديعو ةعمج هنوك لجأل هماص دق نوكي الف «هدعب ًاموي وأ «هلبق ًاموي
 يف هللا همحر دمحأ مامإلا هاور ام لمحي اذه ىلعو ءًاعبت همايص يف ًالخاد نوكي لب ءهصيصخت
 هي هللا لوسر ٌثيأر اَمَّلَك :لاق حص نإ دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلاو «يئاسنلاو ؛هدئسم»
 هدرفُي ناك هنأ ال ءاعبت همايص يف لخدي ناك هنأ ىلع لمح نيعت ءاذه مص نإف .؟'!ٍةَعُمْج َمْوَي رطفُي
 دحأ هوري مل يذلا زاوجلا ثيدح نم ؛«نيحيحصلا» يف ةتباثلا يهنلا ٌثيداحأ نيأو ءهنع يهنلا ةحصل
 مث «ةحيرصلا ةحيحصلا ٌثيداحألا هب ضراعت فيكف «هتبارغب يذمرتلا مكح دقو «حيحصلا لهأ نم
 !؟اهيلع مدقي

 يف باتكلا لهأي هبشتلا بجوُيو هيف سيل ام نيّدلاب قحلُي نأ نم ةعيرذلا دس :ثلاثلا ذخأملاو
 ناك امل مويلا اذه نأ ىنعملا اذه ىلإ مضنيو .ةيويندلا لامعألا نع درجتلاب مايألا ضعب صيصخت
 مهلافتحاو ءهموص يف سانلا عباتت ةّنظم يف وهف ءًيوق هموص ىلإ يعادلا ناك «مايألا ىلع لضفلا ٌرهاظ
 يهن ملعأ هللاو ىنعملا اذهلو .هنم سيل ام عرشلاب قاحلإ كلذ يفو «هريغ موي موصب نولفتحي ال ام هب
 ةليل ىلع مهضعب اهلّضف ىتح :يلايللا لضفأ نم اهنأل ؛يلايللا نيب نم مايقلاب ةعمجلا ٍةليل صيصخت نع
 اهّدسو «ةعيرذلا ٌعراشلا مسحف «ةدابعلاب اهصيصخت نظم يف يهف ء«دمحأ نع ةياور تيكحو ءردقلا
 . ملعأ هللاو .مايقلاب اهصيصخت نع يهنلاب

 مويك «عراشلا هصصخ ام ٌصيصخت امأ :ليق ؟مايصلاب هريغ موي صيصخت يف نولوقت ام :ليق نإف
 «دحألاو «ءاثالثلاو «تبسلا مويك «هريغ ٌصيصخت امأو ٌةَئْسِف ؛ءاروشاع مويو ؛ةفرع مويو «نينثإلا
 «مايصلاو ميظعتلاب مهدايعأ مايأ صيصختل رافكلاب هبشتلا ىلإ َبرقأ اهنم ناك امو .هوركمف ءءاعبرألاو
 . ميرحتلا ىلإ ٌبرقأو ,ًةهارك دشأف

 ىلاعتو هناحبس هللا عرش دقو «داعملاو !دبملاب مهريكذتو سانلا عامتجا موي هنأ :نوثالثلاو ةثلاثلا
 «باقعلاو باوثلاو ءداعملاو !دبملا رُّكذتل هيف نوعمتجيو ؛ةدابعلل هيف نوْغّرفتي ًاموي عوبسألا يف ةمأ لكل
 ضرغلا اذهب مايألا قحأ ناكو «نيملاعلا بر يدي نيب ًامايق ربكألا عمجلا موي مهعامتجا هب نورٌكذتيو
 اهلضفل ةمألا هذهل هللا هرخّذاف «ةعمجلا موي كلذو «قئالخلا هيف هللا عمجي يذلا مويلا بولطملا
 موي وهف «هتمارك ليتل ممألا عم هيف مهعامتجا رّدقو «هتعاطل مويلا اذه يف مهعامتجا عرشف ءاهفرشو
 لهأ نوكي ةالصلاو ةبطخلا تقو هفاصتنا رادقم يفو «ةرخآلا يف ًاردقو ءايندلا يف ًاعرش عامتجالا
 فصتتني ال :لاق هنأ هجو ريغ نم دوعسم نبا نع تبث امك «مهلزانم يف رانلا لهأو «مهلزانم يف ةنجلا
 ِةَّنَجْلا ٌبَحَسأل :أرقو «مهلزانم يف ٍرانلا لهأو «مهلزانم يف ةنجلا لهأ َليِقُي ىتح ةمايقلا موي ٌراهنلا
 يف يه كلذكو «4ميججلا ىلإل مهَّلِقَم نإ مث :أرقو [ناقرفلا] 407 البقم ٌنَسْمْلو َرقَتسُم ُدزَح ذِي
 كلذ فرعت الف ءاهل باتك ال ةمأ امأف «باتك اهل يتلا ممألا هقرعت امنإ ةعبس مايألا نوك اذهلو .هتءارق
 فالخب «ةعبس مايألا ٌنوك اهب فرعُي ةّيسح ةمالع انه سيل هنإف «ءايبنألا ممأ نع مهنم هاّقلت نم الإ

 )١( ص هجيرخت مدقت 158 .
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 ةعمجلا أدبم يف :لصف نم (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس سس هدا عا احساس

 ىلإ كلذب فّرعتو مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ املو ءاهلوصفو «ةنسلاو رهشلا

و قلخلا ةمكحو «كلذب هيف مهرّكَذُي ًاموي عوبسألا يف مهل عرش «هئايبنأو هلسر ةئسلأ ىلع هدابع
 اوقلش ام

 ًالوقو ءًاقح هيلع ًادعو هناحبس هأدب امك رمألا ٍدوَعو «ضرألاو تاوامسلا ّيطو «ملاعلا لَجأيو ءهل

 امل (ناسنإلا ىلع ىتأ له) و (ليزنت ملا) يتروس ةعمجلا موي رجف يف أرقي كي يبنلا ناك اذهلو ءًاقدص

 روبقلا نم مهثعبو «قئالخلا رشحو «داعملاو إدبملا نم نوكيو ناك امم ناتروسلا ناتاه هيلع تلمتشا

 «ىرخأ ةروس نم ةدجسب يتأيف «هتفرعمو هملع صقن نم هنظي امك ةدجسلا لجأل ال ءراثلاو ةنجلا ىلإ

 . اهلعفي مل نم ىلع ركنيو «ةدجسب لُضُف ةعمجلا موي رجف نأ دقتعيو

 «ديحوتلا ىلع ةلمتشملا ةروسلاب ءاهوحنو دايعألاك «رابكلا عماجملا يف لكي هتءارق تناك اذكهو

 كالهلا نم مهب رفكو مِهِيَّذك نم هب هللا لماع امو «مهممأ عم ءايينألا صصقو ءداعملاو |ديملاو

 .ةيفاعلاو ةاجنلا نم مهقَّدصو مهنم نمآ نمو ءءاقشلاو

 ,"1نمقلا ٌّقشن ٌّقشناو ٌةعاسلا تبرتقا) و «(ديجملا نآرقلاو ق) يتروسب نيديعلا يف أرقي ناك امك

 ةروسب ةعمجلا يف أرقي ةراتو « ©"”ةيشاغلا ثيدح كاتأ له) و ؛(ىلعألا كبر مسا حبس) ب :ةراتو

 .اهنع قئاعلا لمعلا ِكرتو ءاهيلإ يعّسلا باجيإو «ةالصلا هذهب رمألا نم تنّمضت امل "!(ةعمجلا)

 يف كالهلاو ٌبطعلا ىلاعت هركذ نايسن يف نإف «نيرادلا يف ٌحالفلا مهل لّصحيل هللا ركذ راثكإب رمألاو

 مهل ًاريذحتو «يدرملا قافنلا نم ةمألل ًاريذحت (نوقفانملا كءاج اذإ) ةروسب ةيناثلا يف أرقيو «نيراّدلا

 «دب الو اورسخ كلذ اولعف نإ مهنأو هللا ركذ نعو «ةعمجلا ةالص نع مهدالوأو مهلاومأ مهلغشت نأ

 ىلع مهو توملا موجه نم مهل ًاريذحتو «مهتداعس بابسأ ربكأ نم وه يذلا قافنإلا ىلع مهل ًاضحو

 نأ ديري دفو مودق دنع لعفي لكي ناك كلذكو ءاهيلإ نوباجُي الو «ةعجرلا نوّئمتيو ؛ ةلاقإلا نوبلطي ةلاح

 «(روطلا) بو (فارعألا) ب برغملا ىَّلص امك «كلذل ةيرهجلا ةالصلا ةءارق ليطُي ناكو «نآرقلا مهعمسُي

 .ةيآ ةثام وحنن رجفلا يلصُي ناكو «(ق) و

 هبتكو «هتكئالمو هللاب ناميإلا نم :ناميإلا لوصأل ريرقت يه امنإ لي هتبطخ تناك كلذكو

 لهأو هئادعأل َّدعأ امو ؛هتعاط لهمأو هئايلوأل هللا ٌّدعأ امو «رانلاو «ةنجلا ركذو ءهئاقلو ءهلسرو

 ديفُت امنإ يتلا هريغ بطُحك ال «همايأو هللاب ٌةفرعمو «ًاديحوتو أ ناميإ هتبطُ نم بولقلا ألميف «هتيصعم

 يف ُلّصحُي ال رمأ اذه نإف ء«توملاب فيوختلاو ؛ةايحلا ىلع حْوّنلا يهو «قئالخلا نيب ةكرتشم ًارومأ

 هتبحم ىلع سوفنلل ًاثعب الو .همايأب ًاريكذت الو ءهب ةصاخ ةفرعم الو ءهل ًاديحوت الو «هللاب ًاناميإ بلقلا

 يلبيو «مهلاومأ مسقُتو «نوتومي مهنأ ريغ «ةدئاف اوديفتسي ملو نوعماسلا جرخيف ءهئاقل ىلإ قوشلاو

 !؟هب لصح عفان ملعو ةفرعمو ديحوت أو !؟اذهب لصح ناميإ يأ يرعش تيل ايف «مهماسجأ ٌبارتلا

 تافص ركذو ءديحوتلاو ىدهلا نايبب ةليفك اهدجو ءهباحصأ بطُحو هلي يبنلا بطخ لمأت نمو

 «هقلخ ىلإ هبّيحُت يتلا «ىلاعت هئالآ ركؤو “هللا ىلإ ةوعدلاو «ةيلكلا ناميإلا لوصأو ءهلالج لج ٌبرلا

 )1١( دواد وبأو 491(2) ملسم هجرخأ )١155(« يثيللا دقاو بأ ثيدح نم .18 /“ يئاسنلاو «(514) يذمرتلاو .

 .ريشب نب نامعنلا ثيدح نم «184 /* يئاسنلاو «(017) يذمرتلاو ء(41/8) ملسم هجرخأ (؟)

 )5( دواد وبأو ء(81ا/) ملسم هجرخأ )١174(( 2.ةريره يأ ثيدح نم



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفي هبطخ يف كك هيده يف :لصف

 هتافصو هللا ةمظع نم نوركذيف ءهيلإ مهبّبحُي يذلا هركشو هركذب رمألاو ءهسأب نم مهفّوخُت يتلا همايأو
 دقو نوعماسلا فرصنيف «هيلإ مهبّحُي ام هركذو ؛هركشو هتعاط نم نورمأيو هقلخ ىلإ ِهبّيحُي ام ؛هئامسأو
 ريغ نم ماقُّت ًاموسر ٌرماوألاو ٌعئارشلا تراصو «ةوبنلا ٌرون يفخو ءٌدهعلا لاط مث .مهبحأو هوّبحأ
 ًاننس عاضوألاو موسرلا اولعجف «هب اهونيز امب اهوئيزو ءاهروص اهؤطعأف ءاهدصاقمو اهقئاقح ةاعارم
 عيجستلاب بطُخلا اوعّصرف ءاهب لالخإلا يغبني ال يتلا دصاقملاب اولخأو ءاهب ٌلالخإلا يغبني ال
 .اهب ٌدوصقملا تافو ءاهنم بولقلا ظح َمِدَع لب صقّتف «عيدبلا ملعو «رّقِفلاَو

 تنب ماشه مأ تلاق .(ق) ةروسو نآرقلاب بطخي نأ رثكي ناك هنأ كي هبطخ نم ظفحم اممف
 .2”بنملا ىلع اهب بطخي امم كفي هللا لوسر يف ْنِم الإ (3) تظفح ام :نامعنلا نب ثراحلا

 اوبوُت ُسانلا اهّيأ اي» :- فعض فو  ناعدج نب ديز نب يلع ةياور نم لي هتبطخ نم ظفُحو
 نيبو مكنيب يذلا اولصو ءاوُلَمَشُي نأ لْبَك ةحلاصلا لامعألاب اوُردابو ءاوتوُمت نأ لبق لجو زع هللا ىلإ
 هللا نأ اوملعاو .اوقزرُتو ءاودّمحّتو ءاورجوُت ةينالعلاو ّرسلا يف ةقدصلا ةرثكو ؛هل مكركؤ ةرثكب مكر
 ىلإ ءاَّذَه يما يف ءاذه يرهش يف ءاذه يماقم يف ٌةبوتكم ٌةضيرف ٌةعمجبلا مكيلع ضرف دق «لجو زع
 ءاهب ًافافختسا وأ ءاهب ًادوحُج يتامم دعب وأ ؛يتايح يف اَهكرَت ْنَمَك ًاليَس اهيلإ َدَجَو ْنَم ِةَماَيِقلا مْوَي
 َءوُضُو الو الأ هل ةالَص الو الأ ءهرمأ يف هل كّراب الو ؛هلمش هللا عمج الف «لواع وأ رئاج ٌمامإ هلو
 للا بات ءّبات نإف «ّبوتي ىتح هل ةكرب الو الا ءهل ٌجح الو الأ ءهل َةاَكّر الو الآ هل َمْوَص الو الأ هل
 ُموَهْفَي نأ الإ ًانيوُم ٌرجاَك َّنَمْؤي الو الأ ءًارجاهُم ٌيبارعأ نمي الو الأ ًالُجَر ٌةرملا نموت الو الأ هيلع
 .©ههطْوَسَو هَقْيَس فاخيف ُناطْلُس

 هللا ِدْهَي ْنَم ءانسفنأ رورُش ْنِم هللاب ٌدوعنو ؛هٌرفغتسنو .هئيعتسن ِهّلِل ٌدمحلا» : ًاضيأ هتبطخ نم ظفحو
 ًادمحُم نأ ٌدهشأو ُّهَل َكِيِرَش ال هّدحو ُهّللا الإ هلإ الأ ٌدهشاو ءهل يداه الق لِلْضُي نمو هل َلِْضُم الف
 ركذ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو دواد وبأ هاور . ©هاعيش هللا ٌرُضَي الو ُهَسْفَن الإ ٌرْضَي ال هنإف اًمِهِصْعَي نمو ءَّدَّسَ ْدَقَف هّلوُسَرَو هللا عطُي ْنَم ٍقَعاَّسلا يَدَي ّنْيَب ًاريذنو ًاريشب ٌقحلاب هلسرأ ,هثوسرو هٌدبع
 ١ .جحلا يف هبطخ

 هبطخ يف هك هيده يف :لصف
 :لوقي «شيج ٌرذنم هَّنأك ىتح هّبضغ دتشاو ؛هتوص العو «هانيع تّرمحا ؛بطخ اذإ ناك

 ٍةَعْدب ٌَلُكَو ءاهُئانَدْحُم روُألا ّدَشو ِدّمَحُم ُيْذَه يذهلا رْيَحَو هللا ُباَتِك ِثيِدَحلا َرْيَح نإف ُدْنَب اَمأ» . 2م 34 7 00 همم 2 سري سف "ل 20001 :لوقيو .ىطْسُولاَو ِةَباَبّسلا ِهْعُبصأ نيب َنرْفَيو ِنيئاَهك ُةَعاّسلاو انآ ُتِْعُبا :لوقيو «مكاّسم و ْمُكَحيَص»
 ًاماَّبْض وأ انيك كرت نَمَو ويملك .ًالاَم ُكَرَت نَم ءوِسْنَت ْنِم ِنِمْؤُم ٌلُكِب ىَلْوَأ اًنأ» :ُلوقي مث .ةَلالَض
 .ملسم ءاور .227«يلعو ّيلِإف

 .181//؟ يئاسنلاو 1(١١١2؟) دواد وبأو «(41/7) ملسم هجرخأ قد
 . يودعلا دمحم نب هللا دبعو ناعدج نب ديز نب يلع فعضل «فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاقو )1١81(« هجام نبا هجرخأ (؟)
 .يندملا ضايع يبأ ةلاهل «فيعض ٍدائسإب ؛دوعسم نبا ثيدح نم 201١9190 دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .رباج ثيدح نم «(47 ح) (8530/) ملسم هجرخأ (5)



 هبطخ يف لكي هيده يف :لصف انفو )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م بس سس اا اا شا

 دَهَو َكِلَد ِرْثأ ىّلَع ُلوُقَي مث هوَْلَع يِنئيو هللا ُدَمْحَي قَعْمُجلا َمَْي هلي يبنلا ٌةبطُش تناك : ظفل يفو
 . وكلك هْوَص دلع

 ْنَمَو ُهَلَلِضُم الك هللا ِدْهَي ْنَم» :ُلوُقيْمُث هله َوُ ام ْيَلَعيُِْيَو هلا ُدَمْحَي :ظفل يفو

 , وللا ب ُباَتِك ِثيِدَحلا ٌرَْخَو هَل َيِداَم الك ءلِلْضُي

 . 20وراّثلا يف ٍةَلالَض ٌلُكَو «ٌةلالض ٍةَعْدب لُكو١ :يئاسنلل ظفل يفو

 نب :دهشتلاو ءانثلاو ديمحتلا دعب هتبطخ يف لوقي ناكو

 َّنإ». :لوقي ناكو «عماوجلا ٍتاملكلا ٌدِصْقَيو «ركذلا رثكُيو «ةالصلا ليطُيو «ةبطُحلا ٌرّصقُي ناكو

 .”هههفو ني نيم هيبظح ٌرَصِقَو ٍلُجّرلا ةالص لول
 ضَرَع اذإ هتبطخ يف مهاهنيو ,مهرمأيو «هعئارشو «مالسإلا َدِعاوق هتبطُت يف هباحصأ ُمْلَعُي ناكو

 .نيتعكر يلصُي نأ بطخي وهو لخادلا رمأ امك «يهن وأ ءرمأ هل

 .سولجلاب هرمأو «كلذ نع سانلا باقر يطختملا ىهنو
 ىلإ دوعي مث (هبيجُيف «هباحصأ نم ٍدحأ ْنِم ٍلاؤسلا وأ «ٌضرعت ةجاحلل هتبطخ ٌعطقي ناكو

 هل يضر نيسحلاو نسحلا ذخأل لزن امك ءاهُي وعي مث «ةجاحلل ربنملا نع لزن امبر ناكو

 هتبطخ متاف «ربنملا امهب َيِقَر مث ءامهذخأف ءامهنع
 .نالق اي لص «نال اي سلا «نالف اي لاعت : هتبطخ يف لجرلا وعدي ناكو

 مهضحو «ةقدصلاب مهرمأ ةجاحو ةقاف اذ مهتم ىأر اذإف «هتبطخ يف لاحلا ىضتقمب مهرمأي ناكو

 . اهيلع
 .هئاعدو ىلاعت هللا ركذ دنع هتبطخ يف ةباّبّسلا هعبصأب ريشُي ناكو

 . هتبطخ يف ٌرطملا طق اذإ مهب يقستسي ناكو

 شيواش ريغ نم هّدحو مهيلإ جرخ ءاوعمتجا اذإف «ُسانلا َعمتجي ىتح ةعمجلا موي ٌلِهمُي ناكو

 دعَص اذإف « «مهيلع مّلس «دجسملا لخد اذإف ءداوس الو «ةحرط الو «ناسليط سبل الو هيدي نيب حيصي

 يف ٌلالب ذخأيو «سلجي مث «ةلبقلا لبقتسم َعدي ملو «مهيلع مّلسو «ههجوب ّسانلا لبقتسا ءربثملا

 الو ربخ داريإب ال «ةبطخلاو ناذألا نيب لصق ريغ نم بطخف لَك يبنلا ماق ءهنم غرف اذإف ء«ناذألا
 .هريغ

 «ربنملا ْذخَّني نأ لبق ًاصع وأ سوق ىلع ُدِمَّتعي ناك امنإو «هّريغ الو ًافيس هديب ذخأي نكي ملو

 ىلع دمتعا هنأ هنع ظفحُي ملو . "”اصع ىلع دمتعي ةعمجلا يفو «سوق ىلع دمتعي برحلا يف ناكو

 .رباج ثيدح نم 54(«2 ح) (817) ملسم هجرخأ (1)

 .رباج ثيدح نم ((40 ح) (8519) ملسم هجرخأ (؟)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب +144 */188  يئاسنلا هجرخأ ()

 . سابع نبا ثيدح نم :(477) يراخبلا هجرخأ (4)

 .رامع ثيدح نم «(417 ح) (819) ملسم هجرخأ (0)

 .نسح ٍداسإب «يفلكلا نزح نب مكحلا ثيدح نم )١١47(: دواد وبأ هجرخأ (1)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 17 هبطخ يف لك هيده يف :لصف

 ماق نيدلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ نأو «ًامئاد فيسلا ىلع دمتعي ناك هنأ لاهجلا ٌضعب هنظي امو .فيس
 الو «سوق الو «فيسب هاقري ناك هنأ ٍربنملا ذاختا دعب هنع ظفحُي ال هنإف «هلهج ِطْرَق نِمُق «فيسلاب
 . سوق وأ اصع ىلع دمتعي ناك امنإو «ةتبلا ًافيس هديب ذخأ هنأ هذاختا لبق الو ؛هريغ

 «ربنملا ىلإ لّوحت املف «هيلإ دنتسي عذج ىلإ بطخي هذاختا لبق ناكو ؛تاجرد ثالث هربنم ناكو
 عمسي ناك ام دقف امل ٌّنح :سنأ لاق .“"'هّمضو لي هيلإ لزنف ءدجسملا لهأ هعمس ًانينح ٌُعّْذِحلا َّنح
 .كلي يبنلا قاصتلا هدقفو «يحولا نم

 هنيب ناكو «طئاحلا نم ًابيرق يبرغلا هبناج يف عضو امنإو ءدجسملا طسو يف ربنملا عضوُي ملو
 . 9ةاشلا رمم ردق طئاحلا نيبو

 هيلإ هياحصأ رادتسا ؛ةعمجلا يف ًامئاق بطخ وأ «ةعمجلا ريغ يف لَك يبنلا هيلع سلج اذإ ناكو
 .ةبطخلا تقو يف مهلبق كو ههجو ناكو «مههوجوب

 لالب ذخأ ءاهتم غرف اذإف :ةيناثلا بطخيف موقي مث «ةفيفخ ةسلج سلجي مث «بطخيف موقي ناكو
 :هبحاصل َلاَق اذإ لجرلا نأ مهربخُيو «تاصنإلاب مهرمأيو «هنم ٌوندلاب سانلا رمأي ناكو .ةماقإلا يف
 ٌمامإلاو ةَعّمجا َمْوَي ملكت ْنَما :لوقي ناكو .«هل ةعْمُج الق ال ْنم» :لوقيو «"ااَعَ ْدَقَك ْتِصْنأ
 مامإلا هاور . 9«ةَعمج ُهَل ْتَسْيَل ثِصْنأ :هل َلوُقَي يِذَّناو ًاراَفْسَأ ُلِمْحَي ٍراَمِجلا ٍلَكَمَك َوُهَ  ٌبظْخَي
 .دمحأ

 وبأو «هللا ماّيأب انرّكذف ءمئاق وهو (كرابت) ةعمجلا موي كلك هللا لوسر أرق :بعك نب يبأ لاقو
 نأ هيلإ راشأف «نآلا ىلإ اهعمسأ مل ينإف ؟ةروسلا هذه ْتَلْنَأ ىتم :لاقف ءِينٌرمْعَي رذ وبأ وأ ءادردلا
 نم كل سيل هّنِإ :لاقف «ينربخُت ملف ةروسلا هذه تلزنأ ىتم كُّتلأس :لاق ءاوفرصنا املف «تكسا
 لاقف «يبأ هل لاق يذلاب هربخأو :كلذ هل ركذف هلي هللا لوسر ىلإ بهذف توغل ام الإ مويلا كتالص
 .«دمحأ دئسم» يف هلصأو «ءروصنم نب ديعسو «هجام نبا هركذ .قبأ قّدَص» :هَو هللا لوسر

 هوعْدَي اهّرَضَح ٌلُجَرو ءاهنم هطَح َوُهَو وُكْلَي اهَرَضَح ُلُجَر :رّق لآل ةَعمجلا رضخَي» :وك لاقو
 ْمَلَو ٍتوُكْسَو ٍتاصْنِإب اهَّرَّضَح ُلُجَرَو هُهَعَتَم ًءاَض ْنِإَو «ٌهاَطْمَأ َءاَض نإ لجو َّرَع هللا اعد َلْجَر َوُهَق
 َكِلَدو مايا هنالك ةاّيزو ءاهيلت يتلا َوَُمجلا ٍمْوَي ىلإ هل ةَراَمَك يهف ءأدحا ِذُي ْمَلَو همِلْسُم ةبكَر طحت
 .دواد وبأو دمحأ هركذ :ماعنألا] © اَهِلاَممأ ردع ُمَلَه كساب هج نمط :لوقي َّلَجَو َّرَع هللا نأ

 ملو «قتبلا نيتعكر عكري ٌدحأ مقي ملو «ةبطخلا يف لكك يبنلا ذخأ «ناذألا نم لالب غرف اذإ ناكو

 .هللا دبع نب رباجو رمع نبأ ثيدح نم 7587(2) يراخبلا هجرخأ )١(
 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم «(6509) ملسمو «(891) يراخبلا هجرخأ (0)
 16٠١ ص هجيرخت مدقت (1) 16١. ص هجيرخت مدقت (©)
 دقو «ديعس نب دلاجم :هيف :184 /؟ ؛عمجملا» يف يمئيهلا لاقو سايع نبا ثيدح نم كد مقر ا دمحأ هجرخأ (65)

 .ةياور يف يئاسنلا هقثوو «سانلا هفعض

 .نسح ٍدانسإب «رباج ثيدح نم (1111) هجام نباو «141 /ه دبحأ هجرخأ (5)
 .نسح هدائسإو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم 1119(2) دواد وبأو «؛ دمحأ هجرخأ (7)



 هبطخ يف و هيده يف :لصف نكن )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 همن - ل لسا شمس اكاد سل

 ءءاملعلا يلوق ٌحصأ اذهو ءاهلبق اهل نس ال «ديعلاك ةعمجلا نأ ىلع لدي اذهو ءًادحاو الإ ُناذألا نكي

 اذإف «ةعمجلا ناذأ يف الب دخأ «ربنملا يِقَر اذإف «هتيب نم جرخي ناك ِلي يبنلا نإف هّنُسلا ٌلدت هيلعو

 نمو !؟ةّنسلا نولصُي اوناك ىتمف «نيع أر ناك اذهو « لصف ريغ نم ةبطخلا يف لي ئبنلا ذخأ :هلمكأ

 سانلا ٌلهجأ وهف «نيتعكر اوعكرف « ءمهّلك اوماق ؛ناذألا نم هنع هللا يضر لالب غرف اذإ اوناك مهنأ نظ

 دحأو «هنع روهشملا يف دمحأو «كلام بهذم وه ءاهلبق ةَّنُس ال هنأ نم هانركذ يذلا اذهو .ةّنّسلاب

 . يعفاشلا باحصأل نيهجولا

 هذهو .رهظلا ٌماكحأ اهل تبثيف :ةروصقم ٌرهظ اهنأ جتحا نم مهنم ّهَئُس اهل نإ :اولاق نيذلاو

 «ةبطخلاو ءددعلاو ءرهجلا يف رهظلا فلاخُت اهسفنب ةلقتسم ٌةالص ةعمجلا نإف «ًادج ةفيعض ةجح

 اهقاحلإ نم ىلوأ قافتالا دراومب عازتلا ةلأسم ٌقاحلإ سيلو «تقولا يف اهقفاوُتو ءاهل ةربتعملا طورشلاو
 .هيف اقفتا امم رثكأ اهنأل «ىلوأ قارتفالا دراومب اهقاحلإ لب «قارتفالا دراومب

 ًاتباث ناك ام ةَّنّسلا نإف ءدساف سايق ًاضيأ وهو «رهظلا ىلع سايقلاب انه اهل َةّنُسلا تبثأ نم مهنمو

 زوجي الو «كلذ نم ءيش انتلأسم يف سيلو «نيدشارلا هئافلخ ةئنُس وأ «لعف وأ لوق نم ِهلي يبنلا نع

 ملو هلعفي مل اذإف «كو ينلا دهع يف هلعف ٌببس دقعنا امم اذه نأل «سايقلاب اذه لثم يف ننسلا تاب

 كلذلف «سايقلاب اهدعب وأ اهلبق ةنس ديعلا ةالصل عرشُي نأ ءاذه ٌريظنو َةّنّسلا وه هُئرت ناك «هعرشي

 الو ءفوسكلل الو «فاوطلل الو «ءرامجلا يمر الو «ةفلدزمب تيبملل لسغلا نسي ال هنأ ٌحيحصلا ناك

 .تادابعلا هذهل مهلعف عم كلذل اولستغي مل هّياحصأو لي يبنلا نأل «ءاقستسالل

 انثدح . اهدعبو ةعمجلا لبق ةالصلا باب : :لاقف ؛هحيحص» يف يراخبلا هركذ امب جتحا نم مهنمو

 «نيتعكر رهظلا لبق يلصُي ناك ءوككك يبنلا نأ ءرمع نبا نع «عفان نع «كلام انأبنأ «فسوُي نب هللا دبع

 ىتح ةعمجلا دعب يلصُي ال ناكو «نيتعكر ءاشعلا لبقو «هتيب يف نيتعكر برغملا دعيو «نيتعكر اهدعبو

 امنإو «ةعمجلا لبق ةنسلا ٌتابثإ يراخبلا هب درُي ملو ءهيف ةجُح ال اذهو .2”نيتعكر يلصُيف «فرّصني

 ةئسلا ُلعف هنع ورُي مل هنأ :يأ «ثيدحلا اذه ركذ مث ؟ءيش اهدعب وأ اهلبق ةالصلا يف درو له هنأ هدارُم

 .ءيش اهلبق دري ملو ءاهدعب الإ

 وبأ لاقو .اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا باب :لاق هنإف «نيديعلا باتك يف لعف ام ريظن اذهو

 «ريبج نب ديعس ثيدح ركذ مث «'"اديعلا لبق ةالصلا هرك هنأ «سابع نبا نع ًاديعس تعمس :ىّلعملا

 .لال دعمو امهّعب الو امهلبق لصي مل «نيتعكر ىَّلصف ٠ ءرطفلا موي جرخ لك يبنلا نأ سابع نبا نع
 اهّلبق ٌةالصلا عرش ال هنأ ىلع ًالاد ًاثيدح ديعلل ركذو «ةعمجلل مجرت ام ّلثم ديعلل مجرتف :«””ثيدحلا

 .كلذك ةعمجلا نم هدارم نأ ىلع لدف ءاهّدعب الو

 رهظلا لبق ةنسلا ثيدحلا يف ركذ دقو - رهظلا نع ًالدب تناك امل ةعمجلا نأ مهّضعب نظ دقو

 ًانايب «فرصني ىتح ةعمجلا دعب يلصُي ال ناكو» :لاق امنإو ؛كلذك ةعمجلا نأ ىلع ّلد  اهدعبو

 يف ركذ دق يراخبلا نأل ءهنم طلغ نظلا اذهو «فارصنالا دعب هنأو «ةعمجلا دعب ةنسلا ةالص عضومل

 )١( يراخبلا هجرخأ (؟) .(939) يراخبلا هجرخأ )4849(.

 )( ملسمو 489((2) يراخببلا هجرخأ )884(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اراك هبطخ يف لَو هيده يف :لصف

 ءرهظلا لبق ٍنيتدُجَس فَي هللا لوسر عم ُتيلص : :هنع هللا يضر رمع نبا ٌثيدح ةبوتكملا دعب عوطتلا باب
 اذهف ٠ ©”ةعمجلا دعب ٍنيتدجسو «ءاشعلا دعي نيتدجسو «برغملا دعب نيتدجسو «رهظلا دعب نيتدجسو
 اهلوخدل اهركذ ىلإ جتحي مل الإو ءرهظلا ريغ اهسفنب ةّلِقتسم ٌةالص ةباحصلا دنع ةعمجلا نأ يف حيرص
 . اهلبق اهل ةنس ال هنأ َمِلُع ءاهدعب الإ ةنس اهل ركذي مل املف ءرهظلا مسا تحت

 ينافطُعلا كيّلُس ءاج :لاق ءرباجو ةريره يبأ نع «هنئسا يف هجام نبا هاور امب جتحا نم مهنمو
 زّوَجتو ِنيتَعْكَر ّلَصْف» :لاق .ال :لاق ؟؟يجَت ْنَأ َلْبَق ٍنْيََمكَر َتْيْلَص َتِبَلَصَآ» : ' :هل لاقف ٌبطخي كي هللا لوسرو
 .تاقث هداتسإو .'”"”«امهيف

 «ةعمجلا ةئس نيتعكرلا نيتاه نأ نع لدي ؛ءيجت نأ لبق» : هلوقو :ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاق
 ؛نيحيحصلا» يف فورعملا ثيدحلاو «طلغ اذهو :سابعلا وبأ هّديفح انخيش لاق .دجسملا ةيحت اتسيلو
 لَصْق» :لاق .ال :لاق «َتْيَّلَصأ» :لاقف ءبطخي لَو هللا لوسرو ةعمجلا موي لجر لخد :لاق رباج نع
 اذهف . ©«امهيف زّوجَتيْلَو «نيتَعكَر ْعكرَيْل ٠ ُبظْحَي ٌماَمإلاو ةَمخجلا مكدحأ ءاج اًذإ» :لاقو 22"”هَنْيَمَعْكَر
 .همالك ىنعم اذه .ةحيحص ديغ بلاغلا يف هجام نبا دازأو «ثيدحلا اذه يف ظوفحملا وه

 نأ لبق ٌتيلصأ» :وه امنإ «ةاورلا نم فيحصت اذه : يزملا ظفاحلا جاّسحلا وبأ انخيش لاقو
 يحيحصا١ فالخب «هب اونتعي مل خويش هتلوادت امنإ 'هجام نبا ٌباتك»و : :لاقو ٌحسانلا هيف طلغف «سلجت
 هيف عقو كلذلو : :لاق « امهحيحصتو امهطبضب اْوَنَتعاو ءامهولوادت ظافحلا نإف .«ملسمو يراخبلا
 .فيحصتو ظالغأ

 كلذ ىف اوفنصو ءاهدعبو اهلبق ةالصلا ننس طبضب اؤنَّتعا نيذلا نأ اذه ةحص ىلع لديو :تلق
 هوركذ امنإو ءاهلبق ةعمجلا ةنس يف ثيدحلا اذه مهنم ٌدحاو ركذي مل ءاهريغو نئسلاو ماكحألا لهأ نم
 هذه يف اهلعف نم عنم نم ىلع هب اوجتحاو «ربنملا ىلع مامإلاو دجسملا ةيحت لعف بابحتسا يف
 نم ىلوأ اهُثرهشو ءاهظفحو ءاهيلع ٌةمجرتلاو «كانه اهّركذ ناكل «ةعمجلا ٌةنس يه تناك ولف «لاحلا
 حم اهنأ لجأل لخادلا الإ نيتعكرلا نيتاهب رمأي مل لي يبنلا نأ ًاضيأ هيلع لديو . .دجسملا ةيحت
 .هدحو لخادلا اهب صخي ملو ءًاضيأ نيدعاقلا اهب رمأل ةعمجلا ةئس تناك ولو ءدجسملا

 انثدح «ليعامسإ انثدح :لاق ءدّدسم انثدح :لاق .«هننس» يف دواد وبأ هاور امب جتحا نم مهنمو
 ثدحو «هتيب يف نيتعكر اهدعب يلصُيو ؛ةعمجلا لبق ة ةالصلا ليطُي رمع نبا ناك :لاق «عفان نع «بويأ
 نإ :هلوقب دارأ امنإو ءاهلبق ٌةنس ةعمجلل نأ ىلع هيف ةجح ال اذهو , "كلذ لعفي ناك ِيلك هللا لوسر نأ
 ءدجسملا يف امهيلصُي ال هتيب يف ةعمجلا دعب نيتعكرلا يلصُي ناك هنأ : كلذ لعفي ناك ِهكَك هللا لوسر
 دعب يلصُي ناك هلو هللا لوسر نأ رمع نبا نع «نيحيحصلا» يف تبث امك ءامهيف امهيف لضفألا وه اذهو

 )١( يراخبلا هجرخأ )01١9/5

 .(1115) هجام نباو )١115(.: دواد وبأ هجرخأ (7)
 .(06 ج) (800) ملسمو ؛(970) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(11197) دواد وبأو «(55 ح) (مل/8) ملسم هجرخأ (4)
 .حيحص هدانسإو 21177/7 يئاسنلاو 1174(2) دواد وبأ هجرخأ (0)



 هبطخ يف هي هيده يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىّلصف ءمدقت «ةعمجلا ىلصف ؛ةكمب ناك اذإ هنأ رمع نبا نع «نئسلا» يفو .هتيب يف نيتعكر ةعمجلا

 «نيتعكر ىّلصف ءهتيب ىلإ عجر مث «ةعمجلا ىلص ؛ةنيدملاب ناك اذإو «ًاعبرأ ىَّلصف مدقت مث « «نيتعكر

 . "كلذ لعفي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاقف هل ليقف ءدجسملاب لصُي ملو

 ةعمجلا ىلإ ءاج نمل ىلوألا وه اذهو «قلطم عوطت هنإف «؛ةعمجلا لبق ةالصلا رمع نبا ةلاطإ امأو

 . لَو يبنلا نع يلذهلا ة ةشيبثو «ةريره يبأ ثيدح نم مدقت امك «مامإلا جرخي ىتح ةالصلاب لغتشي نأ
 تصنأ مث ؛هل وُ ام ىّلصف ءّدجسملا ىتأ مث ؛ةعمجلا موي لستغا نم» :هللك يبنلا نع ةريره وبأ لاق

 ةثالث لضفو «ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل َرفُع ؛هعم يلصُي مث ؛هتبطخُ نم ٌمامإا ٌعُْفَي ىتح

 يذؤُي ال دجسملا ىلإ َلبقأ مث «ةعمجلا موي لستغا اذإ ٌملسملا نإ» :يلذهلا ةشيبُ ثيدح يفو بما
 ىتح تصنأو عمتساف «سلج ؛ ؛ جرخ ٌمامإلا دجو نإو «هل ادب ام ىَّلص «جرخ مامإلا دجي مل نإف ءادحأ

 يتلا ةعمجلل َةراَّمك نوكت نأ اهّلك هبونذ كلت هتعمجج يف هل رفغُي مل نإ .هّمالكو هتعمج ٌمامإلا يضقي

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا يده ناك اذكه .2"”«اهيلت

 .ةعكر ةرشع يتنث ةعمجلا لبق يلصي ناك هنأ رمع نبا نع ائيور :رذنملا نبا لاق

 عوطتلا باب نم مهنم ناك كلذ نأ ىلع ليلد اذهو .تاعكر نامث يلصي ناك هنأ «سابع نبا نعو

 نع يوُرو : '؟!«عماجلا» يف يذمرتلا لاقو . كلذ يف مهنع يورملا ددعلا يف فلتخا كلذلو «قلطملا

 . يروثلاو كرابملا نبا بهذ هيلإو .ًاعبرأ اهدعبو ًاعبرأ ةعمجلا لبق يلصُي ناك هنأ دوعسم نبا

 ىلإ يلصُي ةعمجلا موي ناك اذإ هللا دبع ابأ تيأر :يروباسينلا ءىناه نب ميهاربإ نب قاحسإ لاقو

 ذخأ اذإف ءنّدؤملا َنّدؤُي ىتح ةالصلا نع كسمأ «تبراق اذإف «لوزت نأ تيراق دق سمشلا نأ ملعي نأ

 ءدجسملا يف رظتنا «ةضيرفلا ىلص اذإف «مالسلاب امهنيب لصف «ًاعيرأ وأ نيتعكر ىلصف ماق ؛ناذألا يف
 ىّلص اميرو «سلجي مث «نيتعكر هيف يلصُيف ؛عماجلا ةرضحب يتلا دجاسملا ضعب يتأيف ءهنم جرخي مث
 ىلص امبرو ؛يلع ثيدح ىلع تاعكر تس كلتف «نييرخأ نيتعكر يلصيف موقي مث «سلجي مث «ًاعبرأ
 ةنس اهلبق ةعمجلل نأ :ةياور هباحصأ ٌضعب اذه نم ذخأ دقو .رثكأ وأ «لقأ وأ ءرخأ ًاتس تسلا دعب

 «يهنلا تقو يف ةالصلا نع كسمُي ناك دمحأ نإف «رهاظ الو لب ءحيرصب اذه سيلو «ًاعبرأ وأ نيتعكر

 الإ كردُي مل امبرو ءاعبرأ كردأ امبرف ؛مامإلا جورخ ىلإ هعوطت متأف ماق ءيهنلا تقو لاز اذإف

 . نيتعكر

 «ىيحي نب دمحم انئدح ؛هننسا يف هجام نبا هأور امب ءاهلبق ةنسلا توبث ىلع جتحا نم مهنمو

 نع ءيفْوَعلا ةيطع نع ؛ةاطرأ نب جاجح نع ءديبع نب رشبم نع «ةيقب انثدح ءهّبر دبع نب ديزي انثدح
 :هجام نبا لاق .اهنم ءيش يف اهنيب لصفي ال ءاعبرأ ةعمجلا لبق عكري لك يبنلا ناك :لاق «سابع نيا

 . ايالب ةدع هيف ثيدحلا اذهو . *”هركذف «ةعمجلا لبق ةالصلا باب

 . عامسلاب حرصي ملو «هنعنع دقو نيسلدملا مامإ :ديلولا نب ةيقب : اهادحإ

 .(869) ملسم هجرخأ (7) .نسح هداتسإو )١170(: دواد وبأ هجرخأ )١(

 هيل . 194 ص هييرخت مدقت (9)
 .(11159) هجام نبا هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 هبطخ يف ديو هيده يف :لصف

 ناك خيش :لوقي يبأ تعمس :دمحأ نب هللا دبع لاقو .ثيدحلا ركنملا «ديبغ نب رشبم : : ةيناثلا

 ثيداحأ هثيداحأ «ةريغملا وبأو «ةيقب هنع ىور ءًايفوك هنظأ «صمحب ناك ديبع نب رشبم :هل لاقي

 . اهيلع عباتي ال هثيداحأ «ثيدحلا كورتم ديبع نب رشبم :ينطقرادلا لاقو .بذك ةعوضوم

 .سلدملا فيعضلا ةاطرأ نب جاجحلا :ةثلاثلا

 لاقو .هريغو دمحأ هفعضو «هيف ملكتي ميشه ناك :يراخبلا لاق «يفوعلا ةيطع :ةعبارلا

 نب جاجحلاو «ثيدحلا عضو ىلإ بوسنم يصمحلا ديبع نب رشبمو «هب جتحي ال يفْؤوَعلا ةيطع :يقهيبلا

 .هب جتحي ال «قاطرأ

 «مهناقتاو مهطبض مدعل «ءافعضلا ةثالثلا ءالؤه ضعب ىلع بلقنا ثيدحلا لعلو : مهضعب لاق

 ءاذه ريظنو . «حيحصلا» يف تبث امل ًاقفاوم نوكيف ؛«ةعمجلا دعب» وه امنإو ءًعبرأ ةعُمْجلا لب :لاقف

 :يعفاشلا لاق .«مهس لجارللو «نامهس سرافللا : يرمعلا رمع نب هللا دبع ةياور يف يعفاشلا لوق

 ىتح ؛مهس لجارللو «نامهس سرافلل :لاقف ءمهس لجارللو ءنامهس سرفلل : لوقي ًاعفان عمس هنأك

 مخ نب هللا ديبع ميدقت يف ملعلا لهأ نم دحأ كلشي سيلو :لاق .هللا ديبع هيخأ ثيدحل ًاقفاوم نوكي
 . ظفحلا يف هللا دبع هيخأ ىلع

 ءاّهيف ىقلُي ُمُنَهَج ُلاّرَت ال» : :ةريره يبأ ثيدح يف ةيميت نبا مالسإلا حبش هلاق ام اذه ريظنو :تلق
 ظَك :لوقتو «ضْعَب ىلإ اهُضْعَب يِوْرَيَف ءهّمدق اهيف ةّرلا بر ٌعَضَي ىتح ؟ديِزَم ْنِم لَه : : لوقت يهو

 اهل هللا ءىشنيف «رانلا امأ :لاقف ةاورلا ضعب ىلع بلقناف «ًاقلخ اهل هللا ءىشنّيف : :ٌةنجلا امأو ءظَق
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 .اقلخ

 «موتكم مأ نبا ندي ىتح اوُبَرشاو اوُلُكَف «ليكب نٌدوُي ًالالب نإ» :ةشئاع ٌثيدح اذه ٌريظنو :تلق

 ىتح اويرشاو اولكف «ليلب نّدؤي موتكم مأ نبا :لاقف «ةاورلا ضعب فمي ىلع بلقاف ؛«زيصيعصلا" يف هو

 .لالب ندؤي

 هْبَنَي ْعَضيلو ريما ُكرِبَي امك كري الك مكدحأ ىّلص اذإ» : ةريره يبأ ثيدح يدنع ًاضيأ هريظنو
 «ةهيدي لبق هيتبكر عضيلو" : :قودصملا قداصلا هلوسر هلاق اميف ملعأ هللاو  ْمِهَو هنظأو 0'2هوُيَمبْكَر َلْبَق

 :هريغو يباطخلا لاقو .؟"'هيدي لبق هيتبكر عضو ءدجس اذإ كلو هللا لوسر ناك : رجح نب لئاو لاق امك

 باتكلا اذه يف ةافوتسم ةلأسملا تقبس دقو . ةريره يبأ ثيدح نم حصأ ءرجُح نب لئاو ٌتيدحو

 . هلل دمحلاو

 َيلصُي نأ اهالص ْنَم رمأو ءاهَتنُس نيتعكر ىلصف ءهلزنم ىلإ لخد ةعمجلا ىلص اذإ ِِلو ناكو
 «هتيب يف ىلص نإو ءًعبرأ ىلص ءدجسملا يف ىلص نإ :ةيميت نبا سايعلا وبأ انخيش لاق . ًاعبرأ اهدعب

 يف ىّلص اذإ | ناك هنأ رمع نبا نع دواد وبأ ركذ دقو «ثيداحألا لدت اذه ىلعو : تلق . نيتعكر ىلص

 . ””نيتعكر ىلص ء«هتيب يف ىلص اذإو ءًاعبرأ ىلص ءدجسملا

 .71//؟ يئاسنلاو «(579) يذمرتلاو «(841و 840) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . ظفحلا ءىيس وهف يضاقلا كيرش لجأل ءفيعض ٍدانسإب 2707 /؟ يئاسنلاو «(578) يذمرتلاو ؛(818) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . حيحص وهو 1170(2) دواد وبأ هجرخأ ()



 نيديعلا يف كي هيده يف :لصف نملا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 طلح: ه1:

 . (”'هنيب يف نيتعكر ةعمجلا دعب يلصي ناك لي يبنلا نأ ءرمع نبا نع :« «نيحيحصلا» يفو

 اَمَدْعَب ّلَصْيْلَف ٠ ةَعُمُجلا ُمُكُدَحَأ ىَّلَص اًذإ : ِهلَط يبنلا نع ؛ةريره يبأ نع ؟ملسم حيحص» يفو

 . ملعأ هللاو .' "7 «ِتاَعَكَر َعَبْرَأ

 نيديعلا يف لِي هيده يف :لصف

 ىّلصملا وهو «يقرشلا ةئيدملا باب ىلع يذلا ىّلصملا وهو «ىَّلَصُملا ىف ف نيديعلا يلصُي كي ناك

 ديعلا مهب ىَّلصف «رطم مهباصأ ةدحاو ٌةرم الإ هدجسمب ٌديعلا ّلصُي ملو «جاحلا ُلِيَم هيف عضوُي يذلا

 ىّلصملا يف امهلعف ناك هّيدهو ,"' اهجام نباو دواد يبأ نئس يف وهو «ثيدحلا تبث نإ دجسملا يف

 . ًامئاد

 سّبلَي ناك ةرمو «ةعمجلاو نيديعلل انبي ةَّلُح هل ناكف «هبايث لمجأ امهبلإ جورخلل سلي ناكو

 مل كلذك ناك ول هنإف ءسانلا ٌضعب هّبظي امك ًاتَمِصُم ٌرمحأ وه سيلو «رمحأ ًادرُي ةرمو «نيرضخأ َنْيكرُب

 لَو هنع حص دقو ٠ كلذ نم هيف ام رابتعاب رمحأ يمسف «ةينميلا دوربلاك رمح طوطخ هيف امنإو ءًادرُب نكي

 نيرمحأ نيبوث هيلع ىأر امل ورمع نب هللا دبع رمأو «رمحألاو رفصعملا سبل نع ئهنلا هيواعم ديغ نم
 ٌميرحت ليلدلا هيلع موقي يذلاو سبي مث ةديدشلا ةهاركلا هذه رمحألا هركيل نكي ملف ؟؟'امهّئِرحَي

 .ةديدش ةيهارك هّئيهارك وأ «رمحألا 0

 ناكف «ىحضألا ديع يف امأو ءًارتو نهلكأيو «تارمت رطفلا ديع يف هجورخ لبق لُكأي و ناكو

 .هتيحضأ نم لكأيف « ىّلصملا نم ٌعِجرَي ىتح ُمَعظَي ال
 0 نافيعض ناثيدح هيفو «هيف ثيدحلا حص «نيديعلل لستغي ناكو

 تبث نكلو «©"”يتمسلا دلاخ نب فسوي ةياور نم دعس نب هكافلا ثيدحو «2*”سلكُم نب ةرابج

 ١ . ”اهجورخ لبق ديعلا موي لستغي ناك هنأ ةّنسلل هعابتا ةدبش عم رمع

 يلصيل هيدي نيب تبِصُت ؛ىّلصملا ىلإ لصو اذإف «هيدي نيب لمح ُةَرئَعلاَ ًايشام جرخي كلك ناكر
 , ©9هرتس ٌةبرحلا تناكو «طئاح الو ٌءانب هيف نكي مل ًءاضف كاذ ذإ ناك ىّلصملا نإف ٠ اهيلإ

 جرخي ال ةنسلل هعابتا ةدش عم رمع نبا ناكو «ىحضألا لّجعُيو ءرطفلا ديع ةالص رجوي ناكو

 . ىلصملا ىلإ هتيب نم رّبكُيو «ٌسمشلا ٌعلطت ىتح
 ةالصلا :لوق الو "ةماقإ الو ناذأ ريغ نم ةالصلا يف ذخأ ءىَّلصملا ىلإ ىهتنا اذإ هيي ناكو

 .كلذ نم ءيش لعفُي ال هنأ : ةئسلاو «ةعماج

 ١ ةاهدعب الو ةالصلا لبق ائيش ىَلصملا ىلإ اوهنا اذإ نولصُيهياحصأ الو وه نكي ملو

 )١( ملسم هجرخأ 22 .(845) ملسمو «(41/) يراخبلا هجرخأ )881(, *

 )( دواد وبأ هجرخأ )١1١50(« هجام نبا اذكو )1717(.

 .(11918) هجام نبا هجرخأ (0) .077 ح) (١1لال) ملسم هجرخأ (8)

 .39ل7//١ كلام هجرخأ (0) .(1713) هجام نبا هجرخأ (5)

 .رمع نبأ ثيدح نم ((9ا/7) يراخبلا دنع وه (8)

 .سايع نباو رباج ثيدح نم «(8 ح) (885) ملسمو ((450) يراخبلا دنع وه (9)

 . سابع نيا ثيدح نم :(486) يراخبلا هجرخأ )٠١(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اليل نيديعلا يف لكك هيده يف :لصف

 ةريبكتب ةيلاوتُم ٍتاريبكت ٌعبس ىلوألا يف رّبكي «نيتعكر لصيف «ةبطُحلا لبق ةالصلاب أدبي ناكو
 نع َرِكُذ نكلو «تاريبكتلا نيب نيعم ٌركذ هنع ظّفحُي ملو «ةريسي ٌةتكس نيتريبكت لُك نيب تكسي «حاتنفالا
 عم رمع نبا ناكو ؛لالخلا هّركذ هوكي يبنلا ىلع يلصيو «هيلع ينثُيو هللا ُدَمَحي :لاق هنأ دوعسم نبا
 .ةريبكت ّلُك عم هيدي عفري «عابتالل هيرحت

 نآرقلاو ق) اهدعب أرق مث «باتكلا ةحتاف أرقف «ةءارقلا يف ذخأ :ريبكتلا متأ اذإ ِِفك ناكو
 حّبس) امهيف أرق امبرو .2'"(ُرَمَقلا ٌنشناو ٌةعاّسلا ٍتّبرتقا) ىرخألا يفو «نيتعكرلا ىدحإ يف (ديجملا
 .كلذ ٌريغ هنع َّمِصَي ملو ءاذهو اذه هنع حص ©"”(ةيشاعلا ٌتيدح كاتأ له) و ؛(ىلعألا كّبر ٌمسا

 اذإف «ةيلاوتم ًاسمخ رّيك ء.دوجسلا نم ماقو «ةعكرلا لمكأ اذإ مث «عكرو رّبك «ةءارقلا نم غرف اذإف
 دقو «عوكرلا اهيلي ةءارقلاو «نيتعكرلا يف هب أدبي ام لّوأ ٌريبكتلا نوكيف ءقءارقلا يف ذخأ ءٌريبكتلا لمكأ
 ريبكتلا لعجو أرق «ةيناثلا يف ماق املف ؛عكرو أرق مث ءٌالوأ ربكف «نيتءارقلا نيب ىلاو هنأ لكي هنع يور
 هامر :يقهيبلا لاق .يروباسيتلا ةيواعم نب دمحم ةياور نم هنإف «هنع اذه تبثي مل نكلو ؛ةءارقلا دعب
 .بذكلاب دحاو ٌريغ

 نأ .هدج نع هيبأ نع .فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدح نم يذمرتلا ىور دقو
 لاق ."”ةءارقلا لْبَق ًاسمخ ةَرِخآْلا يفو «ٍةءاَرِقلا َلْبَق ًاعبس ىلوألا يف نيديعلا يف رّبك يي هللا لوسر
 هبو ءاذه نم ٌّحصأ ءيش بابلا يف سيل :لاق ءثيدحلا اذه نع يراخبلا ينعي ًادمحم تلأس :يذمرتلا
 يف هدج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدحو :لاقو «لوقأ
 . ًاضيأ حيحص وه «بايلا اذه

 يف ًاسمخو :ىلوألا يف ًاعبس «ةريبكت ةرشع يتنُي ديع يف ربك كلك يبنلا نأ هثيدح ديرُي :تلق
 ورمع نب هللا دبع نب ريثكو :تلق .اذه ىلإ بهذأ انأو :دمحأ لاق .اهدعب الو اهلبق لصُي ملو «ةرخآلا
 ححصُي ةرات يذمرتلاو ءًائيش هٌئيدح يواسُي ال :لاقو ؛دئسملا» يف هثيدح ىلع دمحأ برض ءاذه
 نب ورمع ثيدح ةحصب همكح عم .بابلا يف ءيش ٌحصأ هنأب يراخبلا حرص دقو ءهنسحُي ةراتو ؛هثيدح
 .ملعأ هللاو .هيلإ بهذي هنأ ربخأو «بيعش

 مهظعيف «مهفوفص ىلع سولج ٌسانلاو «سانلا لياقُم ماقف .فرصنا «ٌةالصلا لمكأ اذإ هلك ناكو
 كلائُّم نكي ملو .هب رمأ ءيشب رمأي وأ :هعطق ًاثعب عطقي نأ ديرُي ناك نإو «مهاهنيو مهرمأيو «مهيصوُيو
 :رباج لاق . ضرألا ىلع ًامئاق مهبطخي ناك امنإو «ةئيدملا ربنم ٌجِرْخُي نكي ملو ءهيلع ىقري ربنم
 ماق مث ؛ةماقإ الو ناذأ الب ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف ءديعلا موي ةالصلا ِهكي هللا ٍلوسر عم ٌتدهش
 ىتأ ىتح ىضم مث .مهرّكذو «ساّنلا ظعوو هتعاط ىلع ٌتحو هللا ىوقتب رمأف «لالب ىلع ًاثكوتم

 .هيلع قفتم .2؟”نُمرُكذو نهظعوف ءءاسنلا
 هب أدبي ام لوأف ءىَّلصُملا ىلإ ىحضألاو رطفلا موي جّرخي ِِلكي ئبنلا ناك :يردُحلا ديعس وبأ لاقو

 . يثيللا دقاو بأ ثيدح نم :(891) ملسم هجرخأ )١(

 .ريشب نب نامعتلا ثيدح نم «(8178) ملسم هجرخأ (1)

 (1719/9) هجام نبا اذكو 077((2) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .(886) ملسمو :(91/8) يراخبلا هجرخأ (؟)



 نيديعلا يف كي هيده يف :لصف ليخ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . ؟2.لسم هاور .ثيدحلا . . .مهفوفص ىلع سولج ُنمانلاو «سانلا َلياقم موُقيف ءفرصني مث ُةالَّصلا

 فقيف ءُّمُلَسُي مث «نيتعكر سانلاب يلصُيف «ديعلا موي جرخي ناك كي هنأ :يردُحلا ديعس وبأ ركذو
 طرُقلاب ءءاسنلا قدصتي نم ٌرثكأف ؛«اوقَّدَصَت' :لوقيف ءنسولج فوفص مهو سانلا َلبقتسم هتلحار ىلع
 .فرصنا الإو «مهل هركذي ًاثعب ثعبي نأ ديرُي ةجاح هل تناك نإف .ءيشلاو متاخلاو

 ءهيدي نيب ةزنعلاو ءًايشام ديعلا ىلإ جرخي ناك امنإ يي يبنلا نإف ءمهو اذه نأ يل عقي ناك دقو
 يف ثيدحلا اذه ركذ دق ظفاحلا دّلُخَم َنب يِقَب تيأر نأ ىلإ «ىنمب رحنلا ٌموي هتلحار ىلع بطخ امنإو
 نب ضايع انئّدح «سيق نب دواد انثّدح ءريمُث نب هللا دبع انئَّدح «ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع ؛هدنسم»

 ْنِم ديلا ّمَْي جرخي هي هللا لوسر ناك :لاق «يردُخلا ديعس يبأ نع ؛حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 ٌرثكأ ناكو . «اوُقَّدَصَت» :لوقيف «سانلا لبقتسيف ءملسُي مث ؛ «نيتعكرلا َكِنْيَن سانلاب يلصيف ءرطفلا ٍمْوَي
 «دواد انئَّدح «رماع وبأ انئَّدح «دّالخ نب ركب وبأ انئَّدح :لاق مث .ثيدحلا ركذو ءءاسنلا قدصتي نم

 مث «نيتعكرلاب أدبيف «سانلاب يلصيف ٠ ءرطفلا موي يف جّرخي يك ٌنينلا ناك : :ديعس يبأ نع «ضايع نع
 «بيرُك يبأ نع هاور هنأ الإ هجام نبا ٌدانسإ اذهو .هلثم ركذف هاوُقّدَصَت» :لوقيف «سولج مهو مهُلبقتسي
 «لالب ىلع ًاثكوتم ماق :رباج لاق امك ؛هيلجر ىلع موقي مث :هلعلو «"”'دواد نع ؛ةماسأ يبأ نع
 .ملعأ هللاو .هتلحارب :بتاكلا ىلع فّخصتف

 لك هللا يبن عم رطفلا ًةالص تدهش :لاق سابع نبا نع «نيحيحصلا» يف اجرخأ دقف :ليق نإف

 لزنف :لاق «بظخي مث ؛ةبطخلا لبق اهّلَصُي مهّلكف ٠ ءمهنع هللا يضر ٌنامثعو ءرمعو ركب يبأو

 «لالب هعمو ءاسنلا ىلإ ءاج ىتح مهُمشي لبقأ مث «هديب َلاجّرلا ُسْلَتُي نيح هيلإ | رظنأ ينأك كي هللا يبن

 غرف ىتح ةيآلا التف 1١[ :ةنحتمملا] 4اس دمي تقرب اَّل نأ كَع كسي ٌتتمؤملا 12ج ا نيل أي :لاقف
 م ثيدحلا . اهنم

 املف ءُدْعَب َساّنلا بطخ مث «ةالصلاب أدبف ,ماق كك يبنلا نأ ءريباج نع «اضيأ «نيحيحصلا» يفو

 وأ «ربنم ىلع بطخي ناك هنأ ىلع لدي وهو «''”ثيدحلا ءنهرّكذف ءاسنلا ىتأف لزن لي هللا ٌيبن غرف
 .هوحن وأ نيط وأ نِيَل نم ربنم هل ينُب دق ناك هلعلو «هتلحار ىلع

 لوأو ءدجسملا نم ٍجَرْخُي نكي مل ربنملا نأ بير الو «نيثيدحلا نيذه ةحص يف بير ال :ليق
 يف تلصلا نب ُريثك هانب نم لوأف «نيطلاو نبّللا ربنم امأو .هيلع َركنُأف ءمكحلا نب ٌناورم هجرخأ نم
 ناكم ىلع ىّلصملا يف موقي َناَك ِلَك هلعلف :©”نيحيحصلا» يف وه امك «ةنيدملا ىلع ناورم ةرامإ
 «نهُبطخيف «نهيلع فقيف ءءاسنلا ىلإ هنم ردحني مث «ةبطصم ىمست يتلا يهر ناكُد وأ «عفترم

 .ملعأ هللاو .نهُركذيو « نهظعيف

 نيديعلا يتبطخ حتتفي ناك هنأ دحاو ثيدح يف هنع ظفحُي ملو :هلل دمحلاب اهّلك هبط حتتفي ناكو

 .(مه4) مقرب (1)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )١784(« هجام نباو ء5/ دمحأ هجرخلأ )١(

 .سابع نبا ثيدح نم «(884) ملسمو :(41/4) يراخبلا هجرخأ ()

 .(840) ملسمو «(918) يراخبلا هجرخأ (4)

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «(884) ملسمو ((407) يراخبلا دنع وه (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليث فوسكلا ةالص يف و هيده يف :لصف

 ّنْيَب ريبكتلا رثكُي ناك هّنأ هي يبنلا نّدؤم ظرقلا دعس نع اهنئس) يف هجام نبا ىور امنإو «ريبكتلاب
 دقو .هب اهحتتفي ناك هنأ ىلع لدي ال اذهو .2ا)نيديعلا يتبطخ يف ريبكتلا رثكيو «ةبطخلا يفاعضأ
 ةبطخ حتتفت ليقو ؛ «ريبكتلاب ناحتتفُي :ليقف ءءاقستسالاو نيديعلا ةبطخ حاتتفا يف ُسانلا فلتخا

 نأل (©”باوصلا وهو : ةيميت نبا مالسإلا خ يش لاق .دمحلاب ناحتتفُي :ليقو ءرافغتسالاب ءاقستسالا

 . مّذِجَأ َوْهَ 6 .هللا ٍدْمَحي هن أدبي ال لاب يذ ٍرْمَأ لك :لاق كي يبنلا

 . هلل دمحلاب اهلك هبطخ حتتفي ناكو

 موي ٌديعلا عقو اذإ مهل صخرو «بهذي نأو «ةبطخلل سلجي نأ «ديعلا دهش نمل ِلكَي صخرو

 . ةعمجلا روضح نع ديعلا ةالصب اوئزتجي نأ «ةعمجلا

 لهأ ىلع َمْلَسيل :ليقف ءرخآ يف ٌعجريو «قيرط يف بهذيف «ديعلا موي ٌقيرطلا فلاخُي ِةْلكي ناكو
 ٌرِئاعش رهظيل :ليقو «امهنم ةجاح هل نم ةجاح يضقيل :ليقو «ناقيرفلا هّنكرب لانيل : ليقو :«نيقيرطلا

 «هرئاعش مايقو ؛هلهأو مالسإلا َةَّزِع مهتيؤرب نيقفانملا ظيغيل :ليقو «قرطلاو جاجفلا رئاس يف مالسإلا

 ىرخألاو ءةجرد ٌعفرت هيتوطخ ىدحإ | ىَّلصملاو دجسملا ىلإ بهاذلا نإف ؛عاقبلا ٌةداهش رثكتل :ليقو

 ولخي ال يتلا مكحلا نم هريغلو ءهّلُك كلذل هنإ : حصألا وهو ليقو ؛هلزنم ىلإ | عجري ىتح ةئيطخ طحت

 . اهنع هَّلعف

 ءُرَبَكأ ُهَّللا :قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم رّبكُي ناك هنأ هنع يورو 0

 . "دْمَحلا ِهَّللَو ديك هللا ءُرَبكَأ ُهَّللاو هللا اّلِإ هلإ ال نبك ُهّللا

 فوسكلا ةالص يف لَو هيده يف :لصف

 راهنلا لَّوأ يف اهُقوُسُك ناكو «ءادر ٌرجي ًاعزف ًاعرسُم دجسملا ىلإ يلي جرخ ٠ ْءُسمَّسلا ِتَفَسُك امل

 ةروسو «باتكلا ةحتافب ىلوألا يف أرق «نيتعكر ىّلصف «مّدقتف ءاهعولط نِم ةثالث وأ نيحمُر رادقم ىلع

 مايقلا نود وهو مايقلا لاطأف ءعوكرلا نم هسأر عقر مث «عركرلا لاطأف «عكر مث «ةءارقلاب رهج «ةليوط

 «عكر مث «قءارقلا يف ذخأ مث ُدْمَحْلا كَل اَنَبَر ُهَدِبَح ْنَمِل ُهللا ع عم : :هسأر عفر امل لاقو «لوألا

 لاطأف ةليوط ةدجس دجس مث «عوكرلا نم هسأر عفر مث لوألا عوكرلا نود وهو عوكرلا لاطأف

 «نادوجّسو ناعوُكر ةعكر ّلُك يف ناكف «ىلوألا يف لعف ام َلْثِم ىرخألا ةعكرلا يف لعف مث ءدوجسلا

 ذخأي نأ مهو ءرانلاو ةنجلا كلت هتالص يف ىأرو «تادجس َعبرأو تاعكر َعبرأ نيتعكرلا يف لمكتساف

 تتام ىتح اهتطبر ٌةَدِه اهُشِدخت ةأرما ىأرف ءرانلا يف باذعلا لهأ ىأرو «هايإ مهيرْيف «ةنجلا نم ًادوقتُع

 اهيف ىأرو ء ميهاربإ نيد ريغ نم ّلوأ ناكو «رانلا يف هءاعمأ رجي كلام نب ورمع ىأرو ًاشطعو ًاعوج

 ٍناَتيَرَمَقلاَو َسْمَّشلا 0 هلوق اهنم َطِفُخ «ةغيلب ةبطخ مهب بطخف  ءفرصنا مث «بّذعُي جاحلا ٌقِراس

 ءاوُلَصو ءاورّبكو هللا اوُقْداَف َكِلُك ْمُكِياَر اذإف قَتاَيَحِل لَو ِدَحَأ ٍتْوَمِل ِناَنِسْخَي ال هللا ِتاَيآ ْنِم

 .دمحأ باحصأل ةئالثلا هوجولا دحأ هنإ :كانه هلاق اممو .هتبطخ- يف لي هيده :لصف يف ةلأسملا هذه ركذ نأ فنصملل قبس (؟)

 .يرفاعملا نمحرلا دبع نب ةرق فعضل «فيعض ٍدانسإب «(1441) هجام نباو ؛(٠584) دواد وبأ هجرخأ (*)

 .نسح ٍدانسإب «ةريره يبأ ثيدح نم «(111) هجام نياو )١١978((2 دواد وبأ هجرخأ (4)

 894/1١. «كردتسملا» رظنا «ةياحصلا نم ةعامج نع درو امنإو ؛ًاعوفرم هرأ مل (0)



 فوسكلا ةالص يف لي هيده يف :لصف 14 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ]ا 2 سارع
 ول هلل ناو ءدّمَحُم ةّمأ اي ءهّمأ َنَْن ْوَأ ُهُدْبَع يِنْري ْنَأ هللا نم َر َرَيْغَأ ٌدَحَأ اَم هللاو ٠ ا

 ."”«أريثك مُثيَكبلو «ًاليلك مُتكِحَضل مّلْغَأ ام ن

 نم ًافطق دخآ نأ ديرأ ينُئيأر ْدَقَل ىَّنَح هب مُندِعُو لك اذه يقم يف تير دل :لاقو
 ."0ُتْرَخأَت ينوُمُثَر ّنيِح ًاضفَب اهُضْمَب مطخَي مئَهَج ُتيأر ْدَقَلَو ُّدقَنَأ ينوُمُتيار ٌنيِح ةنجلا

 . ءاَسْنلا ٍراَثلا له ٌرثكأ كارو ءاهنم أ اق اظن مويلاك زا ملف رتل تار :ظفل يفو
 ءناّسحإلا َنْرْفْكَيَو رغما نوي: لاق ؟هللاب ٌنرُمكيأ :ليق . نه رْفُكِب :لاق ؟هللا لوُسَر اي َّمِبَو : اوُناَك

 . ؛ظق ًارْيَخ كن ُتْيَآَر اَم ام :تلاق يش كاني تار مم هلك ردا نمادخإ ىلإ تنسَ و 5

 لاقي مُكُدَحَأ ىتوُي لاجل ف ني اير زا زي رولا فر ؛ منا ىلإ يجوأ قلو : اهنمو
 انيبلاب اًنءاج «هللا ُلوُسَرِدَّمَحُم : :لوقيف ءُنَقوُملا :لاق وأ ُنِمْوُملا امأُك ؟ِلُجَرلا اَذَهِب َكُمْلِع ام :هل
 ُقِفانُملا اًمأو «ًانيْؤُمل َتْنُك نإ اَنْمِلَع دقت ًاحِلاَص من : :ُهَّل ُلاَقُيَف ٠ اًنْمبَتاو ءاّنمآو ءانْبَجَأَك ءىَدُهلاَو

 . 3ك ٠ «اعيَش نوُنوُقَي َساَّنلا ُتْعِمس «يرْذا ال :لوقيف ءُباَئْرُملا :َلاَق

 نأ ٌدِهَّشو ءهيلع ىنثأو هللا ٌدِمَح لس امل و هنأ «هللا همحر لينح نب دمحأل ىرخأ قيرط يفو

 ءيش يف ُتْرَصق ين نومّلَت لَ وللاب مكدهنأ ءُماَتلا هيأ :لاق مث «هلوسرو هُدبع هنو ءهلا الإ هلإ ال

 كبَر ِتآلاَسِر َتْنْلَب دَك َكّنَآ ُدَهْشَن : :َلاَقَك «لُجَر َماَقْق ؟َكِلَذِب ينومئريخأ امل يّبر ٍتالاَّسر غب ٍتْنِم
 ِهِذَه فوُسُك نأ َنوُمَمْرَي ًالاَجر َّنإف ءّدْعَب اَمَأ» : :لاَ من ٠ هكْبّلَع يذلا َتْيَضَقو كمل َتحَصَتَو
 «ضزألا لأ ْنِم َءاَمَطُم ٍلاَجِر ِتْوَمِل اهعِلاطَم ٍْنَع موج هذه َلاَورَو ءّرَمَقلا اَذَه فوُسُكو ءِسْمّشلا
 هبت ْمُهْني حي نم نك ُهُكاَبِع اهي ُريَتْعَي ىَلاَعََو َكَرابت هللا ِتاَيآ ْنِب ٌتابآاَتكلَو ءاوُبّدك د مهن
 م ْموُقَن ال ٌمَلعأ هّللاو هنا ٠ ءمُكيرخآو ْمُكاَينُد رثا نم هوُال م هنأ اَم ام ّلَصَأ تم ُذنُم تي تو ذقَلِّللا ميا
 اريح يب نبع اهّنأك ,ىرشُلا ِنْيَعلا حوُسنَم «لاجّدلا ةوغألا معا ًاباّذك َنوُنَالَت َجْرْخَي ىَّنَح ٌةَعاّسلا

 هب مآ َْمَك هلا ُهنأ ْمُهْرَي َفْوَس «خوْخَي ىَتم هنا «ةشئاع ةّرجح َنِببو هَنْبَب ِراَصَن ١ ني ليج مج ٍخْبَشِل
 َِتْلَس ِهِلَمَع ْنِم ءيشب ْبَقاعُي ْمَل هّبْذَكو هب رف ْنََو تس ِهِلَمَع ْنِم ٌحِلاَص هني ْمَل ءُهَمبئاو ُهكَّدَصَو
 ءسيْفَملا تب يف نينموُملا رّصْحَي هنإو « سيفَملا َتْيَبَو َمّرحلا الإ اَهلُك ضْألا ىلع ُرَهْظَيَس هن هّنإو
 ءطْئاَحلا ّلْضَأ :َلاَق وأ طِئاَحلا َمْذِج َّنإ ىّتح 0 «هكونُجو ّلجَو رع هللا كلي من ٠ ًاديِدَش ًالاّرْلز َنوُلَرلَُيَ

 ْنَلَو :َلاَق ُهْلُْكاف َلاَعَتَك ءٌرِفاَك اَذَه :َلاَك وأ «ٌيِدوُهَي اًذه ءُنِمْؤُم اي ُملْسُم اي :يداَتيل ِةَرَجَّشلا لضأو
 ْمُكَ َركد ْمُكَيَت ناك لَه :مكدتب ّنولءاستو ءمكسُفْنَأ يف : اهَّأَع مكتيت مَا ارو ارك ىّنح كِل َنوُكي

 .9« بتل لك رقأ ىلع عل« اهيا نع لاح لوك ىلحو ارث اهني
 تافص ىلع اهألص هنأ هنع يِوُر دقو . اهتبطخو فوسكلا ةالص ةفص نم هلك هنع حص يذلا اذهف

- 1 

 .ةشئاع ثيدح نم 401(«2) ملسمو 421١ 45)و 22٠١ 44) يراخبلا هجرخأ )١(

 . سابع نبا ثيدح نم )٠١67(: يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةشئاع ثيدح نم )1١61(« يراخبلا هجرخأ (0)

 دابع نب ةبلعث هدنس يفو «بدنج نب ةرمس ثيدح نم ١5٠ /" يئاسنلاو ؛(1484١) ًارصتخم دواد وبأو ؛«11/0 دمحأ هجرخأ (4)

 ١ .فيعض وهو ؛«يدبعلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 185 فوسكلا ةالص يف لَو هيده يف :لصف
 كت ا ل سس لل

 ىدحإك اهنإ : ©"!تاعوكر عبرأب ةعكر لك : اهنمو :؟”تاعوكر ثالثب ةعكر لك : اهنم ءرخأ
 «يراخبلاو سس هامل «كلذ نوححصُي ال ةمئألا رابك نكلو ءدحاو عوكرب ةعكر لك تيَلُص ةالص
 ثالَنب ىَّلص كي يبنلا نأ مهّضعب ىور : لاقف «لئاس هلأس دقو يعفاشلا لاق . ًاطلغ هنوريو «يعفاشلاو
 وهو تنأ هب لقت مل مِل نكلو ءال :لاق ؟تنأ هب لوقتأ : هل ٌتلقف : يعفاشلا لاق «ةعكر لك يف ٍتاعكر

 تيثن ال نحنو ءعطقنم هجو نم وه :ٌتلقف  ةعكرلا يف نيعوكرلا ٌتيدح ينعي  ؟مكثيدح ىلع ٌةدايز
 :ريمع نب ديبع ٌلوق عطقنملاب دارأ : يتقهيبلا لاق ٠ ًاطلغ ملعأ هللاو هارن هجوو «دارفنالا ىلع عطقنملا
 ٌتالث ةعكر لك يف عكرف : :هيفو «؛ثيدحلا . . .ةشئاع ديري هتبسح :ءاطع لاق «قّدصأ نم ينئثدح

 عبرأ يف تاعكر تس : اهنع :ريمع نب ديبُع نع ؛ءاطع نع : ةداتق لاقو . تادجس َعبرأو تاعوُكر

 نع ًاظوفحم كلذ نوكي فيكو «نيقيلاب ال «نابسحلاو نظلاب ةشئاع نع هدنسأ امنإ ءءاطعف .تادجس

 نم اهل ٌمزلأو ةشئاعب ٌصخأ ةرمعو ةورعو «هفالخ ةشئاع نع «ةرمَعو «ةورُع نع تبث دقو «ةشئاع

 يعفاشلا هاري يذلا امأو :لاق . ةظوفحملا يه نوكت نأ ىلوأ امهُتياورف «نانثا امهو ريمع نب ديبُع
 نب ٌميهاربإ َتاَم موي يو هللا لوسر دهع يف سمشلا ٍتفسكنا» :رباج نع ءاطع ثيدح هبسحأف «ًاطلغ
 تس ساّنلاب ىَّلصف « ءكَ ينلا ماقف :ميهاربإ تومل ُسمّشلا تفسكلا امنإ :ٌّسانلا لاقف كي هللا لوسر
 29©2ثيدحلا ؟تادجس عبرأ يف تاعكر

 «ةدحاو ةصق امهنأ ملع «ريبزلا يبأ ثيدح ةصقو «ثيدحلا اذه ةصق يف رظن نم :يقهيبلا لاق
 :لاق .مالسلا هيلع ميهاربإ هنبا يفوت موي يف كلذو «ةدحاو ةرم اهلعف امنإ اهنع ربخأ يتلا ةالصلا نأو
 «يئاوتسدلا ماشه نيبو «رباج نع «ءاطع نع ناميلُس يبأ نبا ينعي د - كلملا دبع نيب ُفالخلا عقو مث

 لك يف نأ ينعي «ىلوأ ماشه ةياور اندجوف «ةعكر لك يف عوكرلا ددع يف رباج نع «ريِبّزلا يبأ نع
 ةياور عوكرلا ددع يف هتياور ةقفاوملو «كلملا دبع نم ظفحأ ريبزلا يبأ عم هنوكل ءطقف نيعوكر ةعكر

 نع ةملس يبأ ةياورو «سابع نبا نع ءراسي نب ءاطعو «سابع نب ريثك ةياورو «ةشئاع نع ةورعو ةرمع
 هاورف ءءاطع نع هتياور يف كلملا ٌديع فلوُح دقو «هريغو ميلس نب ىيحي ةياور مث ءورمع نب هللا دبع

 يبأ نع ماشه ةياورف «تادجس عبرأ يف تاعكر تس :ريمع نب ديبُع نع ءءاطع نع «ةداتقو جيرج ُنبا

 ٌدانسإ امنإ نيتللا ءاطع يتياور نم ىلوأ ريثك ددع اهقفاوُيو ٌفالخلا اهيف عقي مل يتلا رباج نع رييزلا
 ريغ يف ظلغلا هيلع ٌدِخَأ دق يذلا «ناميلس يبأ نب كلملا ُدبع هنع اهب درفتي ىرخألاو ,مهوتلاب امهيدحأ

 .ثيدح

 ىلص هنأ لي يبنلا نع «سابع نبا نع «سوُواط نع «تباث يبأ نب بيبح ُثيدح امأو :لاق

 :لاق دجس مث ءعكر مث ءأرق مث ءعكر مث ءأرق مث ءعكر مث ءأرق مث ءعكر مث ءأرقف ءفوسك يف
 ناك نإو بيبحو «تباث يبأ نب بيبح هب درفت امم وهو ”هحيحص» يف ملسم هاورف ءاهلثم ىرخألاو
 دقو «هب قوثوم ريغ نع هلمح نوكي نأ هبشُيف «سوواط نم هّعامس هيف نيبُي ملو ءسلدُي ناكف «ةقث
 تاعكر ثالث هلعف نِم سابع نبا نع ءسوواط نع هاورف «لوحألا يكملا ٌناميلس هنتمو هعفر يف هفلاخ

 .ةشئاع ثيدح نم ؛174//* يئاسنلاو «(131//) دواد وبأو «(401) ملسم هجرخأ )١(
 .سايع نبا ثيدح نم ؛(1145١) دواد وبأو :(4:8) ملسم هجرخأ قفز
 ,(409) مقرب (5) .(1121/8) دواد وبأو :(404) ملسم هجرخأ ()



 ءاقستسالا يف لِي هيده يف :لصف <14 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هاور امك «هلعف نِم سابع نبا نع ةعامج هاورف ؛عوكرلا ددع يف ًاضيأ ناميلس فلوُح دقو .ةعكر يف

 .ناعوكر ةعكر لك يف ينعي ءّوَِْي يبنلا نع «هنع هريغو راسي نب ءاطع

 اهنم ًائيش ٍجّرْخُي ملف «ثالثلا تاياورلا هذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ضرعأ دقو :لاق
 يبأ ةياور يف يراخبلا لاقو «ًالاجر قثوأو ءًاددع رثكأو «ًادانسإ حصأ وه ام نهتفلاخمل ؟حيحصلا» يف

 لاق .تادجس عبرأ يف تاعكر ٌعبرأ فوسكلا ةالص يف يدنع تاياورلا ٌحصأ :هنع يذمرتلا ىسيع

 نب ّيِبأ نع يوُرو .فيعض هدائسإو «2)«ةعكر لك يف تاعكر عبرأ» : ًاعوفرم ةفيذح نع يوُرو :يقهيبلا
 . هثيدح دانسإ لثمب اجتحي مل «حيحصلا» ابحاصو .2"”ةةعكر لك يف تاعوكر سمخ» : ًاعوفرم بعك

 نأ ىلع اهولمحو «تاعكرلا ددع يف تاياورلا حيحصت ىلإ ثيدحلا لهأ نم ةعامج بهذو :لاق

 نب قاحسإ نب دمحمو «هيوهار نب ٌقاحسإ هيلإ بهذ نممف .زئاج عيمجلا نأو ًارارم اهلعف يكب يبنلا
 هيلإ بهذ يذلاو .رذنملا نبا هنسحتساو :«يباطخلا ناميلس وبأو «يعبضلا قاحسإ نب ركب وبأو «ةميزخ

 موي يو هتالص ةياكح ىلإ رابخألا عوجر نم انركذ امل ؛ىلوأ رابخألا حيجرت نم يعفاشلاو يراخبلا
 . هنبا يفوت

 .نادوجسو ناعوكر ةعكر لك يف هدحو ةشئاع ثيدحب هّذخأ ًاضيأ دمحأ نع ٌصصوصنملاو :تلق
 ةعكر لك يف «تادجس ٌعيرأو ؛تاعكر ُعبرأ فوسكلا ةالض نأ ىلإ بهذأو :يزورملا ةياور يف لاق

 ءامدقو ركب يبأ ٌرايتخا اذهو .اذه ىلع ثيداحألا ٌرثكأ ؛ةشئاع ثيدح ىلإ بهذأو ؛ناتدجسو ناتعكر

 «ثيداحألا نم هفلاخ ام لك ٌفْعضُي ناكو «ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش ٌرايتخا وهو «باحصألا

 . ملعأ هللاو .ميهاربإ ِهّنبا تام موي ةدحاو ةرم فوسكلا كي يبنلا ىَّلص امنإو «طلغ يه :لوقيو
 هللاو ؛ةقاتعلاو «ةقدصلاو رافغتسالاو ءءاعدلاو ءةالصلاو «هللا ركذب فوسكلا يف ِةِكي رمأو

 .ملعأ

 ءاقستسالا يف هلي هيده يف :لصف

 :هوجو ىلع ىقستسا هنأ كك هنع تبث
 ءانثغأ مهلا ءاَنثِعأ ملل ءانْثَِأ مُهّللا» :لاقو «هتبطخ ءانثأ يف ربثملا ىلع ةعمجلا موي :اهدحا

 . 9 انقْسا ّمُهَّللا ٠ ءاكقسا مُهّللا ٠ «انقْسا َمُهّللا

 ٌسمشلا تعلط امل جرخف «ىّلصملا ىلإ هيف نوُجرخي ًاموي َنسانلا دعو يي هنأ : يناثلا هجولا

 الإو يبص نإ - ربنملا َدِعَص «ءىلصملا ىفاو املف «؟ًاعرضتم «ًالّسرتم ءًاعّدختم «ًالُّذِبتم «ًاعضاوتم
 ُبَر هلل محلا" : ءئاعدو هتبطخ نم ظفُح امم ناكو . هرّبكو هيلع ىنثأو هللا دمحف ءيش هنم بلقلا يفف

 الإ هلإ ال هللا َتْنَأ مُهّللا «ديرُي ام ُلَعْفَي للا الإ هلإ ال نيا ٍمْوي كلام «ميحّرلا نمُْحّرلا «نيمّلاعلا

 .704/7 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 .فيعض ؛«يزارلا رفعج وبأ هيفو )١187(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .سنأ ثيدح نم :(8417) ملسمو ؛(14١٠1) يراخبلا هجرخأ ()

 لاقو «سابع نبا ثيدح نم ,1557/ يئاسفلاو :«(11؟15) هجام نبأو ؛(068) يذمرتلاو ؛«(178١) دواد وبأ هجرخأ (:)

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مك ءاقستسالا يف ِةِيدَي هيده يف :لصف

 ام لّعجاو ءٌّتْيَملا اَنَْلَع ُلِْنأ ,هارقُفلا نخَنَو ُيَعلا َتْنَ ءَتْنأ الإ هلإ ال مُهَّللا ديت ام لَمْفَت .تنأ
 غلابو ءءاعدلاو «لاهتبالاو .عّرضتلا يف ذخأو ءهيدي عفر مث . . 7:نيح ىلإ ًاغالبو ءاَنَل َةَوُف انيلع هَنلَْنَأ
 وهو هءادر كاذ ذإ لّوحو «ةلبقلا لبقتساو ءهّرهظ سانلا ىلإ لّوح مث «هيطبإ ضايب ادب ىتح عفرلا يف
 «هرهظل هنطيو ءهنطبل ءادرلا ٌرهظو «نميألا ىلع رسيألاو «رسيألا ىلع ٌنميألا لعجف «ةلبقلا لبقتسم
 نيتعكر مهب ىَلصف لزن مث ؛كلذك ُمانلاو «ةلبقلا ٌليقتسم ءاعدلا يف ذخأو ءءادوس ًةصيمخ ءادرلا ناكو
 ةحتاف دعب ىلوألا يف أرقو «ةءارقلاب امهيف رهج «ةتبلا ءادن الو ةماقإ الو ناذأ ريغ نم ديعلا ةالصك
 .9©4 زيديتلا ُتيِدَع َكنَتَأ ل لهط : ةيناثلا يفو < نقل َكْيَد ّمْسأ جيم :باتكلا

 ملو 2ةعمج ةعمج موي ريغ يف ًادرجم ءاقستسا ةنيدملا ربنم ىلع ىقستسا ِةلي هنأ : ثلاثلا هجولا

 .ةالص ءاقستسالا اذه يف هلي هنع ظفحُي

 ظفحف طِفُحف ءلجو زع هللا اعدو هيدي عقرف ءدجسملا يف سلاج وهو ىقستسا كو هنأ : عبارلا هجولا
 . "راض ريع اذان «ِِئاَ ريغ ًلجاع قب اميرت ًائيغُم ًائيَع انقْسا مُهَّللا» :ذئنيح هئاعد نم

 باب جراخ يهو ء' 8ءاروّدلا نم ًابيرق تيزلا راجحأ دنع ىقستسا هلي هنأ :سماخلا هجولا

 .دجسملا نم جراخلا نيمي نع ٌفطعني ءرجح ٍةفذق وحن مالسلا باب مويلا ىعدُي يذلا دجسملا
 باصأف ءءاملا ىلإ نوكرشملا هقبس امل هتاوزغ ضعب يف ىقستسا كي هنأ :سداسلا هجولا

 امك ؛هموقل ىقستسال ًايبن ناك ول :نيقفانملا ٌضعب لاقو .لو هللا لوسر ىلإ اًوكِشف «ٌنشطعلا َنيملسملا
 طَسَب مث ءمُكَيِقَْي نأ مكُيَر ىَسَع ؟اهوُلا دو :لاقف و ّيبنلا كلذ غلبف .هموقل ىسوم ىقستسا
 برشف أ «يمداولا ليسلا ممفأف ءاورطمأو ُباحّسلا ُمُهَّلَظا ىتح «هئاعد نم هيدي در امف ءاعدو ميدي

 .اًوَوَتراف «سانلا

 َكَدَلَب يخأو ءكَمَمْحَر رشلاو َكَمِياَهَبَو َكَداَبِع ق ٍقْسا ِمُهّللا» : : ءاقستسالا يف هئاعد نم ظفحو

 يف للي ثيغأو .«لجآ َرْيَغ ًالجاع ك0 ءاعيرم ًائيرَم ًاثيِفُم ًاثيَع انِقشا ّمُهّللا» «00كّيَملا
 .اهيف ىقستسا ةرم لك

 : غلي هللا لوسر لاقف «دبارّملا ىف رمتلا نإ !هللا لوسر اي: :لاقف ةبابث وبأ هيلإ اقف «ةرم ىقستساو
 «ةبابُل يبأ ىلإ اوعمتجاف «ترطمأف كهرازإب ِدَبْرِم ٌبَلْعَت َّدّسَيَك «ًانايرُ ةبابث وبأ موقي ىتح اقْسا مُهّلل»

 «لعفف لي هللا لوسر لاق امك كرازإب '"”كديرم ٌبلعت َّدُستف «ًانايرُع موقت ىتح َعِلِقُت نل اهنإ : اولاقف
 ,؟9ءامسلا تلهتساف

 َمُهَّللا ءاَئْبَلَع الو انْيَلاَوَح ل ١» :لاقو مهل ىحصتساف فاحصتسالا هولأس «رطملا رثك املو

 .يبعذلا هقفاوو هححصو 778/١ مكاحلاو )١175(: دواد وبأ هجرخأ )1١(

 . سابع نبا ثيدح نم )١7190(2 هجام نبا دنع وه (؟)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو «رباج ثيدح نم ,الا//١ مكاحلاو ,(1155) دواد وبأ هجرخأ ()

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو محللا يبآ لوم ريمع ثيدح نم ١//751: مكاحلاو «(1174) دواد وبأ هجرخأ (4)
 . نسح ٍداتسإب «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هجرحخأ (0)

 .رمتلا فيفجتل دعملا ناكملا :ديرملا (5)

 .فرعي ال نم هيف :110 /7 «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «(86) مقر ؛ريغصلا» يف يناربطلا هجرخحأ 00١



 ءاقستسالا يف كي هيده يف :لصف 1 ما/ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .رَبّشلا تباَنَمو «ةيدوألا نوطُبو «ِبارْظلاَو «لابجلاو ماكآلا ىلع

 .©0«اعفان بص مُهَّللا» :لاق ءآرطم ىأر اذإ للي ناكو

 هد اهرب ِدْهَع ٌتيدح ُهَّنأْلا :لاقف «كلذ نع لثسف « «رطملا نم هّبيصي هّبيصُي ىتح هّبوث ٌرِسحي ناكو

 ليسلا لاس اذإ ناك كو يبنلا نأ داهلا نب ديزي نع مهتأ ال نم ينربخأ : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .©70ووْيلَع َهَّللا َدَمْحَنو «هنم ٌرَهظَتَت ٠ ًاروُهظ ُهَّللا ُهَلَعَج يِذَّلا اذه ىلإ اني اوُجّرخا» :لاق

 ءهيلإ هباحصأب بهذ ٌليسلا لاس اذإ ناك رمع نأ هللا دبع نب قاحسإ نع همهَّنأ ال نم ينربخأو

 .هب انحّسمت الإ ٌّدحأ هئيجم نم ءيجيل ناك ام :لاقو

 هنع َيّرُس ترطمأ اذإف «ربدأو لبقأف ءههجو يف كلذ َفِرُع حيرلاو ميغلا ىأر اذإ للك ناكو

 نع هللا دبع نب ملاس نع يورو : يعفاشلا لاق . باذعلا هيف نوكي نأ ىشخي ناكو «كلذ هنع بهذو

 ًاقبط ًاَماَع ًالّلِجُم ًاقَدَع ًاعيرم ًائيرم ًائيزَم ًائيخُم ًاثيغ اًنِقْسا مُهّللا» :لاق ىقستسا اذإ ناك هنأ ًاعوفرم هيبأ

 نم قلخلاو مياهبلاو ٍداليلاو ٍدابعلاب نإ مهللا ؛نيطناقلا نم انلعجت الو َتْيَعلا انْ مُهّلل مئاد احس

 نم انقساو ؛ َعْرَّضلا انل ٌرِدأو «َعرَّرلا انل ُْتِْنَأ مهّللا «كيلإ لِ هوكشن ال ام ِكْئَّضلاو دهجلاو ءاوأللا

 نم انع فِشكاو «ّيرُعلاو عوجلاو ٌدُهَحلا انع عفرا مهللا «ضرألا تاكرب نم انل ثبنآو ءءامسلا تاكرب

 ,«©راردم انيلع ءامسلا لسرأف «ًاراَّفغ تنك كنإ «كرفغتسن انإ مهللا ءكّريغ هُقِشكي ال ام ءالبلا

 يف اعد اذإ ناك ِلَي يبنلا نأ ينغلبو :لاق ءاذهب مامإلا ّرعدي نأ ٌبحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ينغلبو : لاق . هدسج َبيصُي ىتح ةرطم لوأ يف رّطمتي ناك كي يبنلا نأ انغليو «””هيدي عفر ءاقستسالا

 اباء : أرقي مث «حْنّملا ءوتب انرطُم» : لاق «سانلا ٌرْطُم دقو حبصأ اذإ ناك ديك يبنلا باحصأ ضعب نأ

 ءرمع نب زيزعلا دبع نع مهتأ ال نم ينربخأو :لاق .«[؟ :رطاف] 4 اسهل كين الك مني ني نيب ذل مل جف

 ءةالصلا ةماقإو «شويجلا ءاقتلا دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا» :لاق هنأ لي ىبتلا نع ءلوحكم نع

 . (ثيغلا لوزنو

 دقو :يقهيبلا لاق .ةالصلا ةماقإو «ثيغلا لوزن دنع ةباجإلا ّبلط دحاو ريغ نع ٌتظْفَح دقو

 «سأَبلا َدْنِعَو اَدتلا َدْنص ري ال ءاعدلا» :لي يبنلا نع ءدعس نب لهس نع لوصوم ثيدح يف انيور

 ءاعدلا ٌباجتسُيو «ءامسلا ُباوبأ ُحَنْفُتا :لاق للك يبنلا نع ؛ةمامأ يبأ نع انيورو ."”«ِرظَملا ٌتْحَنو
 .0وقيغَكلا ِةَيُْر َدْنِعَو ِةَألَّصلا ٍةَماَقإ َدْنِعو ءِثْيَعلا ٍلوُرُن َدْنِعو ءفوفّصلا ءاقتلا دنع :نطاوم ةعبرأ يف

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(١1*7) يراخبلا هجرخأ )١(

 .سنأ ثيدح نم :(17 ح) (848) ملسم هجرخأ (1)

 ,101“ ءله7 ١/ ؟مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (7)

 ل «مألاد يف يعفاشلا هجرخأ (5)

 ةقفقف «مألا» يف م. يعفاشلا دنع وه (0)

 .ًالسرم 177/١ ؛مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (7)

 .7750 /7 يقهيبلاو 5014(2) دواد وبأ هجرخأ (0

 .فيعض ٍدانسإب 2775 /7 يقهيبلا هجرخلأ (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 18م4 هيف هتدابعو هرفس يف الي هيده يف :لصف

 هيف هتدابعو هرفس يف ُهِلت هيده يف :لصف
 هرفسو ءاهرثكأ وهو داهجلل هرفسو «هترجهل هرفس :رافسأ ةعبرأ نيب ٌةرئاد ِةْكي هرافسأ تناك

 . جحلل هرفسو ؛ةرمعلل
 نهب رفاس ٌجح املو ؛هعم اهب رفاس اهُّمهس جرخ نُهْتيأف ؛هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناكو

 كرابت هللا اعدو :« “'”سيمخلا موي ٌجورخلا ٌبحتسي ناكو «راهنلا لوأ نم جرخ رفاس اذإ ناكو

 . "”اهروكُب يف هِتمأل كرابُي نأ ىلاعتو

 اورّمؤي نأ ةثالث اوناك اذإ نيرفاسملا ٌرمأو «راهنلا لوأ نم مهثعب ءًاشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناكو
 ُةَتالَئلاَو ءِناَناَطْيَش ٍناَبكاَرلاو «ُناطْيَش ٌبكارلا نأ ربخأو «'”هّدحو لجرلا رفاسُي نأ ىهنو .””مهدحأ
0 

 ينفك هللا .ُتْنَصَتْما كيو ؛ُتْفَجَوَت كي َمُهّللا» :رفسلل ضهني نيح لوقي ناك هنأ هنع َرِكُدو
 . 9ُثْهَج ُتْهَجوَت امي ٍرْيَكِلِل يِنْهَجَوَو ؛يِبْلُذ يل ْرِفْغاَو « ىَوقَتلا ينور مُهّللا هوي متم ال اًمَو ينمّهَأ اَم

 ىلع ىوتسا اذإو «باكّرلا يف هلجر عضي نيح هللا مسب# :لوقي ءاهبكريل هتباد هيلإ تم اذإ ناكو
 :ُلوُقَي من ٠ َنوُبَِقْنْمل انبَر ىَلِ اند َنيِنرْفُم ُهَل انك اَمَو اذَه اَنَل َرخَس يذلا نِل ٌدمحلا :لاق ءاهرهظ
 ين كاب :ٌلوقي مث يفأ هللا ديك هللا ريك هللا :لوقي وقيم ىّلِل ُدْمَحلا دّلِل ُدْمَحلا ءوّلِل ٌدْمَحلا
 , "322كم َتْنَأ الإ َبوُنذلا ٌرِفْمَي أل هنا ٠ يل رِفْغاَ « يِيْفَت ُتمَلَظ

 وه ّمُهَّللا ىَضْرَت اَم ٍلَمَعلا َنِيَو «ىوُقَتلاو ّربلا اًَدَه انِرَفَس يف َكْلأْسَت ان مُهّنلا» :لوقي ناكو
 رع نإ ملل «لْمألا يف ُةَفيِلَكلاو رثَسلا يف ٌبِحاَّصلا تن مُهّللا ُهَدْعُب اَنَع ٍوظاَو ءاَذَه اَنَرَفَس اَْيََع
 :نهيف دازو «نهلاق عجر اذإو «ٍِلاَملاَو ٍلهألا ين ٍرظْنَملا ِءوُسَو ءِبَلَقْنُملا ِةَبَكو ءِرَفّسلا ِءاَنْعَو ْنِم َكِب
 م نوُدِاَح بل ودب نون نوب

 . '9اوحّبس ةيدوألا اوطبه اذإو ءاورّبك ايانثلا اولَع اذإ هياحصأو وه ناكو

 ّبَرَو «َنَلظأ امو عبسلا ٍتاَواَمَسلا ّبَو هللا :لوقي اهلوخد ديرُي ةيرق ىلع فرشأ اذإ ناكو

 ٍةيزَقلا هذه َرْيَخ َكْنَأْسَأ َيْيَرْك اَمَو جالا ب ٌسَرَو ؛َنَلْلْضَأ اَمَو ٍنيِطايشلا ّبَرَو نلف امو عْبَسلا نيضرألا

 )١( كلام نب بعك ثيدح نم «(759650) يراخبلا هجرخأ .

 )١( هجام نباو ؛(1117) يذمرتلاو :(7505) دواد وبأ هجرخأ )9775(.

 . نسح ٍدانسإب «ةريره يبأ ثيدح نم 2(؟504) دواد وبأ هجرخأ ()

 .رمع نبا ثيدح نم :(؟5594) يراخبلا هجرخأ (4)

 لاقو «نسح ٍدانسإب هدج نع ؛هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم :(17174) يذمرتلاو «(7017) دواد وبأ هجرخأ (5)
 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 .رواسم نب ورمع لجأل «فيعض دانسإب سنأ ثيدح نم 180 ص ةةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ (7)
 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «نسح ٍدانسإب يلع ثيدح نم ؛«(7447) يذمرتلاو :«(7595) دواد وبأ هجرخعأ (0)
 .رمع نبا ثيدح نم ؛(7441) يذمرتلاو «(7096) دواد وبأو )١1741(« ملسم هجرخأ (8)

 .(18949) دواد وبأ هجرخأ (9)



 هيف هتدابعو هرفس يف لك هيده يف :لصف 184 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ,0اَييف ام ٌرَشَو اَهِلْمَ ٌرَشَو ءاَمّرَش ْنِم َكِب ُدوُعَأو ءاَهِلْهَأ َرْيَخَو

 كب ُدوُعَأَو ءاهيِف َتْعَمَج اَم ِرْيَخَو ةّيْرَقلا هِذِه ؛ ربع ني قلأسا يل مهل : :لوقي ناك هنأ هنع ركذو

 ْبّبَحَو اهِلْمَأ ىَلِإ اَنَِّحو ءاَماَبَو ْنِم اَنْذِعَأَو ءاَماَنَج انّْررا َمُهّللا ءاَهيِف ٌتْعَمَج اَمَّر ٌّرْشَو اَهْرَش ْنِم

 . ”ةانْيكإ اهي يِحِلاَص

 تّبثي ملو «ةئيدملا ىلإ عجري نأ ىلإ ًارفاسم جّرخي نيح نم نيتعكر اهيلصُيف «ةيعابّرلا رّصقُي ناكو
 ٌرطْفُيو ءُمِيِيو رفسلا يف ٌرُضقي ناك لي يبنلا نأ :ةشئاع ٌثيدح امأو «ةتبلا هرفس يف ةيعابُرلا ّمتأ هنأ هنع

 دقو . ىهتنا ِهِلكَ هللا لوسر ىلع بذك وه : لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌتعمسو ا .حصَي الف "موضي
 رطفُي كلذكو «قوف نم ةانثملا ءاتلاب يناثلاو «فورحلا رخآ ءايلاب لوألا و ْمِيُنَو رضقي ناك : :يور

 مأ تناك ام «لطاب اذهو :ةيميت نبا انخيش لاق «نيعضوملا يف ةميزعلاب يه ذخأت :يأ ءموصتو

 اهنأ اهنع حيحصلاو فيك «مهتالص فالخ َيلصتف «هباحصأ ٌعيمجو ِهِْكب هللا لوسر فلاخُتِل نينمؤملا
 ةالص يف ديز «ةنيدملا ىلإ ِي هللا لوسر ٌرجاه املف «نيتعكر نيتعكر ةالصلا ضرف هللا نإ» :تلاق

 نيملسملاو ِهِلكت يبنلا ةالص فالخب َيلصُت نأ كلذ عم اهب نظُي فيكف «'؟”«رفسلا ٌةالص ترقأو ءرضحلا
 . ةعم

 لّوأت امك تلّوأت اهنإ :هريغو سابع نبا لاق ل يبنلا توم دعب ٌةشئاع تّمتأ دقو :تلق
 ناكف :لاقو ءًاثيدح نيثيدحلا نم ةاورلا ٌضعب بُكرف ءًامئاد رّصقي ةي ناك ِهْيكك يبنلا نإو ءنامثع

 .وه : يأ «مِتِيَو رضقي ناك :لاقف «ةاورلا ٌضعب طلغف « يه متو رّصقي ِهِلَي هللا لوسر

 لاز اذإف ءرفسلا يف فوخلاب طورشم رصقلا نأ تنظ :ليقف ءهيف فلّتخا دق هتلوأت يذلا ليوأتلاو

 ءةالصلا رّصقي ناكو ًانيآ رفاس ِهْكَي يبنلا نإف ,حيحص ٌريغ ليوأتلا اذهو .رصقلا ٌببس لاز فوخلا

 ٌةَقَدَص اذه نأو ءافّشلاب هباجأف هدي هللا لوسر اهنع لأسف ءهريغ ىلعو رمُع ىلع تلكشأ دق ةيآلاو

 رصق يف ٌمفترم حانُجلا نأو «دارم ريغ موهفملا مكح نأ َّنايب اذه ناكو «ةمألل هعرش عرشو وللا َّنِم
 تضتقا ةيآلا نإ :لاقي دقو . هل عفر وأ ءموهفملل صيصخت عون هنأ هّثياغو «فئاخلاو نِمآلا نع ةالصلا

 يف برضلا : :نيرمأب كلذ َدّيُقو «نيتعكر ناصقُتب ددعلا رصقو «فيفختلاب ناكرألا ٌرصق لوانتي أ ارصق

 ءاهثاكرأو اهُددع ةروصقم فوخلا الص نوُلصُيف «نارصقلا حببأ ٍنارمألا ّدجو اذإف ءيوخلاو ءضرألا

 دحأ َدِجَو نإو «ةلماك ةمات ة ةالص نوُلصُيف «نارصقلا ىفتنا «نيميقم نينمآ اوناكف ٍنارمألا ىفتنا نإو

 اذهو ءددعلا يفوتساو ؛ٌتاكرألا ترصُق «ةماقإلاو ٌفوخلا َدِحّو اذإف ءهّدحو هًرصق هيلع بترت نيببسلا

 «ناكرألا يفوتساو ُددعلا ٌرِصُق «ٌنمألاو ٌرفسلا دجو نإف «ةيآلا يف قلطملا رصقلاب سيلو ءرصق عون

 رابتعاب ةروصقم ةالصلا هذه ىمسُت دقو «قلطملا رصقلاب سيلو ءِرْضَق عون اذهو ٍنمأ ةالص تيمسو
 حالطصا لوألاو «ةيآلا رصق يف لخدت مل“ اهنأو ءاهناكرأ مامتإ رابتعاب ةمات ىمسُت دقو ءددعلا ناصقن

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو «بيهص ثيدح نم 2٠٠١ /؟ مكاحلاو «(71708) نابح نبا هجرخأ )١(

 .رمع نبا ثيدحب ىوقتي هنكلو فيعض ٍدانسإب «ةشئاع ثيدح نم 2١45 ص ةةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ (؟)

 .181/ /7 «عمجملا» رظنا ()

 .(586) ملسمو )١١91(2 يراخبلا هجرخسأ (4)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 هيف هتدابعو هرفس يف هلك هيده يف :لصف

 تلاق ءامهريغو سابع نباو ةشئاعك ؛ةباحصلا مالك هيلع لدي يناثلاو «نيرخأتملا ءاهقفلا نم ريثك

 ءرضحلا ةالص يف ديز ؛ةئيدملا ىلإ كي هلا لوسر رجاه املف «نيتعكر نيتعكر ٌةالصلا ٍتَضِرْقا : ةشئاع

 ةضورفم يه امنإو «عبرأ نم ةروصقم ٌريغ اهدنع رفسلا ةالص نأ ىلع لدي اذهف «رفسلا ةالص ْتّرِوأو
 رضحلا يف مكيبن ناس ىلع ةآلّصلا هللا ضرف» :سابع نبا لاقو .ناتعكر رفاسملا ضرف نأو «كلذك

 نبا ثيدحب ملسم درفناو «ةشئاع ثيدح ىلع قفتم «ةعكر فوخلا يفو «نيتعكر رفسلا يفو ءًاعبرأ
 20 سابع

 رصق ٌريغ ٌمامت «ناتعكر ديعلاو ؛ناتعكر ةعمجلاو «ناتعكر رفسلا ٌةالص :هنع هللا يضر رمع لاقو
 لأس يذلا وهو هنع هللا يضر رمع نع تباث اذهو ."”ىرتفا نم باخ دقو هلي دمحم ناسل ىلع

 اوُلَبفاَف ءْمُكْيَلَعُهّللا اهب ٌَقَّدَصَت ٌةَكَدَص» :لكي هللا ٌلوسر هل لاقف ؟اًئِأ دقو رضقن انلاب ام هلك يبنلا
 ما 57
 دص

 «حمسلا رسيلا هئيدو «مكيلع هللا ٌةقدص هذه نأب هباجأ امل لك يبنلا نإف «هيثيدح نيب ضقانت الو
 «ناتعكر رفسلا ةالص :لاقف «سانلا نم ريثك همهف امك ددعلا ٌرصق ةيآلا نم ٌدارملا سيل هنأ ٌرمع مِلَع

 ءاش نإف «حانجلا هنع يفنم حابم ددعلا رصق نأ ىلع ةيآلا يف ةلالد الف ءاذه ىلعو .رصق ريغ ٌمامت

 .متأ ءاش نإو «هلعف يلصملا

 ضعب يف هلعف ًائيش الإ ظق عبرُي ملو «نيتعكر نيتعكر ىلع هرافسأ يف بظاوُي كي هللا لوسر ناكو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف ام نيبنو ءكانه هركذنس امك «فوخلا ةالص

 ىتح نيتعكر نيتعكر يلصُي ناكف «ةكم ىلإ ةنيدملا نم ِديكَو هللا لوسر عم انجرخ :سنأ لاقو

 , هيلع قفتم . ةنيدملا ىلإ انْعَجر

 هيلإ اّنإو هلل اّنِإ :لاق تاعكر َعبرأ ىنمب ىّلص نافع نب ًنامثع نأ دوعسم نب هللا دبع غلب املو
 عم ٌتيلصو «نيتعكر ىنمي ركب يبأ عم ٌتيلصو «نيتعكر ىنمب هلي هللا لوسر عم ٌتيلص «نوعجار
 نكي ملو .هيلع قفتم ."*ٍناَتلّبقَتُم ِناَتَعْكَر ٍتاعكَر عبرأ نم يظح تيلف «نيتعكر ىنمب باطخلا نب رمع
 عجرتسا امنإو «لوق ىلع ىلوألا لب ءامهنيب رّيخملا نيزئاجلا دحأ نامثع لعف نم عجرتسيل دوعسم ُنبا

 .رفسلا يف نيتعكر ةالص ىلع هئافلُشو كي يبنلا ةموادم نِم هدهاش امل

 رفسلا يف ناكف دك هللا لوسر ٌتبحص :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع ؛يراخبلا حيحص» يفو

 يف متأ دق نامثعف الإو «نامثع ةفالخ ردص يف ينعي «©”نامئُعو َرَمُعو ركب ابأو «نيتعكر ىلع ديزي ال
 :تاليوأت هلعفل جرخ دقو . هيلع تركذأ يتلا بابسألا ّدحأ كلذ ناكو «هتفالخخ رخآ

 .159/* يئاسنلاو «(17419) دواد وبأو +(1417) ملسم هجرخأ قفز

 )1١54(. هجام نباو ١118.« /" يئاسنلا هجرخأ (0)

 .(4 ج) (585) ملسم هجرخأ ()

 .(16 ح) (597) ملسمو )1١81((, يراخبلا هجرخأ (4)

 .(5946) ملسمو )٠١84(: يراخبلا هجرخأ (5)

 )1١١(. يراخبلا هجرخأ (1)



 هيف هتدابعو هرفس يف دلك هيده يف :لصف 15 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 الثل «عبرأ ةالصلا ّضرف نأ مهَمّلعُي نأ دارأف ءةنسلا كلت اوجججح دق اوناك بارعألا نأ : اهدحأ
 : هلي يبنلا جح يف كلذب ىرحأ اوناك مهنأب ليوأتلا اذه ٌدّرو .رفسلاو رضحلا يف ناتعكر اهنأ اومّموتي

 . غلي يبنلا مهب ْعّبرُي ملف ءاذه عمو «ٌبيرق ةالصلاب ٌدهعلاو ؛مالسإلاب دهع يثيدح اوناكف
 .هنطو هنأكف «هتيالو لحمو هلمع وهف «لزن ثيح مامإلاو «سانلل ًامامإ ناك هنأ : يناثلا ليوأتلا

 مامإلا وه ناكو «كلذب ىلوأ وه ناك ِيِقي هللا لوسر قالطإلا ىلع قئالخلا مامإ نأب ليوأتلا اذه درو

 . عيري ملو ءقلطملا

 كلذ نكي ملو :هدهع يف نكاسملا اهيف رثك ةيرق تراصو تينُب دق تناك ىنم نأ :ثلاثلا ليوأتلا

 نم كّلظُي ًاتيب ىنوب كل ينبن الأ هللا لوسر اي : هل ليق اذهلو ءًءاضف تناك لب لكي هللا لوسر دهع يف

 اذه درو .رفسلا لاح يف نوكي امنإ رصقلا نأ ٌفامثع لّوأتف ,290قبَس ْنَم ُحاَنُم ىّنِم ءآل» :لاقف ؟رحلا
 .ةالصلا رّصقي ًارشع ةكمب ماقأ لك يبنلا نأب ليوأتلا

 20«ائالث وكْسُت ِءاَضَق َدْعَب ٌرِجاَهْملا ٌميِقُي» : كي يبنلا لاق دقو ءًثالث اهب ماقأ هنأ : عبارلا ليوأتلا

 ةماقإلاب تسيل رفسلا ءانثأ يف ةديقم ةماقإ هذه نأب ليوأتلا اذه درو .رفاسم ٌريغ ميقملاو ءًاميقم هامسف

 رامجلا ًمايأ هكُّسُن دعب ىنمب ماقأو «ةالصلا رصقي ًارشع ةكمب لي ماقأ دقو ءرفسلا ميسق يه يتلا
 .ةالّصلا رّضقي ثالثلا

 اذهلف «ةفالخلا ٌراد اهؤاختاو «ىنمب ناطيتسالاو ةماقإلا ىلع مزع دق ناك هنأ :سماخلا ليوأتلا
 نم هنع هللا يضر نامثع نإف ,ىوقي ال امم ًاضيأ ليوأتلا اذهو «ةئيدملا ىلإ عجري نأ هل ادب مث «متأ

 مايأ ةثالث اهيف مهل صخرو «مهكسُن دعب ةكمب ةماقإلا نم نيرجاهملا ل عنَم دقو «نيلوألا نيرجاهملا
 مهنأل كلذو ًاثالث اهيف صمّشر امنإو ؛كلذ نم يي ُيبنلا عنم دقو ءاهب ميقيل َنامتُع نكي ملف «طقف

 ءهتقدصل قّدصتملا ءارش نِم لكي يبنلا عنم اذهلو «عجرتسي الو هيف داعُي ال هنإف هلل َكِرُث امو «هلل اهوكرت

 .نمثلاب اهذعأ عم هتقدص يف ادئاع هلعجف :©”«َكيكَدَص يف دال ءاَمِرَتشَت اله :رمعل لاقو

 هب هل ناك وأ «هيف جوزتو عضوم يف ماقأ اذإ رفاسملاو «ىنمب لّهأت دق ناك هنأ : سداسلا ليوأتلا

 يبأ نبا نع «يدزألا ميهاربإ نب ةمركع ىورف .و يبنلا نع عوفرم ثيدح كلذ يف ىورُيو ءمتأ ةجوز
 إو اهب تأت ثمر امل !نع انلا اهّيأ اي :لاقو ًاعبرأ ىنِم لهأب نامثع ىلص : لاق هيبأ نع «بابُذ

 دمحأ مامإلا هاور . ؛ميقُم ةالص اهب يّلِصُي هّنإف ََدلَبي لجّرلا لّمأَت اذإ : لوقي كي هللا لوسر ُتعمس
 .هعاطقناب يقهيبلا هلعأ دقو ءًاضيأ «هدنسم» يف ذ يديمُحلا ريبزلا نب , هللا دبعو ؟؟ ”«هدئسم» يف هللا همحر

 يراخبلا نإف .«فعضلا ببسب ةبلاطملا نكميو :ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاق . ميهاربإ نب ةمركع هفيعضتو
 نأ هلبق سابع نباو دمحأ صن دقو «نيحورجملاو حرجلا ركذ هئداعو ؛هيف نعطي ملو ؛هخيرات» يف هركذ

 ٍدائسإب «ةشئاع ثيدخ نم 4717 6477/١ مكاحلاو «.(881) يذمرتلاو :(7007) هجام نباو )7١19(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو .«فسوي مأ ةكيسم ةلاهجل «فيعض

 .يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح نم ((1707) ملسمو 5977(2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رمع ثيدح نم ((1771) ملسمو )١5940(« يراخبلا هجرخأ ()
 .فيعض دائسإب )8( ١/57



 )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 157 هيف هتدابعو هرفس يف كي هيده يف :لصف

 هب رِذُنعا ام نسحأ اذهو ءامهباحصأو «كلامو ؛ةفينح يبأ لوق اذهو ءمامتإلا همزل جوزت اذإ رفاسملا

 .نامثع نع

 راذتعا ًاضيأ وهو ءاهنطو ناك تلزن ثيحف «نينمؤملا َّمأ تناك اهنأ ةشئاع نع َرِذَّتعا دقو

 .ببسلا اذهل متُي نكي ملو ؛هتوبأ نع عرف هجاوزأ ةمومأو ءًاضيأ نينمؤملا وبأ لي يبنلا نإف «فيعض
 «نيتعكر ٍتيلص ول :اهل تلقف ءاعبرأ رفسلا يف يلصُت تناك اهنأ «هيبأ نع «ةورُت نب ماشه ىور دقو
 . "0تلع قشي ال هنإ «يتخأ نبا اي :تلاقف

 ُنبا الو «ةشئاع الو «نامثع اهمتأ امل نيتعكر رفاسملا ٌضرف ناك ول :هللا همحر يعفاشلا لاق

 متأ :لكي هللا لوسر لعف دق كلذ لك :ةشئاع تلاق دقو ءميقم عم رفاسم اهمتُي نأ جي ملو ءدوعسم

 :تلاق ةشئاع نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ءورمع نب ةحلط نع ءدمحم نب ميهاربإ نع ىور مث ءرصقو
 «دايز نب ةريغملا هاور كلذكو :يقهيبلا لاق ."”مهتأو رفسلا يف ةالصلا رصق لكك يبنلا لعف كلذ َّلُك
 نب ديعس انثدح :«يلماحملا نع «ينطقرادلا نع «يثراحلا ركب وبأ انربخأ ام هيف دانسإ حصأو .ءاطع نع

 ناك لَو يبنلا نأ «ةشئاع نع ؛ءاطع نع ءديعس نب رمع انثدح «مصاع وبأ انثدح «باوث نب دمحم

 قيرط نم قاس مث .حيحص دائسإ اذهو :ينطقرادلا لاق ."”موصيو .رطفُيو «متُيو ٍةالصلا يف ٌرصقي

 نب نمحرلا دبع ينثدح ءريهز نب ءالعلا انثدح «ميعن وبأ انأبنأ ءيرودلا سابع نع «يروباسينلا ركب يبأ
 اي :تلاق «ةكم تمد اذإ ىتح «ةكم ىلإ ةنيدملا نم ِهَك يبنلا عم ترمتعا اهنأ ءةشئاع نع ءدوسألا

 0 اي تنسحأ» :لاق «ٌترطفأو ٌتمصو «ٌتممتأو ٌترصق «يمأو تنأ يبأب !هللا لوسر

 يلصُتل ةشئاع نكت ملو «ةشئاع ىلع ٌبذك ثيدحلا اذه :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌتعمسو

 .بجوم الب اهدحو يه من مث «نورّصقي مهدهاشُت يهو «ةياحصلا رئاسو ِةَِكَي هللا لوسر ةالص فالخب

 «رفسلا ٌءالص تّرِقُأو ءرضحلا ةالص يف ديِزُك «نيتعكر نيتعكر ٌةالصلا ٍتضِرُق» :ةلئاقلا يهو فيك
 .هباحصأو ِلكي هللا لوسر فلاخُتو هللا ضرف ام ىلع ديزت اهنأ نظُي فيكف

 لوأت امك تلوأت :لاقف ؟ةالصلا متت تناك اهنأش امف :كلذب اهنع هثدح امل ةورعل يرهزلا لاق
 فاضي نأ حصي الو «هجو ذئنيح ليوأتلل امف «هيلع اهّرقأو اهلعف نّسح دق ِهْلَب يبنلا ناك اذإف .نامثع

 ىلع رفسلا يف ُديِزَي نكي مل كك هللا لوسر نأ رمع نبا ربخأ دقو ءريدقتلا اذه ىلع ليوأتلا ىلإ اهمامتإ
 دعب امأو ؟نورّصقي مهارت يهو «مهتفلاخم نينمؤملا مأ ةشئاعب ٌنَظْيْفأ ءرمع الو ءركب وبأ الو «نيتعكر

 دحاولا ليوأت يف ال مهتياور يف ةجحلاو «ًاليوأت لوأت امهالكو «نامثع متأ امك تمتأ اهنإف كي هتوم

 .ملعأ هللاو ءهل هريغ ةفلاخم عم مهنم

 الو «نآرقلا يف فوخلا ةالصو ءرضحلا ةالص دجن انإ :رمع نب هللا دبعل دلاخ نب ٌةيمأ لاق دقو

 )١( حيحص ٍدانسإب « 147/7 يقهيبلا هجرخأ .

 نب ورمع نب ةحلط فعضل «فيعض ٍدانسإب «147١/؟ يقهيبلاو 2147/١ ينطقرادلا اذكو 104/١ «مألا» يف يعفاشلا هجرخ-أ (؟)

 . يمرضحلا نامثع

 .تاقث هلاجرو 2189/7 ينطقرادلاو ء7/١14 يقهيبلا هجرخأ ()

 . حيحص دانسإب 2188/7 ينطقرادلاو ء ١47 /* يقهيبلا هجرخأ (5)



 هيف هتدابعو هرفس يف هِي هيده يف :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس ل ا ا ل خا

 امنإف «ًائيش ملعن الو كي ًادمحم ثعب هللا نإ !يخأ اي :رمع نبا هل لاقف ؟نآرقلا ىف رفسلا ةالص دجن

 , "0 لعفي لكي ًادمحم انيأر امك لعفن

 ىلإ انعجر ىتح «نيتعكر نيتعكر ىلصُي ناكف «ةكم ىلإ ْلي هللا لوسر عم انجرخ : سنأ لاق دقو
 1 1 1 دنا

 ةنيدملا

 «رمعو ركب ابأو «نيتعكر ىلع رفسلا يف ديزي ال ناكف لَو هللا لوسر ُتبحص :رمع نبا لاقو

 .ةحيحص ٌثيداحأ اهّلك هذهو . . مهنع هللا يضر نامثعو

 ةنُس ىلص هنأ كو هنع ظفحُي ملو «ضرفلا ىلع ٌراصتقالا هرفس يف ِهْلكَي هيده نم ناكو :لصف

 .ًارفس الو ءًارضح امهعديل نكي مل هنإف ءرجفلا ةئسو رتولا نم ناك ام الإ ءاهّدعب الو اهّلبق ةالصلا
 :لجو زع هللا لاقو ءرفسلا يف حّبسُي هرأ ملف هلك يبنلا ثبحص :لاقف كلذ نع لئثس دقو رمع نبا لاق

 حص دقف الإو «ةبتارلا ةنسلا :حيبستلاب هدارمو "011 :بازخالا] «ُةئسسح ٌةوأ هلأ لوس يف كل نك ْدَتْلِ

 ناك :لاق رمع نبا نع ؛«نيحيحصلا» يفو . .ههجو ناك ثيح هتلحار رهظ ىلع حّبسُي ناك هنأ كو هنع

ءاميإ ءىموُي «تهجوت ٌتيح هتلحار ىلع رفسلا يف يلصُي كب هللا لوسر
 رتوُيو « ضئارفلا الإ ليللا ًةالص ً

 . هتلحار ىلع

 :؛«نيحيحصلا» يفو .رّصقي وهو «ًاليل لفنتي ناك هنأ لَك يبنلا نع تبثو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 مايق اذهف . ««دعتلحار رهظ ىلع رفسلا يف ليللاب ةحبّسلا يلصُي لك يبنلا ىأر هنأ «ةعيبر نب رماع نع

 .ليللا

 رفسلا يف عٌوطتلاب نوكي ال نأ وجرأ :لاقف «رفسلا يف عوطتلا نع هللا همحر دمحأ مامإلا لئسو

 ءاهدعبو ةبوتكملا لبق نوعّوطتيف «نورفاسُي هلي هللا لوسر ُباحصأ ناك :لاق نسحلا نع يوُرو .ٌنمأب

 .رذ يبأو «سابع نباو «سنأو «رباجو «دوعسم نياو «يلعو ءرمع نع اذه يورو

 وه اذهو «رتولا عم ليللا فوج نم الإ ءاهّدعب الو ةضيرفلا لبق عّوطتي ال ناكف «رمع ُنبا امأو

 نمي نكي مل نكلو «ًائيش اهدعب الو ةروصقملا ةضيرفلا لبق يلصُي ال ناك هنأ كك يبنلا يده نم رهاظلا

 ديؤيو «ةماقإلا ةالص ةنسك ءةالصلل ةبتار ةنس هنأ ال « ءقلطملا عوطتلاك وهف ءاهدعب الو اهلبق عوطتلا نم

 اهيلع ظفاحُي ةبتار ةئس اهل لعجي فيكف «رفاسملا ىلع ًافيفخت نيتعكر ىلإ تففُح دق ةيعابرلا نأ اذه

 اذهلو ءهب ىلوأ مامتإلا ناك الإو «رفاسملا ىلع فيفختلا دصق الولف « «نيتعكر ىلإ ضرفلا ففخ دقو

 تاعكر نامث حتفلا موي ىلص هنأ هلي هنع تبث دقو ««ٌتممتأل ًاحّبسم تنك ول» :رمع نب هللا دبع لاق

 .رفاسم كاذ ذإ وهو «ىحض
 يبأ نع « «ميلس نب ناوفص نع «ثيللا ثيدح نم ««ننسلا» يف يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام امأو

 كرت هرأ ملف ءًارفس رشع ةينامث كو هللا لوسر عم ٌترفاس :لاق «بزاع نب ءاربلا نع «يرافغلا ةرسُب

 )١( ص هجيرخت مدقت (5) ,175/* يقهيبلا هجرخأ 190. .
 )5( يراخبلا هجرخأ )١1١1(( يراخبلا هجرخأ (4) .(589) ملسمو )١١94(: ملسمو )٠0/0.

 )5( يراخبلا هجرخأ )١١١4(: ملسمو )1:/07(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا دا 155 هيف هتدابعو هرفس يف دو هيده يف :لصف

 ملف هنع ًادمحم تلأسو :لاق .بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .'"”رهظلا لبق سمشلا ْْيَّر دنع نيتعكر
 ةدحوملا ءابلاب :ةرسبو . ًانسح هآرو ةرسب يبأ مسا فرعي ملو ؛دعس نب ثيللا ثيدح نم الإ هفرعي
 .ةلمهملا نيسلا نوكسو :«ةمومضملا

 ءاهدعب نيتعكرو رهظلا لبق ًاعبرأ ٌعدي ال ناك لَو يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو
 رثكأ نع تربخأ اهلعلو ءرفسلا يف كلذ هلعف يف حيرصب سيل هنكلو ''”«هحيحص» يف يراخبلا هاورف
 ملو «نيتعكر ىلع دزي مل هنأ رمع نبا ربخأ دقو «ءاسنلا نم هرفسب ملعأ لاجرلاو ةماقإلا وهو هلاوحأ
 .ملعأ هللاو ءائيش اهدعب الو اهلبق يلصُي رمع نبا نكي

 هسأرب ًءاميإ ءىموُي ناكو هب تهّجوت ثيح هتلحار ىلع عوطتلا ٌةالص ِلَي هيده نم ناكو :لصف
 هنأ «سنأ ثيدح نِم (هنع دواد وبأو دمحأ ىورو .هعوكر نم ضفخأ هدوجسو ؛«هدوجسو هعوكر يف
 اذه يفو .0هب تهّجوت ثيح ةالصلا ٌرئاس يلصُي مث ؛حاتتفالا ةريبكت دنع ةّلبِقلا هتقانب ليقتسي ناك
 ةهج يأ َّلَبِق اهيلع يلصُي ناك هنأ اوقلطأ «هتلحار ىلع هلي هتالص فصو نم رئاسو «رظن ثيدحلا
 ءرمع نب هللا دبغو «ةعيبر نب رماعك ءاهّريغ الو «مارحإلا ةريبكت كلذ نم اونثتسي ملو هب تهّجوت
 .ملعأ هللاو ءاذه سنأ ثيدح نم حصأ مهئيداحأو هللا دبع نب رباجو

 نبا ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم هاور دقو «هنع حص نإ رامحلا ىلعو «ةلحارلا ىلع ىلصو ٠

 دمحأ هاور دقو «كلذب ٌربخلا حص نإ نيطلاو رطملا لجأل لحاورلا ىلع مهب ضرفلا ىلصو
 ٌءامَّسلاو ؛هتلحار ىلع وهو هباحصأو وه قيضم ىلإ ىهتنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يئاسنلاو يذمرتلاو
 لي هللا لوسر مّدقت مث ءماقأو «نذأف ندؤملا رمأف «ٌةالصلا ترضحف «مهنم ٌلْفسأ نم ٌةّلبلاو «مهقوف نم
 ثيدح :يذمرتلا لاق .'””عوكرلا نم ٌضفخأ دوجسلا لعجف ءاميإ يموُي مهب ىلصف ؛هتلحار ىلع
 .هلعف نم سنأ نع كلذ تبثو «حامرلا نب رمع هب درفت «بيرغ

 مث ءرصعلا تقو ىلإ رهظلا رََخأ «ٌسمشلا غيت نأ لبق لحترا اذإ هنأ لك هيده نم ناكو :لصف
 ُنيسلا هلجنعأ اذإ ناكو .بكر مث ءرهظلا ىَّلص ءَلِحَترَي نأ لبق ٌسمشلا تلاز نإف ءامهنيب عمجف ءلزن
 اذإ ناك هنأ «كوبت ةوزغ يف هنع يور دقو .ءاشعلا تقو يف ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح ّبرغملا رْخأ
 رهظلا تأ ءسمشلا غيزت نأ لبق لحترا نإو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج «لجتري نأ لبق ٌسمشلا تغاز
 نمف «ثيدحلا اذه يف فلتخا نكل ءءاشعلاو برغملا يف كلذكو «ًاعيمج امهيلصيف ءرصعلل لزني ىتح
 نكل «حيحصلا طرش ىلع هدانسإو ءمكاحلاك ًاعوضوم هلعجو ؛هيف حداق نمو ءنسحم نمو ءهل ححصم
 .ةبيجع ةّلعب يمر

 انثدح ؛نوراه نب ىسوم انثدح «هيولاب نب دمحأ نب دمحم نب ركب وبأ انثدح :مكاحلا لاق

 .يرافغلا ةرسب يبأ لجأل «فيعض ٍدانسإب :(200) يذمرتلاو 1775(2) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .119 ص هجيرخت مدقت (5)

 .نسح ٍدانسإب )١775( دواد وبأو .77 /“ دمحأ هجرخأ (؟)
 )411١(. يذمرتلاو ء11/4 /4 دمحأ هجرخأ (0) .(96 ج) )٠0/( ملسم هجرخأ (؛)
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 هيف هتدابعو هرفس يف لكك هيده يف :لصف 156 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نأ «لبج نب ذاعم نع «ليفلا يبأ نع ءبيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا انئاح ءديعس نب ةيبث

 ءرصعلا ىلإ اهعمجي ىتح رهظلا رت أ «سمشلا م غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك لي يبنلا
 لحترا اذإ ناكو ءراس مث «ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلص «سمشلا غيز دعب لحترا اذإو «ًاعيمج امهّيلصُيو

 اهألصف ءاشعلا لجع ؛برغملا دعب لحترا اذإو «ءاشعلا عم اهيلصُي ىتح برغملا رت «برغخملا لبق

 هل فرعن ال مث «نتملاو دانسإلا ذاش وهو «تاقث ةمئأ هتاور ثيدحلا اذه :مكاحلا لاق ."”برغملا عم

 ولو «ثيدحلا هب انللعل ؛ليفطلا يبأ نع ءريبزلا يبأ نع ؛ثيللا نع ثيدحلا ناك ولف ءاهب هلمُت ةلع
 نوكي نأ نع جرخ «نيتلعلا هل دجن مل املف «هب انللعل «ليفطلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ناك
 هذهب نتملا اذه اندجو الو «ةياور ليفطلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزيل دجن ملف انرظن مث «ًالولعم

 «ليفطلا يبأ ريغ لبج نب ذاعم نع ىور نمم دحأ نع الو «ليفطلا يبأ باحصأ نم دحأ نع ةقايسلا

 اذه ىلع :انل لوقي ديعس نب ةبيتُق ناك :لاق يفقثلا سابعلا يبأ نع اوثدح دقو ءذاش ثيدحلا :انلقف
 يبأو «ةبيش يبأ نب ركب يبأو «نيعم نب ىيحيو «ينيدملا نب يلعو «لبنح نب دمحأ ٌةمالع ثيدحلا
 نم هوعمس امنإ ثيدحلا ةمئأو «ثيدحلا اذه هنع اوبتك ثيدحلا ةمثأ نم ةعبس ةبيتق دع ىتح «ةمئثيخ

 اذإف انرظنف :لاق مث هََّلِع ثيدحلل ركذ هنأ مهنم دحأ نع انبي ْمَل مث .هنتمو هدانسإ نم ًابجحعت ةبيتق

 نم عم :ديعس نب ةبيتقل تلق :لاق .يراخبلا ىلإ هدانسإب ركذ مث «نومأم ةقث ةبيتقو «عوضوم ثيدحلا
 يبأ مساقلا نب دلاخ عم هتبتك :لاق ؟ليفطلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ثيدح دعس نب ثيللا نع تبتك

 . خويشلا ىلع ثيداحألا لخدُي ينئادملا دلاخ ناكو :يراخبلا لاق .يتئادملا مئيهلا

 نب دلاخ نب ديزي نع هاور دواد ابأ نإف ؛ملسم ٌريغ ثيدحلا اذه ىلع عضولاب همكحو :تلق

 يبأ نع ءدعس نب ماشه نع دعس نب ثيللا نع «ةلاضف نب لضفملا انثدح «يلمرلا بهوم نب هللا دبع

 نم لجأ ةبيتق ناك نإو ةبيتق عبات دق لضفملا اذهف "”. . . .هركذف ذاعم نع «ليفطلا يبأ نع «ريبزلا
 فيكف :نعنعي ملو انثدح : :لاقف عامسلاب حرص ةبيتُق نإ مث . هب ةبيتق درفت لاز نكل .ظفحأو لضفملا

 ىور دقو .ةلادعلاو «ةقثلاو «ظفحلاو «ةنامألا نم هب هللا هلعج يذلا ناكملاب هنأ عم «هعامس يف حدقُي

 نأ «سنأ نع «باهش نبا نع « «ليقع نع ؛ثيللا انثدح «ةبابش انثدح :هيوهار نب قاحسإ

 دانسإ اذهو . ”7لحترا مث ءرصعلاو رهظلا ىَّلص ءٌسمشلا تلازف «رفس يف ناك اذإ ناك :ِكَو هللا لوسر
 يف ملسم هل ىور دقو «هثيدحب جاجتحالا ىلع قفتملا ةقثلا راوس نب ةبابش وه :ةبابشو .ىرت امك

 ثيدحل ًايوقم نوكي نأ هتاجرد لقأو «نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا اذهب دعس نب ثيللا نع ؛هحيحص»
 «ةورع نع ءماشه ىورو :دواد وبأ لاق مث .ميدقتلا ٌعمج هيف سيل نكل «نيحيحصلا» يف هلصأو «ذاعم

 ثيدح ينعي «لضفملا ثيدح وحن لَو يبنلا نع «سابع نبا نع «بيرك نع «هللا دبع نب نيسح نع

 نبا نع «بيرك نع «سابع نب هللا ديبُع نب هللا دبع نب نيسح نع :هظفلو «ميدقتلا عمج يف ذاعم

 «هلزنم يف وهو سمشلا ٍتلاز اذإ ناك ؟رفسلا يف ِةِلَكي يبنلا ةالص نع مكربخأ الأ :لاق هنأ ءسابع

 ١١( دواد وبأ هجرخسأ )١57(« يذمرتلاو )087(.

 دواد وبأ هجرخأ (؟) )17١8(.

 ) )5يقهيبلا هجرخأ 157/7 .



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 1وك هيف هتئابعو هرفس يف لكي هيده يف :لصف

 نيبو اهنيب عمجي ىتح رهظلا رخأ «سمشلا لوزت نأ لبق رفاس اذإو «لاوزلا يف رصعلاو رهظلا نبي عمج
 ثيدح نم يعفاشلا هاورو «كلذ لثم ءاشعلاو برغملا يف لاق هّيِسْحَأو :لاق ءرصعلا تقو يف رصعلا

 . نيسح نع ًاغالب نالجع نبا ثيدح نمو «نيسح نع «ىيحي يبأ نبا
 هاورو .هللا دبع نب نيسح نع «هريغو ةورع نب ماشه ءرباكألا ءاور اذكه :يقهيبلا لاق

 بويأ هاورو «سابع نبا نع امهالك بيرك نعو ؛ةمركع نع «نيسح نع «جيرج نبا نع «قازرلا دبع
 . ًاعوفرم الإ هملعأ الو :لاق «سابع نبا نع «ةبالق يبأ نع

 نب ناميلس نع «يخأ ينثدح :لاق «سيردإ يبأ نب ليعامسإ انثدح :قاحسإ نب ليعامسإ لاقو
 حارف «ريسلا هب دج اكو هللا لوسر ناك :لاق «سابع نبا نع بيرك نع «ةورع نب ماشه نع ؛كلام

 «سمشلا ْعيِزت ىتح ُحُرَي مل اذإو ءرصعلاو رهظلا نيب عمجف «لزن مث ءراسف بكر ءٌسمشلا غيزت نأ لبق
 برغملا نيب عمج «برغملا ٌةالص تلخدو بكري نأ دارأ اذإو «بكر مث ءرصعلاو رهظلا نيب عمج
 .ءاشعلا ةالص نيبو

 «جاجحلا نع «رمحألا دلاخ يبأ نع ؛ديمحلا ديع نب ىيحي ىور :جيرس نب سابعلا وبأ لاق

 «سمشلا غيزت ىتح ُلِحتري مل اذِإ لَو هللا لوسر ناك :لاق ءسابع نبا نع ءمسقم نع ؛مكحلا نع
 .رصعلا تقو يف امهنيب عمجي ىتح اهرخأ ْعِرَت مل اذإف «ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىَّلِص

 ةحلصمل رصعلاو رهظلا نيب ةفرعب هعمج ميدقتلا عمج ىلع لديو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ُممجلاف «ةقشم الي كلذ ناكمإ عم رصعلا ةالصل لوزنلاب هٌعطقي الو ءءاعدلا تقو لصتيل «فوقولا
 .ىلوأ ةجاحلاو ةقشملا لجأل كلذك

 ةالصب هعطقي الف ؛ءاعدلا هل َلِصّتي نأل رصعلا ٌميدقت ةفرع موي هب ٌقفرأ ناكو :يعفاشلا لاق
 قييضتلا نم كلذ ىف امل ؛برغملل لوزنلاب هعطقي الو ءريسملا هل لصتي نأ ةفلدزملاب قفرأو ءرصعلا
 ١ .ملعأ هللاو «سانلا ىلع

 لاح عمجلا الو «سانلا نم ريثك هلعفي امك ءهرفس يف ًابكار ٌعمجلا كي هيده ني نكي ملو : لصف
 امأو ؛كوبت ةصق يف انركذ امك ؛ةالصلا َبيقع راس اذإو ءريسلا هب دج اذإ عمجي ناك امنإو ءًاضيأ هلوزن
 يعفاشلا لاق امك ءفوقولا لاصتا لجأل ةفرعب الإ هنع كلذ لقنُي ملف «رفاسم ريغ لزان وهو هعمج

 .هيف هدنع رفسلل ريثأت الو ءكسنلا مامت نم هلعجو «ةفرعب ةفينح وبأ هصخ اذهلو ءانخيشو هللا همحر
 ىدحإ يف دمحأو يعفاشلا لعجف ءاوفلتخا مث «رفسلا هببس اولعج «يعفاشلاو «كلامو دمحأو
 ىرخألا ةياورلا يف دمحأو كلام زوجو ؛ةكم لهأل هازوجي ملو «ليوطلا رفسلل ريثأتلا هنع تاياورلا
 ءاذه انخيش دَّرط مث ؛«هتادابع» يف باطخلا وبأو انُحيش اهراتخاو «ةفرعب ٌرصقلاو عمجلا ةكم لهأل هنع
 «فلسلا نم ريثك ٌبهذم وه امك ؛هريصقو رفسلا ليوط يف عمجلاو رصقلا زاوج يف ًالصأ هلعجو
 لب ءرطفلاو رصقلل ةدودحم ٌةفاسم هتمأل ل لحي ملو .ةكم لهأب ًاصوصخم باطخلا وبأو كلام هلعجو
 ىورُي ام امأو ءرفس لك يف مميتلا مهل قلطأ امك ءضرألا يف برضلاو رفسلا قلطُم يف كلذ مهل قلطأ
 . ملعأ هللاو ءةتبلا ءيش اهنم هنع حصي ملف ؛ةثالثلا وأ «نيمويلا وأ «مويلاب ديدحتلا نم هنع



 ,هعامتساو ءنآرقلا ةءارق يف هلي هيده يف :لصف 1ا/ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ,.هعوشخو ,هعامتساو «نآرقلا ةءارق يف ِدِْلَك هيده يف :لصف

 كلذ عباوتو هب هتوص نيسحتو هعامتساو ,هتءارق دنع هئاكبو
 ةرّسفم ٌةءارق لب «ةلجع الو اذه ال ًاليترت هّتءارق تناكو .هب ّلْجُي الو «هؤرقي بزج ِةلَي هل ناك

 دميو 4 ُلأ# دميف ءدملا فورح دنع دمي ناكو ءةيآ ةيآ هتءارق لطي ناكو ءًافرح ًافرح

 ِناَطْبَّشلا ّنِم هللا ٌدوُأ» :لوقيف «هتءارق لوأ يف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي ناكو 4 ريا »

 20وويْفَتو ءوْخْفَتو ِهزْمَه نم ميِجّرلا ِناطْيَّشلا ّنِم كب ُدوُعأ ين مُهّللا» : :لوقي ناك امّبُرو «كميِجّرلا
 . ةءارقلا لبق هُدرعت

 ب عّشَخو «عمسي وهو هيلع أرقف ءدوعسم نب هللا دبع رمأو «هريغ نم َنآرقلا عمسي نأ بحي ناكو
 (0هانيع تفرذ ىتح «هنم نآرقلا عامسل

 الإ هتءارق نم هعنمي نكي ملو ًاثيخُمو ًائضوتمو ًاعجطضمو ًادعاقو ءًامئاق نآرقلا أرقي ناكو

 . ةباثجلا

 ناكو .

0 
 م احن كل نحس نإ »ا : : هتءارق يف حتفلا موي عّجر امك ًانايحأ هب هّنوص عُجرُيو هب ىّنْتي كَ ناكو

 ”يراخبلا هركذ ؛تارم ثالث 111 «هعيِجرت فخم نب هللا دبع ىكحو .[حتفلا] 4()

 ّنَقَكي ْمَل ْنَم انه ٌسْيَل» :هلوقو ل ؟مكااوشاب نآرُلا اوي :هلوق ىلإ ٌثيداحألا هذه تعمج اذإو
 اذه نأ تملع :2©«نآرّقلاب ىَنْعَتَي ٍتْوَّصلا ن ِنَسَح يِِل هنئأك .ءيَّشِ هللا َنذ امه :هلوقو :؟*”«نآرُقلاب
 ناك امل «ةقانلا ره لجأل ناك ول اذه نإف «هل ةقانلا ٌّرهل ًارارطضا ال ًارايتخخا ناك لك هنم عيجرتلا
 ره ىري وهو هب ىستؤُم ًارايتخا هلعفيو هيكحي لغم نب هللا ٌدبع نكي ملف «رايتخالا تحت ًالخخاد

 ره نم ناك ولو . هلعف ىلإ عيجرّتلا بسنف «هتءارق يف ٌعجَرُي ناك :لوقي مث «هئوص عطقني ىتح هل ةلحارلا

 . اعيجرت ىمسي لعف هنم نكي مل «ةلحارلا
 ءهعمست كنأ ملعأ تنك ْول :لاق كلذب هربخأ املف «يرعشألا ىسوم يبأ ةءارقل ًةليل عمتسا دقو

 نب رابجلا دبع نع ؛هننس# يف دواد وبأ ىورو . ًانييزت يتوصب هتنّيزو هتنّسح : يأ هدفا ربحت َكَّل هتزّبحل

 لخد ىتح هانعبّتاف «ةبابل وبأ انب رم : ديزي يبأ نب هللا دبع لاق : لوقي ةكيلُم يبأ نبا ٌتعمس : لاق ءدرولا

 . ؟نآرقلاب نتي ْمَل ْنَم اَنِم سيلا : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس : لوقي هّيعمسف «ةئيهلا تر ٌلجر اذإف « هتيب
 , "!عاطتسا ام ِهُُسحُي :لاق ؟توصلا ٌنسح نكي مل اذإ ٌتيأرأ !دمحم ابأ اي :ةكيلُم يبأ نبال ٌتلقف :لاق

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو .معطم نب ريبج ثيدح نم 2776/١ مكاحلاو «(8017) هجام نباو «0774) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )000٠0(«: يراخبلا هجرخأ (؟)

 .07/010) يراخبلا هجرخأ (7)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ؛بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ؛19/4 /7 يئاسنلاو )١4374(« دواد وبأ هجرخأ (4)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةبابل يبأ ثيدح نم «(14171) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . ةريره يبأ ثيدح نم ؛01/47) ملسمو ء(5:77) يراخبلا هجرخأ (1)

 وهو ءيرعشألا عفان نب دلاخ هيف : 171/7 ؟عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «ىسوم يأ ثيدح نم :(077174) ىلعي وبأ هجرخأ (0)

 .01/47) ملسمو ,(0044) يراخبلا دنع هلصأ .فيعض

 .نيثيدح لبق هجيرخت مدقت ند



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1564 ,هعامتساو «نآرقلا ةءارق يف دبي هيده يف :لصف

 مهل امو «قيرف لك جاجتحاو ءاهيف سانلا يفالتخا ركذو «ةلأسملا هذه فشك نم دب ال :تلق
 هركت :ةفئاط تلاقف ؛هتنوعمو ىلاعتو كرابت هللا لوحب كلذ يف باوصلا ركذو «مهجاجتحا يف مهيلعو
 يف ديعس نب يلع ةياور يف دمحأ لاقف ءامهريغو كلامو ٌدمحأ كلذ ىلع صن نممو «ناحلألا ٌةءارق
 «عمسُت ال ةعدب ناحلألاب ٌةءارقلا :يّرورملا ةياور يف لاقو .ثّدُحُم وهو « ينيجعت ام :ناحلألا ةءارق
 نب فسويو «هللا دبع هئبا ةياور يف لاقو «ةعدب ناحلألا ٌةءارق :ببطتملا نمحرلا دبع ةياور يف لاقو
 نوكي نأ الإ ينبجعُي ال ناحلألاب ٌةءارقلا : ثراحلا نب ميهاربإو «مرثألاو «ناتخب نب بوقعيو «ىسوم

 «مُكِتاَوْص ْمَأب َنآرُقلا اوُتيَد' :حلاص ةياور يف لاقو «ىسوم يبأ توص ّلثم نزحب أرقيف ًانزُح كلذ
 ىّنْقتِي نأ توصلا نسح يبنل هئْذأك ء يشل هللا نؤأ امد :يزّورملا ةياور يف لاقو هنّسحُي نأ :هانعم

 لاقو .هب ينغتسي :لوقي ةئييع نبا ناك :لاقف هنآْرقلاب ّنَمَكَي ْمَل ْنَم اَنِم َسْيَلا :هلوق ةياور يفو «نآرقلاب
 ركنأف ٠ اهيف عيجرتلاو حتفلا ةروس ةءارق ةصق يف ةرق نب ةيواعم ثيدح هل ركذو «هتوص معفري : :يعفاشلا

 .ناحلألا يف ةصخرلا يف اهب جتحُي يتلا ٌتيداحألا ركنأو «تاحلألا ىنعم ىلع نوكي نأ هللا دبع وبأ

 امنإ :لاقو «ينبجعُت ال :لاقف «ةالصلا يف ناحلألا نع لئس هنأ ,كلام نع ؛مساقلا نبا ىورو
 نب ديعسو «كلام نب سنأ : ٌةهاركلا هنع تيوُر نممو ؛مهاردلا هيلع اوذخأيل هب َنوّنغتي ٌءانغ وه
 لاقو .يعخنلا ميهاربإو «نيريس نباو ءنسحلاو ءدمحم نب مساقلاو «ريبج نب ديعسو «بّيسملا
 ؟كمسا ام : لاقف ؟ناحلألاب ةءارقلا يف لوقت ت ام ءدمحأ لأسي ًالجر تعمس :يربكعلا ديزي نب هللا دبع
 يف ةغلابم هذه : ىلعي وبأ يضاقلا لاق ءًادودمم دمحوم اي : :كل لاقي نأ كرسيأ :لاق .دمحم لاق
 أرقت : ةيراج فّلخ اميف ناكو «ةيصوب لجر ىلإ ىصوأ :يورجلا زيزعلا دبع نب نسحلا لاقو «ةهاركلا
 فيك «ديبُك ابأو «نيكسم نب ثراحلاو لبنح نب دمحأ ٌتلأسف ءاهتماع وأ هتكرت ٌرثكأ تناكو «ناحلألاب
 :يضاقلا لاق «ةجّداس اهعب :اولاقف ءناصقنلا نم اهعيب يف امب مهُتربخأق ٌدجذاس اهعب :اولاقف ؟اهعيبأ
 .ءانغلاك هيلع ضواعُي نأ زوجي الف «هوركم اهنم كلذ عامس نأل «كلذ اولاق امنإو

 :لاق «هتءارقب ٌعيجرتلاو ءهب توصلا ُنيسحت : وه .نآرقلاب يّنغتلا :ةفئاط تلاقو :لاّطب نبا لاق
 زاجأ نممو :لاق «ليمش نب ٍرضنلاو :كرابملا نبا لوق وه نوحللاو تاوصألا نم ءاش امب ينغتلاو
 :ىسوم يبأل لوقي ناك هنأ «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع «يربطلا ركذ : :نآرقلا يف ناحلألا

 . لعفيلف ىسوم يبأ ءانِغ نآرقلاب ىنغتي نأ عاطتسا نم : لاقو «نحالتيو ىسوم وبأ أرقيف ءانّبر انرّكذ

 ضرَف ءاذك ةروس يلع ضرعا :رمع هل لاقف «نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ نم رماع نب ةبقع ناكو
 نع يورو ؛دوعسم نباو «سابع نبا هزاجأو :لاق «تلزن اهنأ نظأ ٌتنك ام :لاقو ءرمع ىكبف ؛هيلع
 يف دجاسملا يف نسحلا وصلا مّبتتي «ديزي نب دوسألا نب نمحرلا ُدبع ناكو :لاق «حابر يبأ نب ءاطع
 لاقو .ناحلألاب نآرقلا نوعمتسي اوناك مهنأ هباحصأو ةفينح يبأ نع يواحطلا ركذو .ناضمر رهش
 ٌرايتخا اذهو «ناحلألاب نآرقلا نوعمتسي رمع نب فسويو يعفاشلاو يبأ تيأر :مكحلا دبع نب دمحم

 .يربطلاو ريرج نبا
 ءانغلاو ءتوصلا ٌنيسحت ثيدحلا ىنعم نأ ىلع ليلدلا :- ريرج نبال ظفللاو  نوزّوجملا لاق

 ٌُبرطُي يذلا ُلوقعملا ُءانغلا وه رعشلاب ءانغلا نأ امك «هتءارق َّعماس ءىراقلا نيزحت وه يذلا لوقعملا
 هللا َنْوَأ امد :لاق هلي يبنلا نأ «ةريره يبأ نع ءةملس يبأ نع .يرهزلا نع «نايفس ىور ام :هعماس



 «هعامتسفو «نآرقلا ةءارق يف لَو هيده يف :لصف 1546 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اذإ توصلاب الإ نوكي ال مّنرتلا نأ ءاججلا يوذ دنع لوقعمو «نآرقلاب منرَتلا نسح ينل نأ ام ءيشل
 ىنغتي توصلا ٍنسح يبنل نذأ ام ءيشل هللا َنِذأ ام) :ثيدحلا اذه يف يورو .هب بّرطو منرتملا هنّسح

 لاق امك ناك ولو :لاق ءانلق امك كلذ نأ نايبلا نيبأ نم ثيدحلا اذهو :يربطلا لاق .«هب ٌرهجي نآرقلاب

 يف فورعملاو «ىنعم هب رهجلاو توصلا نسُح ركذل نكي مل «هريغ نع هب ينغتسي : ينعي «ةنييع نبأ
 :رعاشلا لاق «عيجرتلاب توصلا نس وه يذلا ءانغلا وه امنإ ينغتلا نأ برعلا مالك

 ©ةةراَمْضِهرْغَشلااَنَهِلَءاَبِغلاَنإ هلئاق تئكامإرغشلاِبنَعَت

 هب لاق ًادحأ ملعن ملف «برعلا مالك يف شاف تينغتسا ىنعمي تيّنغت نأ معازلا ءاعدا امأو :لاق

 .برعلا مالكب ملعلا لهأ نم

 :ىشعألا ٍلوقب هلوق حيحصتل هججاجتحا امأو

 "'ْنَمَثلاّنيوَط خاتُملاَفيِفَع قاّرِهلاباأنَمَرأءَرْلاتِئُكو

 ينغتلاب ىشعألا ىنع امنإو ؛هنم طلغ هنإف «ءانغتسالا ليوط :ينغتلا ليوط :هلوقب دارأ هنأ معزو
 نأك# : ىلاعت هلوق هنمو ءهب ماقأ اذإ :اذك ناكمب نالف ينغ :برعلا لوق نم ةماقإلا :عضوملا اذه يف
 :رخآلا لوقب هداهشتساو «[97 :فارعألا] «ًاَهيِف افي مل

 "يناغئُدَسانْئِياذإٌنْشَنَو ُهَتاَيَحِوييأْنَعيِيَعاَنالَِك

 امك ؛هبحاص نع امهنم دحاو لك ىنغتسا اذإ ىَّنغت نم لعافت يناغتلا نأل كلذو ءهنم لافغإ هنإف

 يف اذه :لاق نمو .التاقتو ءامتاشتو «هبحاص امهنم دحاو لك برض اذإ «نالجرلا براضت :لاقي

 ريغ كلذو ءورمع براضتو ءديز ىناغت :لوقيف «دحاولا لعف يف هلثم لوقي نأ زجي مل «نينثا لعف
 «نغتسم ٌريغ وهو «ءانغتسالا رهظأ هنأ هلئاق هب ديري نأ الإ «ىنغتسا ىنعمب ديز ىنغت :لوقي نأ زئاج

 هجوم هّجو نإف «مّركتو «عجبشتو' «ديلج ريغ وهو سفن نم ًادَّلَج رهظأ اذإ :نالف دّلجت :لاقي امك

 كلذ يف هئطخ يف ةبيصُملا تناك «برعلا مالك موهفم نم هدعُي ىلع ىنعملا اذه ىلإ نآرقلاب يّنغتلا
 َنِذَأ امنإو «نآرقلاب ينغتسي نأ هيبنل نذأي مل هّركذ ىلاعت هللا نوكي نأ هلوأت نم ىلع بجوُي هنأل «مظعأ

 ٌداسف نيبُي اممو :لاق «هًداسف ىفخي ال اذهو «لاحلا نم هي وه ام فالخ هسفنل هسفن نم رهظُي نأ هل

 وأ هيف هل ندي هنأ هب دحأ فصوُُي نأ لاحملا نِم نآرقلاب سانلا نع ءانغتسالا نأ ًاضيأ ةئييُع نبا ليوأت

 وهف كلذك ناك نإو «ةحابإو قالطإ وه يذلا نذإلا ىنعمب ةنييع نبا دنع نذألا نوكي نأ الإ «نذؤي ال

 نذألا نإف ءةغللا امأ .ههجو نع ىنعملا ةلاحإ نم :يناثلاو «ةغللا نم :امهدحأ «نيهجو نم طلغ

 اير كيلو :ىلاعت لاق امك ءتصنأو هل عمتسا اذإ هل نذأي وهف «نالف مالكل نالف نذأ :هلوق ردصم
 :ديز نب يدع لاق امك كلذ اهل نحو اهبرل تعوس ىنعمب «[قاقشنالا] 4( ْتّثْعَو

 (2نؤأو عا مقمآئيف يق كخّدإ
 نم ءيشل هللا عمتسا ام :وه امنإ :«ءيشل هللا نذأ ام» :هلوق ىنعمف «عامتساو عامس يف : ىنعمب

 ٠١( ص هناويد يف وهو ناسحل تيبلا  .57١(اذهل) لدب (اذهب) «عباتلا»و «ناسللا» يفو .

 .00 /؟ ؛ةيرصبلا ةسامحلا» يف تيبلا (*) .56 ص هناويد يف وه (؟)

 اول ص «يدع ناويد١ يف وه )0(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لل ,هعامتساو «نآرقلا ةءارق يف إي هيده يف :لصق

 سانلا نع نآرّقلاب ءانغتسالا نألف «ىنعملا يف ةلاحإلا امأو :نآرقلاب ىنغتي يبنل عمتسا ام سانلا مالك

 .يربطلا مالك ىهتنا هل نوذأمو عومسم هنأب هفصو زئاج ٌريغ
 «ةبيش يبأ نبا هاور امب ءًاضيأ ةلأسملا هذه يف لاكشإلا عقو دقو :لاطب نب نسحلا وبأ لاق

 لاق : لاق «رماع نب ةبقع نع ؛هيبأ نع «حابر نب يلع نب ىسوم ينئدح : لاق «بابحلا نب ديز انثدح
 ٍضاَخملا نم ًايَصقتُدَشَأ وه ودبي يِسْفَن يذلاوق ةربثكاو هوب اوُنَْتو َنآْرُقلا اوُمّلعَتا : يكب هللا لوسر

 ىّئغتي» : هلوق يف ةنييع نبا ليوأت ليبنلا مصاع يبأل ركذ :لاق بش نب رمع ركذو :لاق . ©0وقعلا ني
 «ريمُع نب ديبُع نع ؛ءاطع نع ؛جيرج ُنبأ انثدح «ًائيش ةنيبع نبا عنصي يمل : لاقف هب ينغتسي «نآرقلاب

 روبزلا أرقي ناك هنإ : سابع نبا لاقو . يكبُيو يكبُي اهيلع ىّنغتي َةَفَرْعِي كو هللا يبن دوادل تناك : لاق
 نبا ليوأت نع هللا همحر يعفاشلا لئسو . ٌعومجلا اهنم ُبَرْظَي ةءارق أرقيو «نهيف نوكت « ًانحل نيعبسب
 :لاق امل نكلو ««نآرّقلاب نغتسي مل نم» ل ءانفتسالا هب دارأ ول ءاذهب ُملعأ نحن :لاقف ةنيبع
 . يئختلا هب دارأ هنأ انملع « «نآرقلاب ني

 ىلإ ىعدأو «ءسوفنلا يف ٌعقوأ هتءارقب بيرطتلاو ءهب توصلا نيسحتو ؛هئييزت نألو :اولاق
 ىلع نوع كلذو «بولقلا ىلإ هيناعمو ؛عامسألا ىلإ هظفلل ذيفنت هيفف ؛هيلإ ءاغصإلاو عامتسالا
 بيلاو هيراقألا ةلزنمبو «رادلا عضوم ىلإ ذفنتل ءاودلا يف لمت يتلا ةوالحلا ةلزنمب وهو .دوصقملا
 اهلعبل ةأرملا لّمجتو «يّلحتلاو بيلا ةلزنمبو «ًالوبق هل ىعدأ ةعيبطلا نوكتل «ماعطلا يف لعجُي يذلا

 . حاكتلا دصاقم ىلإ ىعدأ نوكيل

 امك «نآرقلا برطب ءانغلا برط نع تضّوُعف «ءانغلا ىلإ قايتشاو برط نم سفنلل دب الو :اولاق
 ةراختسالاب مالزألاب ماسقتسالا نع تضْوُم امكو ؛هنم اهل ٌريخ وه امب هوركمو مّرحم لك نع تضّوُع

 «ليخلا قابسو لاصُنلاب ةنهارُملاب رامقلا نعو «حاكتلاب حافّسلا نعو «لكوتلاو ديحوتلا ٌضحم يه يتلا
 . ًادج ةريثك هرئاظنو «ينآرقلا ينامحرلا عامسلاب يناطيشلا عامسلا نعو

 ال ناحلألاو بيرطتلا ةءارقو «:ةصلاخ وأ «؛ةحجار ةدسفم ىلع لمتشي نأ دب ال مّرحملاو :اولاق

 تناك ولو ءهمهف نيبو عماسلا نيب ٌلوحت الو ءهعضو نع مالكلا ٌجِرْخُن ال اهنإف «كلذ نم ًائيش نمضتت
 نيبو عماسلا نيب تلاحو ءاهعضوم نع ةملكلا تجرخأل ءاهنم عناملا نظ امك فورحلا ةدايزل ةنُّمضتم

 .كلذ فالخب ٌعقاولاو ءاهانعم ام ردي ملو ءاهمهف

 ةراتو «ةعيبطو ةقيلس نوكي ةراتو ءادألا ةيفيك ىلإ عجار رمأ « «نيحلتلاو بيرطتلا اذهو : اولاق

 توصل تافص يه لب ؛هتادرفم عضو نع مالكلا جرت ال ءادألا تايفيكو ؛ًالمعتو ًافّلكت نوكي
 نكل «ةطسوتملاو ةليوطلا ءاّرقلا دودم ىرجم ةيراجو «هتلامإو هميخفتو هقيقرت ىرجم ةيراج «يّدؤملا

 هذه يف راثآلاو .تاوصألاب ةقلعتم «بيرطتلاو ناحلألا تايفيكو «فورحلاب ةقلعتم تايفيكلا كلت

 لقن نكمي ملو ءاهظافلأب كلت تلقت اذهلف «فورحلا ءادأ تايفيك فالخب « اهّلقن نكمي ال تايفيكلا

 :اولاق . 8159 :هلوقب حتفلا ةروس يف كك يبنلا عيجرتك ؛هلقن نكمأ ام اهنم لقن لب « ءاهظافلأب هذه

 )١( دمحأ هجرخأ 1547/4.



 ,هعامتساو «نآرقلا ةءارق يف دلي هيده يف :لصف ليدل )١( دابعق ريخ يده يف داعملا داز

 ةءارقلاب هتوص دمي ناك هنأ للك يبنلا نع تبث دقو «عيجرتو ٍدم :نيرمأ ىلإ عجار نيحلتلاو بيرطتلاو

 .مدقت امك عيجرتلا هنع تبثو «ميحّرلا» دميو (نِمُْحَّرلا» دمي

 :للكك يبنلا نع «ناميلا نب ةفيذُح هاور ام : اهدحأ .هوجو نم انل ةجحلا :كلذ نم نوعناملا لاق
 يغب ْنِم ةيجَس هن ءِقْسِفلاَو ٍباَتكلا لأ َنوُحَْو مايو ٠ اًهِتاَوْص طأو ِبَرَعلا ِنوُحْن نآرقلا اوؤرقا»

 مُهبِجْنُي ٌريِذْلا ُبوُلُكَو مُهْولث ةثوُيْفَم مُهَرِجاَتَح ُر ٌرواَجُم ال ءحُْلاَو ءاكِلا َعيِجْرت نآزقلاب َنوُمْجرُي ماو

 رهاونا يف يذمرتلا ميكحلا هللا دبع وبأ هاورو ؟حاحصلا ديرجت» يف َنيِزَر نسحلا وبأ هاور ''”مُهُن ُهئأَس
 طئا ارش ركذ كي هنأ ل «عماجلا» يف ىلعي وبأ يضاقلا هب جتحاو . «لرصألا

 ام مِهِلَضُمأ َالَو مِهئَرفأِب َسْبَل مُهَدَحَأ َنومّدقُي ٌريِمارَم ٌنآرقلا ذختُي نأ» :اهنم ؛ءايشأ ركذو «ةعاسلا

 ."7هئانغ مهل الإ ُهنوُدَق
 هتوص عفرف ءأرقا :هل ليقف ءءارقلا عم هنع هللا يضر سنأ ىلإ يدهنلا دايز ءاج دقو :اولاق

 !اذه اي :لاقو ءءادوس ةقرخ ههجو ىلع ناكو ءههجو نع سنأ فشكف «توصلا ٌعيفر ناكو ء«بّرطو
 .ههجو نع ةقرخلا عفر ؛هركنُي ًائيش ىأر اذإ ناكو ءنواعقي اوك اذكم ام

 نع ؛جيرج نبا ىور امك «بيرطتلا نم هناذأ يف َبّرطُملا نّدؤملا كي يبنلا عنم :اولاق

 طفح لهم ناذألا :لك ئبنلا لاقف «بّرطي نّدؤم لَو هللا لوسرل ناك : لاك سابع نبا نع ءاطع

 نم ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبع ىورو . © ينطقاردلا هاور «نّدوُت الق اّلإو ٠ ًاحْمَس ًالْهَس َكُناَذا ناك نإف

 اهيف سيل ءَّذملا لكي هللا لوسر ٌةءارق تناك :لاق ءهيبأ نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةداتق ثيدح

 ٌعيجرتو «دودممب سيل ام ّلمو ءزومهمب سيل ام ٌرمه نمضتي بيرطتلاو عيجرتلاو :اولاق .؟”عيجرت

 ريغ كلذو «نآرقلا ىف ق ةدايز ىلإ كلذ يٌدؤيف «ٍتآءاي ءايلاو «تاواو ٌواولاو «تافلأ دحاولا فلألا

 يف ًامكحت ناك ءِنّيعم ٌدحب ٌَدُح نإف «هنم زوجي ال امو كلذ نم زوجي امل ّدح الو : اولاق .زئ

 ٌةرثكو :تاوصألا ةيدرت هلمافل قلطت نأ ىلإ يضنأ ةحب سب مل ذإو ؛هنبوو لاعب هللا بانك

 «تايبألاب ءانغلا ّلهأ لعفي امك «ءانغلل ةهبشملا ناحلألاو تاعاقيإلا فانصأ يف ٌميونتلاو «تاعيجرتلا
 هللا باتك ٌرييغت نمضتي امم «تاوصألا ءارق نم ٌريثك هّلعفيو «زئانجلا مامأ ءاَّرُقلا نم ريثك هلعفي امكو

 هللا ىلع ًءارتجا ءءاوس ءانغلا لثم هيلع تاعاقيإلا نوعقوُيو «ءانغلاو رعشلا ناحلأ وحن ىلع هب ءانْغلاو

 مولعمو ؛مالسإلا ءاملع نم ٌدحأ كلذ زيجُي الو «ناطيشلا نييزت ىلإ ًانوكرو «نآرقلاب ًابعالتو «هباتكو
 ىلإ ةلصوملا عئارذلا نم عنملاك هنم عنملاف «ًابيرق ًءاضفإ اذه ىلإ ةيضفُم ٌةعيرذ نيحلتلاو ٌبيرطتلا نأ
 .نيتفئاطلا جاجتحا ىهتنمو «نيقيرفلا مادقا ُةياهن اذهف ءمارحلا

 هب تحمسو «ةعيبطلا هتضتقا ام :امهدحأ :نيهجو ىلع يئغتلاو ٌبيرطتلا :لاقي نأ عازنلا لصفو

 بيرطتلا كلذب تءاج .هُتعيبط تلسرتساو «هعبطو يلح اذإ لب «ميلعت الو نيرمت الو فّلكت ريغ نم

 )١( «ينغملا» رظناو 558 /# «لوصألا رداون» يف يذمرتلا هركذ ١/469.

 ) )7١ينطقرادلا هجرخلأ (1) .حيحص وهو 244/7 دمحأ هجرخأ ١/ 7794.فيعض ٍدانسإب

 ) )4وهو «ركبا خسنلا يف عقو :هيبنت .فيعض وهو هيجو نب ورمع :يمئيهلا لاقو 2157/7 «عمجملا» يف امك يناربطلا هجرخأ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 ىضرملا ةدايع يف دوي هيده يف :لصف

 يرعشألا ىسوم وبأ لاق امك «نيسحتو نييزت لضفب هّئعيبط ناعأ نإو «زئاج كلذف ؛نيحلتلاو
 ال قوشلاو ُبحلاو ٌُبرطلا هجاه مو نيزحلاو رمت كَل تربح عمت كن ثملع وَلا :للي يبنلل
 مدعو «عبطلا هتقفاومل هليحتستو هلبقت نسوفنلا نكلو قءارقلا يف بيرطتلاو نيزحتلا مفد هسفن نم كلمي

 هنولعفي فلسلا ناك يذلا وه اذهف « .«فلكتم ال ٌفلكو «عّبطتم ال عوبطم وهف «هيف عنصتلاو فلكتلا

 هجولا اذه ىلعو ؛ٌعماسلاو يلاتلا هب رثأتي يذلا وهو ؛دومحملا حودمملا ينغتلا وهو «هنوعمتسيو
 . اهلك لوقلا اذه بابرأ ةلدأ لمحُت

 لحي ال لب ءهب ٌةحامسلا عبطلا يف سيلو «عئانصلا نم ٌةعانص كلذ نم ناك ام : : يناثلا هجولا

 تاعاقيإ ىلع ةبكرملاو ةطيسبلا ناحلألا عاونأب ءانفلا تاوصأ ملعتي امك ءنّرمتو عُتصتو فكتب الإ
 ءاهوباعو ٌفلسلا اههرك يتلا يه هذهف «٠ «فلكتلاو مّلعتلاب الإ لصحت ال «ةعرتخم ٍنازوأو ءةصوصخم

 «هجولا اذه لوانتت امنإ لوقلا اذه بايرأ ةلدأو ءاهب أرق نم ىلع اوركنأو ءاهب ةءارقلا اوعنمو ءاهوُمذو

 ًاعطق ملعي «فلسلا لاوحأب ملع هل نم لكو «هريغ نم ٌباوصلا نيبتيو ؛ُةابتشالا لوزي ليصفتلا اذهبو
 «ةدودحم ةدودعم ةنوزوم تاكرحو تاعاقيإ يه يتلا «ةفلكتملا ىقيسوملا ناحلأب ةءارقلا نم ءآرُي مهنأ

 «بيرطتلاو نيزحتلاب نوؤرقي اوناك مهنأ ًاعطق ملعيو ءاهوغٌوسُيو ءاهب اوؤرقي نأ نم هلل ىقتأ مهنأو
 يف زوكرم رمأ اذهو «ةرات قؤشيو «ةرات برظيو «ةرات ىجشي هنوؤرقيو «نآرقلاب مهئاوصأ نونُسحُيو
 نع ريخأو «هيلإ بدنو هيلإ دشرأ لب .هل عابطلا يضاقت ةدش عم عراشلا هع هني ملو :هيضاقت عابطلا

 عقاولاب رابخإ هنأ :امهدحأ : يجو فد اول ني هل اني نسل :لاقو «هي أرق نمل هللا عامتسا
 لو هتقيرطو هيده نع هلعفي مل نم يدهل يفن هنأ : يناثلاو «هلعفت انّلك يذلا

 . ىضرملا ةدايع يف هلي هيده يف: لصف

 وهو هّمع داعو ؛“ ١ باتكلا لهأ نِم همِدخي ناك ًامالغ داعو ؛هباحصأ نم ّضرَم ْنَم ُدوعيِهلك ناك

 . هّمع ملسي ملو ؛يدوهيلا ملسأف «مالسإلا امهيلع ضرعو «'”كرشم
 ؟كّدجت فيك : لوقيف هلاح نع هلأسيو .هسأر دنع سِلجيو «ضيرملا نم وندي ناكو

 هنأ مللعو ًائيش ىهتشا نإف ؟'"”:ًئيَش يِوتشَت لمه :لوقيف «هيهتشي امع ضيرملا لأسي ناك هنأ ركذو
 .هب هل رمأ فّرضي ال

 تن هِفْشاو ءّسمأبلا ٍبِهْدَأ ءساّلا بر ٌعُهَّللا» :لوقيو «ضيرملا ىلع ىنمُيلا هديب حسمي ناكو
 ,9((مقَس رداغُي ال ًءافِش ؛ٌكؤافِش الإ َءاَمِش ال «يفاّشلا

 .«تنأ اّلِإ هل تيشاك ال كاَمّشلا َكِدَيِب « ٍساّنلا ّبَر ّنماَبلا حَسما» :لوقي ناكو

 ٍفْشا ٌمُهّللا «ادْعَس ٍفْشا ّمُّللا ادْعَس ٍفْشا َمُهَّللا :دعسل هلاق امك ًاثالث ضيرملل وعدي ناكو
 هك م

 .سنأ ثيدح نم (1707) يراخبلا هجرخأ (1)

 .هيبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم «(74) ملسمو 1750(2) يراخبلا هجرخأ (7)

 .سنأ ثيدح نم :(5017) ىلعي وبأ هجرخأ (*)

 .ةشئاع ثيدح نم :(71941) ملسمو :(51/57) يراخبلا هجرخأ (4)

 .دعس ثيدح نم (8 ح) )١1174( ملسمو :(5569) يراخبلا هجرخأ (0)



 ىضرمل ةدايع يف هلي هيده يف :لصف نذر )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌةَراَّفَك :لوقي ناك امبرو .2'«هللا َءاَش ْنإ ٌروُهط َنمأَب ال» :هل لوقي ضيرملا ىلع لخد اذإ ناكو
 . روهطو

 :لوقيو اهعفري مث «ضرألاب هتباّبس عضيف ءىوكش وأ «حرجم وأ ءةحرُق هب نَم يِقْرَي ناكو

 لطبي وهو :«نيحيحصلا» يف اذه . 20ةانْيَر نذإب ءاَنُمِيِقَس ىَفْشُي انِضْعَب ٍةّفيرب ءانضزأ ٌةَبْرُ هللا مشد

 الو َنوُقْري ال مهنأو :باسح ريغب ةنجلا ثولخدي نيذلاًافلأ نيعبسلا ثيدح يف تءاج يتلا ةطفلل

 لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس «يوارلا نم طلغ ؛نوقري ال» :ثيدحلا يف هلوقف . نوُقرَتْسَي
 . «نوُفرَتْسَي ال نيذلا مه» :ثيدحلا امنإو : لاق ١ .كلذ

 مهنع ىفن اذهلو ءمهديحوت لامكل «باسح ريغب ةنجلا اولخد ءالؤه نأل كلذو :تلق

 ىلع مهلّكوت لامكلف «هَنوُلُكوَتَي ْمهّبَر ىّلَعَو» :لاق اذهلو ءمهوقري نأ سانلا لاوس وهو «ءاقرتسالا
 ةيقُر ال ءائيش سانلا نولأسي ال «هب مهجئاوح لازنإو ؛هنع مهاضرو «هب مهتقثو «هيلإ مهنوكُسو «مهبر

 :لاق . هُفِعِضُتو ديحوتلا 02 ُصُقْنَت ةرّيظلا نإف ؛هنودصقي امع مهّدصت ٌةَريِط مهل ُلّصحي الو ءاهريغ الو

 ْنَأ مكي عاطتسا ْنَم١ :لاقو «قرتسي ملو ءىَقَر كي يبتلاو «لئاس يقرتسملاو ءنسحُم قّدصتم يقارلاو
 . هن ءاخأ عّقَْي

 نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 ١ 4( دل هنآ ٌرْه َرُه ْلُثظ أرقف ءامهيف ْثّفَن مث هيَّقك عمج ءهشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك لَو هللا لوسر

 ءهدسج نم عاطتسا ام امهب حسميو « 4( سال بري ُدوُمَأ ُلث و «4© ِقَلَمْلا بري ُدوُمَأ ْلْثؤ و
 ىكتشا املف :ةشئاع تلاق «تارم ثالث كلذ ٌلعفي ء.هدسج نم لبقأ ام ههجوو هسأر ىلع امهب أدبيو

 , "وب كلذ لعفأ نأ ينرمأي ناك كي هللا لوسر

 ىلع ثّقني ناك هنأ :يناثلاو .اذه :اهدحأ : ظافلأ ةثالثب يور دق ثيدحلا اذه نأ :باوجلاف
 اذإ ناك :عبار ظفل يفو ءاهتكربل هسفن ديب حسمأو «نهب هيلع ثّقنأ تنك :تلاق :ثلاعلاو «هسفن

 ىلع ثفني هلي ناكو .ًاضعب اهضعب رَّسْفُي ظافلألا هذهو «ثُقنيو تاذّوعملاب هسفن ىلع أرقي ىكتشا
 دعب هدسج ىلع هدي رمُث نأ ةشئاع رمأي ناكف هلك هدسج ىلع هدي رارمإ نم هعنمي هعجوو هفعضو ءهسفن

 حسملا تركذ امنإو «هيقرأ نأ ينرمأي ناك :لقت مل يهو «ءيش يف ءاقرتسالا نم كلذ سيلو ءوه هئفن

 امك ءهديب هدسج حسمأ نأ :يأ «هب كلذ لعفأ نأ ينرمأي ناك ::تلاق مث .هدسج ىلع ثفنلا دعب هديب

 .لعفي وه ناك

 نم أتقو الو «ضيرملا ةدايعب مايألا نم ًاموي صحي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هيده نم نكي ملو
 ٌداَ اذإ» : هنع ؟دنسملا# يفو . تاقوألا رئاس يفو «ًاراهنو ًاليل ىضرملا ةدايع هتمأل عرش لب :تاقوألا

 ةَوُدُه َناَك ْنِإَف ٌةَمْحَّرلا ُهنَرَمَع ءَسَلَج اذِإَف ءَسِلْجَي ىّنَح ِةَنجلا ٍةَكْرُخ يف ىَشَم َمِلْسْملا ُهاَحأ ٌلُجَّرلا

 .سايع نبا ثيدح نم «(0117) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(51944) ملسمو ,(81/145) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .سابع نبا ثيدح نم ؛(770) ملسمو ,(5101) يراخبلا هجرخأ (7)

 .رباج ثيدح نم :(7144) ملسم هجرخأ (5)

 .(5195) ملسمو ((01/48) يراخبلا هجرخأ (0)



 00د ااا 111 اجا اا سلا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قلت اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف لكي هيده يف :لصف

 .0عيضُبي ىّنَح ِكْلَم تأ َنوُعْس يلع ىَلَص ءاَسَم ناك ْنِإَو ؛ يني ىّبح ِكَلَم فل َنوُعْبس هيلع ىَلَص

 راها نب ٍةعاَس يأ يلع وصب كلم قلأ يبس سهل هللا ّتَعَب الإ ًامِلْسُم ُد وُعَي مِلْسُم ْنِم اما ظفل يفو
 ©)(حبضُي ىَّنح تناك ليللا ني ةّعاس يأو َيِسْمُي ىَّنح تناك

 هنطبو هردص ٌحسمي مث «ضيرملا ةهبج ىلع هدي عضي ًنايحأ تاكو «هريغو دمرلا نم دوعي ناكو

 .ًاضيأ ههجو حسمي ناكو "”«وِفْشا ّمُهَّللا» : :لوقيو

 هَنوُمِجاَر هيل اَنِإَو هلل نِإ» :لاق ضيرملا نم سئي اذإ ناكو

 ءاهنفدو ءاهعابتاو ءاهيلع ةالصلاو زئانجلا يف ِهْدكَي هيده يف :لصف
 كلذ عباوتو نفدلا دعبو ةزانجلا ةالص يف تيملل هب وعدي ناك امو

 ىلإ ناسحإلا ىلع ًاليتشم .ممألا رئاس يدهل ًافلاخم «يدهلا ّلمكأ زئانجلا يف ل هّيده ناك
 ةيدوبع ةماقإ ىلعو هيراقأو هلهأ ىلإ ناسحإلا ىلعو ءهداعم مويو هربق يف هٌُعفني امب هتلماعمو تيملا

 ىلع ىلاعتو كرابت ٌبرلل ةيدوبعلا ٌةماقإ زئانجلا يف هيده نِم ناكو . .تيملا هب لماعُي اميف هّدحو هلل يحلا
 فوقوو هفوقوو ءاهلضفأو هلاوخأ نسحأ ىلع هللا ىلإ هزيهجتو «تيملا ىلإ ناسحإلاو «لاوحألا لمكأ
 نيب يشملا مث ءهنع ٌرواجتلاو ًةمحرلاو ة ًةرفغملا هل نولأسيو ءهل نورفختسيو هللا نودّمحي ًافوفص هباحصأ
 ناك ام ٌجَوحأ تيبثتلا هل نيلئاس هربق ىلع هيدي نيب هّباحصأو وه موقي مث «هترفح ُهوُعِدوُي نأ ىلإ هيدي
 . ايندلا راد يف هّبِحاص حلا ٌدهاعتي امك .هل ءاعدلاو هيلع مالسلاو هربق يف هل ةرايزلاب هّدهاعتي مث ءهيلإ

 هك

 هئيقلتب هرضح ْنَم ٌرمأو «ةبوتلاو «ةيصولاب هرمأو ءةرخآلا هٌريكذتو ءهضرم يف هُدهاعت :كلذ لوأف

 روشُنلاو ثعبلاب نمت ال يتلا ممألا ةداع نع ْيهنلا مث .'”'همالك رخآ نوكتل هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش
 .كلذ عباوتو ةحايّتلاو «بدَّنلاب توصلا عفرو «سوؤرلا ٍتلحو «بايثلا قش و دوُدُحلا مطل نم

 :لوقيو كلذ لعفي ناكو «بلقلا َنْرخو ءهعم ثوص ال يذلا ًءاكبلاو «تيملل ٌعوشخلا َّنَسو

 كل «ّبّرلا يِضرُي ام الإ ُنوُقَن َآلَو ُبْلَقلا نّرْخَيو ُنْيَعلا ُعَمْدَس

 «بلقلا ٍنْرُحَو نيعلا عمدل ًايفانم كلذ نكي ملو هللا نع ىضرلاو «ٌَعاجرتسالاو ٌدمحلا هتمأل ّنسو

 ميهاربإ هنبا توم موي كلذ عم ىكبو ًادمح هل مهمظعأو «هئاضق يف هللا نع تلخلا ىضرأ ناك كلذلو

 لغتشم ٌناسللاو ءهركشو لجو زع هللا نع ىضَّرلاب ء ءىلتمم ٌبلقلاو «هيلع ةّقرو «دلولل ة ةمحرو «هنم ةفأر

 .هدمحو هركذب

 «ٌكحضي لعج «هدلو تام موي نيفراعلا ضعب ىلع نيرمألا نيب ٌعمجلاو ُدهشملا اذه قاض املو

 لكشف ءهِئاَضَِب ىضرأ نأ ٌتِئَيْخأف ٍِءاَضَقِب ىضق ىلاعت هللا نإ : لاق ؟ةلاحلا هذه يف كحضتأ :هل ليقف

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )١547(.: هجام نباو «(5717) دمحأ هجرخأ )١(

 .741/7 مكاحلاو «(959) يذمرتلاو ,(70944) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 7١7. ص هجيرخت مدقت (7)

 . سابع نبا نع هانعمب 771/7 «عمجملا» يف يمئيهلا هدروأ (5)

 .ديعس يبأ ثيدح نم ؛5 /5 يئاسنلاو «(9175) يذمرتلاو :(7119) دواد وبأو «(417) ملسم هجرخأ (0)

 .سنأ ثيدح نم (7716) ملسمو ؛(1707) يراخبلا هجرخأ (5)



 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف لَك هيده يف :لصف نين )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىضرأ وهو ميهاربإ هبا تام موي كي هللا لوسر يكبي فيك :اولاقف «ملعلا لهأ نم ةعامج ىلع اذه

 :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌتعمسف «كحضي نأ ىلإ فراعلا اذهب ىضرلا ّْلِيو هللا نع ٍتلخلا

 هللا نع ىضرلل هلق عستاف ءاهقح اهقح ةيدوبعلا ىطعأ هنإف «فراعلا اذه يده نم َلّمكأ ناك ِيانيبن يده

 ىلع ٌةفأرلا هتلمحف «ةفأرو ًةمحر ىكبو «هئاضق يف هنع َيِضَرو ؛هللا ديحف ؛هيلع ةُئرلاو «دلولا ةمحرلو

 «نيرمألا عامتجا نع هّيلق قاض ُفراعلا اذهو «دمحلاو ىضرلا ىلع هل هتبحمو «هلل هّئيدوبعو «ءاكبلا

 .ةفأرلاو ةمحرلا ةيدوبع نع ىضرلا ةيدوبع ُهنَلْغَشُك ءامهب مايقلاو امهدوهشل هّنطاب عستي ملو
 هنيفكتو «هبييطتو ءهفيظنتو «هريهطتو هللا ىلإ تيملا زيهجتب ٌعارسإلا لَو هيده نم ناكو :لصف

 ءدنص ميقيف «هراضتحا دنع تيما ىلإ ىمدُي ناك نأ دعب هيلع يصف «ديلإ هب ىتؤي مث «ضيبلا بايثلا يف

 ٌقشي كلذ نأ ٌةباحصلا ىأر مث «هربق ىلإ هعّيشيو «هيلع يّلصُي مث «هزيهجت رضحي مث « يضقي ىتح

 ا ٌّقشي كلذ نأ اوأر مث «هئيفكتو ءهلسغو «هزيهجت رضحف ءهوعد ءٌتيملا ىضق اذإ اوناكف

 .دجسملا ٌجراخ هيلع يلصيف «هريرس ىلع ِخِْقَي هيلإ هنولمحيو «مهتيم نوزّهجُي مه

 جراخ ةزانجلا ىلع يلصُي ناك امنإو ءدجسملا يف هيلع ٌةالصلا بتارلا هيده نم نكي ملو

 يف هيخأو ءاضيب نب ليهس ىلع ىلص امك ءدجسملا يف تيملا ىلع ًانايحأ يلصي ناك امبُرو ء.دجسملا
 ىلوم حلاص ثيدح نم ؛هئنس» يف دواد وبأ ىور دقو .هتداعو هّتنس كلذ نكي مل نكلو « ؟"دجسملا

 . "اهل ءيّش الف دجمملا يف ذ ةّراَتَج ىلع ىَّلَص ْنَم» : و هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «ةمأوتلا
 ًوئلع يك الفد لصألا يف: «ننسلا» باتكل هتياور يف بيطخلا لاقف «ثيدحلا ظفل يف فلتخا دقو

 فعض دق نكلو « ؛ءيّش ُهَّل َسْيَلَقا :هظفلو «هئئس» يف هجام نبا هاور دقو هَل َءيَش ًالَق» :هيوري هٌريغو

 لاقو ؛ةمأوتلا ىلوم حلاص هب درفت امم وه :دمحأ مامإلا لاق .ثيدحلا اذه هريغو دمحأ مامإلا

 ناك «هتلادع يف فلتخم حلاصو ؛هنم حصأ ةشئاع ثيدحو «حلاص دارفأ يف ٌدعُي ثيدح اذه :يقهيبلا
 .دجسملا يف امهيلع يلُص هنأ امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ نع ركذ مث ؛هحرجي كلام

 نبا لاقو .هسفن يف ةقث وه :نيعم نبا نع يروُدلا سابع لاق امك هسفن يف ةقث حلاصو :تلق

 يروثلاو «فرَخ نأ دعب هكردأ ًاكلام نإ :لاقف «هكرت ًاكلام نإ :هل تلقف «ةجح ةقث :ىيحيو ميرم يبأ

 نب يلع لاقو .َفّرْخَي نأ لبق هنم عمس بئذ يبأ نبا نكل ءهنم عمسف ءفرََخ نأ دعب هكردأ امنإ
 .كلذ لبق هنم بئذ يبأ نبا عامسو «فرخلا دعب يروثلا هنم عمسف ٌريَكو َفِرَخ هنأ الإ ةقث وه : ينيدملا

 «تاقثلا نع تاعوضوملا هبشُي امب يتأي لعجو «ةئامو نيرشعو سمخ ةنس يف ريغت :نابح نبا لاقو

 .همالك ىهتنا كرتلا قحتساف ءزيمتي ملو ميدقلا هثيدحب ريخألا هثيدح طلتخاف

 نوكي الف «هطالتخا لبق ميدق هنم هعامسو ءهنع بئذ يبأ نبا ةياور نم هنإف «نسح ثيدحلا اذهو

 ءاذه ةريره يبأ ثيدح يف يواحطلا كلس دقو .طالتخالا لبق هب ثَّدح ام درل ًابجوم هظالتخا
 كرتو «ةخوسنم دجسملا يف ءاضيب نب ليهُس ىلع هلك يبنلا ٌهالص :لاقف ءرخآ ًاكلسم ةشئاع ثيدحو
 الإ هولعفيل اوناك امو «ةشئاع ىلع كلذ ةباحصلا ةماع راكنإ ليلدب هي هللا لوسر نم نيلعفلا رخآ كلذ

 .ةشئاع ثيدح نم )١614(« هجام نباو ؛(7149) دواد وبأو «(91/7) ملسم هجرخأ )١(

 .(18119/) هجام نباو )07191١(: دواد وبأ هجرخأ (؟)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيلحا اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف 6 هيده يف :لصف

 ولو : يقهيبلا لاق ٠ هريغو يقهيبلا :مهنم ؛ةعامج يواحطلا ىلع كلذ دّرو .تلقن ام ٌفالخ اوملع امل

 مويو :دجسملا يف قيدصلا ركب يبأ ىلع ََلُص موي هركذل «ةشئاع هتور ام حسن ةريره يبأ دنع ناك

 هركذلو «دجسملا هلاخدإب اهرمأ ةشئاع ىلع ركنأ نم هركذلو «دجسملا يف باطخلا نب رمع ىلع نص

 اوتكس ربخلا هيف تور املف ءزاوجلاب ةفرعم هل نكي مل نم هركنأ امنإو «ريخلا هيف تور نيح ةريره وبأ
 .هريغب هوضراع الو ءهوركني ملو

 نأ مولعمو «دجسملا يف امهيلع يل امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ نأ تبث دقو :يباطخلا لاق
 :لاق .هزاوج ىلع ٌليلدلا راكنإلا مهكرت يفو ءامهيلع ةالصلا اودهش راصنألاو نيرجاهملا ةماع

 اهيلع ىلص نم نأ كلذو ءرجألا ناصقن ىلع ًالوأتم تبث نإ ةريره يبأ ثيدح ىنعم نوكي نأ لمتحيو
 اهيلع ىلصف «ةزانجلا ىلإ ىعس نم نأو ءهنفد دهشي الو هلهأ ىلإ فرصني هنأ ٌبلاغلاف ءدجسملا يف

 يذلا راصو ءهاطُح ةرثك ىلع ًاضيأ رجؤي دقو «نيطاريقلا رجأ زرحأو «هئفد دهش «رياقملا ةرضحب
 .دجسملا جراخ هيلع يلصُي نم ىلإ ةفاضإلاب رجألا صوقنم دجسملا يف هيلع يلصُي

 ناضقانتي الو «نيظفللا ىنعم دحتيل هيلع ءيش الف يأ ««هل ءيش الف» :هلوق ىنعم ةفئاط تلوأتو

 .نيثيدحلا نيذه يف سائلا قرط هذهف ءاهيلعف : يأ ؛[0 :ءارسإلا] 4أاَهَلق ٌتْأَسَأ َنإَوط :ىلاعت لاق امك

 الكو ؛رذعل الإ دجسملا جراخ ةزانجلا ىلع ٌةالصلا هيدهو تنس نأو «ًالوأ هانركذ ام باوصلاو
 .ملعأ هللاو .دجسملا جراخ اهيلع ةالصلا لضفألاو «زئاج نيرمألا

 ناكو «هندبو ههجو ٌةيطغتو ءهينيع ٌضيمغتو «تام اذإ تيملا ٌةيجست لك هيده نم ناكو :لصف
 دعب هلّيقف هيلع ٌّبكأ ٌقيَّدّصلا كلذكو .'”ىكبو نوعظم نب نامثع لّبق امك تيملا لّبَقُي امبُر

 20و هت 5

 يف روفاكلاب رمأيو «لساغلا هاري ام بسحب رثكأ وأ ءًاسمخ وأ ًاثالث تيملا لسغب رمأي ناكو

 «مهليسغت نع ىهن هنأ دمحأ مامإلا ركذو .©©ةكرعملا ىَلْتَق ءادهشلا لّسعُي ال ناكو «ةريخألا ةلسغلا

 . مهيلع ّلصُي ملو 2 ههبايث يف مِهُنِفدَيو ّديدحلاو دولجلا مهنع عزني ناكو

 هرازإ :همارحإ ابوث امهو هيبوث يف نفكُيو ءرذِسو ءامب لسغُي نأ رمأ ٌمِرَحُملا تام اذإ ناكو

 يف هنفكُيو ؛هنفك نسحُي نأ ّتيملا يلو نم رمأي ناكو .”هسأر ةيطغتو هبييطت نع ىهنيو «هؤادرو
 «هسأر ىّطع ندبلا عيمج رتّس نع نفكلا ٌرّضق اذإ ناكو «نفكلا يف ةالاغملا نع ىهنيو «ضايبلا
 .بشُعلا نم هيلجر ىلع لعجو

 « ني هيلع نكي مل نإف ؟ال مأ «نيق هيلع له :لأس هيلع يِّلِصُي تيم هيلإ مّنُق اذإ ناكو : لصف

 «ةعافش هتالص نإف ءهيلع اولصُي نأ هباحصأل نِذأو ءهيلع لصي مل نيد هيلع ناك نإو ؛هيلع ىَّلص

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو ؛ةشئاع ثيدح نم )١407(: هجام نباو «(48) يذمرتلاو «(71777 دواد وبأ هجرخأ )١(

 .سابع نباو ةشئاع ثيدح نم «(1747و 1741) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ًالوطم رباج ثيدح نم «(4079) يراخبلا هجرخأ ()

 .سابع نبا ثيدح نم :(1017/4) «فنصملا» يف قازرلا دبعو )١19616( هجام نباو «(7174) دواد وبأ هجرخأ (4)

 ”.سابع نبا ثيدح نم :(44 ح) )11١5(: ملسمو «(1861) يراخبلا هجرخأ (5)



 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف لكي هيده يف :لصف فني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يلصُي ناك «هيلع هللا حتف املف ءهنع ىضقُي ىتح ةنجلا لخدي الو «هنيدب َنهَرم دبعلاو ؛ةبجوم هتعافشو

 , ؟9هتثرول هلام عديو «هنيد لّمحتيو ؛نيدملا ىلع

 دعب أرقف «ةزانج ىلع سابع نبا ىلصو ِهْيَلَع ىّثَو هلا دجَحو ربك هيلع ةالصلا يف ذأ اذإف
 َّنِإ :لهس نب ةمامأ وبأ لاق كلذكو 2"'هةّئُس اهنأ اوُمَلْعَتِلِ) :لاقو ءًارهج باتكلا ةحتافب ىلوألا ةريبكتلا
 «باتكلا ةحتافب ةزانجلا ىلع أرقي نأ رمأ هنأ لك يبنلا نع ركذُيو . ””ةّئس ىلوألا يف ةحتافلا ةءارق
 نب ةمامأ وبأ ركذو «ةئس يه لب ؛ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق بجت ال :انخيش لاق .هدانسإ حصي الو

 , 9ةزانجلا ىلع ةالصلا يف هلك يبنلا ىلع ةالصلا «ةباحصلا نم ةعامج نع ؛«لهس

 نب ةّدابُع لأس هنأ ٍءةريره يبأ نع «يرّبقملا ديعس نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي ىورو

 «هلت يبنلا ىلع يَّلِصُت َمُث «رّبكُتف أدبت :كّريخأ َِّللاو انأ : :لاقف ةزانجلا ىلع ةرلصلا نع تناسلا
 ذإو ؛وياَسْإ يف دق ءاسينم ناك نإ | هب ُمَلغَأ َتْناَو كي كِرْشُي يال ناك ًانالُف َكَدبع نإ عُّللا : :لوُقَت
 .*هَدْعَب اََلِضُم اَلَو هرج ام ”رخَت ال ملل دلع ئراجك ءايبث ناك

 ام هنع َلِقُنو لَك يبنلا نع طفح كلذل «تيملل ءاعدلا وه ةزانجلا ىلع ةالصلا ٌدوصقمو : لصف
 .ي هيلع ةالصلاو ةحقافلا ةءارق نم لقنُي مل

 هّلَخْدَم ْعْسَوَو هلو مك ُهْنَع ٌفعاو هِهْفاَعَو ُهْمَحْراَو هَل ُرِفْغا ّمُهّلل» :هئاعد نم طْفُحف

 اريح ًاَاَد ُهلْبأو ءِسّنّلا يِه ض ضييبألا ُبّْللا ىَُتي امك اَياَطحلا َنِم قو َِربلاَو ِجَذلاَو ِءاَملاب ُهَلِسْها
 ْنِمو و ِرْبَقلا ٍباَذَع ْنِم ُهْذِعَأَو ٌدنَجلا ُهْلِخْدأو ِهِجْوّز ْنِم ًارْيَخ ًاجْورَو ىِلْمَأ نير أرْيَخ ًالْهَأَو راك ْنِم

 , 9وراتلا ب ِباّذَع

 ائيِعاَسَو ءاناكْنأو ءاَنِركَدَو ءانريبكَو ءاَنرِغَصَو ءاَييمَو ءانيََل ْرفْها هلل :هئاعد نم َطِفْحو

 ال ّمُهّللا ن اًميإلا ىلع ُهّنَوَتَك ءاّنِ ُهَِبَكوَت ْنَمو «مآلْسإلا ىَلَع هيخأف ءاَنِم ُهئَِيْخَ 0
 , 9هَّدْعَب انفك الَو هرْجَأ ام ئ رت

 ْنِمَو ِرْبَقلا ِةَئْنِف ْنَم ِهِقَك 5 كراج ٍلْبَحَو َكِمِف يف نالث نب نال نإ ٌُهّللا» : هئاعُ نم طِفُحَو ٠

 . ميجا ٌروُفَملا َتْنَأ َكَْنِإ ُهْمَحْراَو ُهَلُرِفْفاَك ءٌّقَحلاَو ِءاَكَولا ٌلْهَأ َتْنَأَك ٍاَثلا ِباّذَع

 «مالشإلل اًهَتْيَدَه َتْنَأَو ءاَهَتْكَرَر َتْنَآَو :اهتاخ كن ءاَهبَر تن َمُهّللا» : ًاضيأ هئاعُد نِم طفح

 . 01ه رفا ءاَعَفُش انلج ءاهًنالَعَو اَهّرِس ٌملْغَتو ءاَهَحوُر تضف َتْنأَو
 ًاسمخ رّبك هنأ هنع حصو «تاريبكت َعبرأ رّبكُي ناكو ءتيملل ءاعدلا صالخإب رمأي لي ناكو

 .ةريره يبأ ثيدح نم :«(1519) ملسمو «(61/1) يراخبلا هجرخأ )1١(

 )1١19(. يذمرتلاو :(7144) دواد وبأو «(1176) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو «فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع "0/1 مكاحلاو :(5478) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 1٠. /4 يقهيبلا هجرخأ (0) هنو «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (4)

 .كلام نب فوع ثيدح نم ؛(١٠6١) هجام نباو 77/4 يئاسنلاو «١23؟5) يذمرتلاو «(457) ملسم هجرخأ (1)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )١544(« هجام نباو ءال5 /4 يئاسنلاو )23١74« يذمرتلاو «(7701) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .نسح ٍدانسإب «عقسألا نب ةلئاو ثيدح نم )١444(2 هجام نباو «(77707) دواد وبأ هجرخأ (8)

 . خامش نب يلع فعضل ءفيعض ٍدانسإب ةريره يبأ ثيدح نم 20750) دواد وبأ هجرخلأ (9)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف 26 هيده يف :لصف

 لَك يبنلا نأ ركذو اسمخ مقرأ نب ديز رّبكف ءاتسو ءًاسمخو «ًاعبرأ نورّبكُي هدعب ةباحصلا ناكو
 .©7هلسم هركذ ءاهربك

 ردب لهأ ىلع ربكُي ناكو «"”ًاتس فينُح نب لهس ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ربكو

 .©ينطقرادلا هركذ «ًاعبرأ سانلا رئاس ىلعو ءًاسمخ ةباحصلا نم مهريغ ىلعو ءأتس

 ءاتسو ءًاسمخ ردب لهأ ىلع نوربكُي اوناك :لاق هنأ ةبيتُم نب مكحلا نع ءروصنم نب ديعس ركذو

 . اعيسو

 وه هلعف لب «عبرألا ىلع داز امم عنمي ملوي ٌيبنلاو ءاهنم عنملل بجوم الف «ةحيحص راثآ هذهو

 رخآ نأ «سابع نبا ثيدحب جتحا نم مهنم «عبرألا ىلع ةدايزلا نم اوعنم نيذلاو «هدعب نم هباحصأو

 ني رخآلاف ءرخآلاب ذخؤي امنإو «نيرمألا رخخآ اذهو :اولاق .2 ًاعبرأ رّبك لي يِبنلا اهيلع ىّلص ةز
 نع دمحأ مامإلا لئس :لاق :برح ينربخأ :«للعلا» يف لالخلا لاق دق «ٌثيدحلا اذهو .اذه إك هلعف

 «لصأ هل سيل بذك اذه :دمحأ لاقف .ثيدحلا ركذف «سابع نبا نع «نوميم نع «حيلملا يبأ ثيدح

 نبا نع ىور نارهم نب نوميم نأي اوجتحاو .ثيدحلا عضي ناكو ناحطلا دايز نب دمحم هاور امنإ

 مكتنس كلت : اولاقو «ًاعبرأ هيلع ترّبك «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ىلع تّلِص امل ةكئالملا نأ « سابع

 «ءةكمب ناك يذلا يروباسيئلا ةيواعم نب دمحم ركذ ىرج :مرثألا يف لاق دق ثيدحلا اذهو .مدآ ينب اي

 «نارهم نب نوميم نع « «حيلملا يبأ نع اهنم ركذف «ةعوضوم هثيداحأ تيأر :لاق هللا ديع ابأ ٌتعمسف

 وبأ :لاقو هللا دبع وبأ همظعتساو «ًاعبرأ هيلع ترّبك ؛مكآ ىلع تَّلِص امل ةكئالملا نأ «سابع نبا نع

 . اذه ّلثم يوري نأ نم هلل ىقتأو ًاثيدح حصأ ناك حيلملا

 ىلع تَّلِص امل ةكئالملا نأ» :ةلك يبلا نع «يبأ نع ؛ىيحي ثيدح نم يقهيبلا هاور امب اوجتحاو

 . ًافوقومو ًاعوفرم يور دقو ؛“””حصي ال اذهو .«مدآ ينب ب اي مكس هذه : تلاقو .ًاعبرأ هيلع ترّبكف مدآ

 اومدق ذاعم باحصأ نم ًاسان نإ :هللا دبعل تلق :ةمقلع لاق . ًاسمخ نورّبكُي ذاعم باحصأ ناكو

 ربك ام ربك ءَّثقو ريبكتلا يف تّيملا ىلع سيل :هللا دبع لاقف ءًاسمخ مهل تيم ىلع اورّبكف ؛ماشلا نم
 ,7كرصناف ٌمامإلا فرصنا اذإف «مامإلا

 هنع يورو .ةدحاو مّلسي ناك هنأ هنع يورف ؛ةزانجلا ةالص نم ميلستلا يف ذ كَم هيده امأو :لصف

 .نيتميلست ملسي ناك هنأ

 ربكف «ةزانج ىلع ىلص لَك يبنلا نأ «ةريره يبأ نع «يرّبقملا ثيدح نم ؛هريغو يقهيبلا ىورف
 «عوضوم يدنع ثيدحلا اذه :مرثألا ةياور يف دمحأ مامإلا لاق نكل «"”ةدحاو ةميلست ملسو ءًاعبرأ
 .«للعلا» يف لالخلا هركذ

 )١( يذمرتلاو «(457) ملسم هجرخأ ) »2٠١57هجام نباو ءالا /4 يئاسنلاو «07151) دواد وبأو )1904(.

 ) )1١/؟ ينطقرادلا هجرخأ (7) .55/4 يقهيبلا هجرخأ 78/.

 .كورتم هنإف نمخرلا دبع نب رضنلا لجأل «فيعض ٍدانسإب 77/4 يقهيبلا هجرخأ (4)

 .نسحلا ةئعنع هيف «فيعض ٍدانسإب ؛75/4 يقهيبلا هجرخأ (0)

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )58407(. 1

 . ةريره يبأ ثيدح نم 23750 ١/ مكاحلاو ءالا' /؟ ينطقرادلاو « 47/4 يقهيبلا هجرخأ (90)



 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف كي هيده يف :لصف نما )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 تل هال ماحدا علا

 ءًاعبرأ ربكف «هتنبا ةزانج ىلع ىلص هنأ ىفوأ يبأ نب هللا دبع انئّدح :يرجهلا ميهاربإ لاقو

 ؟اذه ام :هل انلق فرصنا املف «هلامش نعو هنيمي نع ملس مث «ًاسمخ ربكي هنأ اننظ ىتح ةعاس ثكمف

 . "1و5 هللا ُلوسر عنص اذكه وأ «غنصي يي هللا لوسر تيأر ام ىلع مكديزأ ال ينإ :لاقف

 ىلع ٌميلستلا :نهادحإ «ُسانلا ٌَنُهكرت نهّلعفي و هللا لوسر ناك لال ُثالث :دوعسم نبا لاق

 هفعض «يرجهلا يدبعلا ملسم نب ميهاربإ نكلو .يقهيبلا امهركذ :2"”ةالصلا يف ميلستلا لثم ةزانجلا

 نايفس نع ؛ةلمرح باتك» يف يعفاشلا هاور دق ءاذه هثيدحو «متاح وبأو «يئاسنلاو «نيعم نب ىيحي

 ىلع ديزأ نأ نورت مثنك :لاق مث ملسف موقلا هب حّبسف ؛ةعاس ماق مث «ًاعبرأ اهيلع رَّبك :لاقو هنع

 نم هجام نبا هأورو .هلامشو هنيمي نع مّلس مث :لقي ملو «ًاعبرأ ربك هلي هللا لوسر ٌتثيأر دقو «عبرأ

 ."”هلامشو هنيمي نع َمَّلَس مث :لقي ملو «كلذك هنع يبراحملا ثيدح

 يف هك يبنلل هازع مث :يقهيبلا لاق .هنع كيرش اهب درفنا هلامش نعو هئيمي نع مالسلا ركذو

 .هريغو ريبكتلا يف وأ ءطقف ريبكتلا

 .هنع دمحأ مامإلا هركذ «ةدحاو ملسي ناك هنأ «كلذ فالخ ىفوأ يبأ نبا نع فورعملاو :تلق

 ةزانجلا ىلع ملسُي ناك هنأ ةباحصلا نم دحأ نع فرعتأ :هللا دبع يبأل ليق «مساقلا نب دمحأ لاق

 «هنيمي نع ٌةفيفخ ةدحاو ٌةميلست نوملسُي اوناك مهنأ ةباحصلا نم ةتس نع نكلو ءال :لاق ؟نيتميلست

 دازو .تباث نب ديزو «ىفوأ يبأ نباو «عقسألا نب ةلثاوو «ةريره ابأو «سابع َنباو ءرمع نبا ركذف

 «فينح نب لهس نب ةمامأ ابأو «كلام نب سنأو هللا دبع نب رباجو «بلاط يبأ نب ىلع :ىقهيبلا
 نب دعسأ :ةمامأ يبأ همأل هدج مساب هامسو هلك يبنلا كردأ ةمامأ وبأو «ةباحصلا نم ةرشع ءالؤهف

 .نيعباتلا رابك نمو ةباحصلا يف دودعم وهو «ةرارز

 ناك لك يبنلا نإف «ةالصلا يف ةنسلا ىلع سايقلاو رثألل عفرت : يعفاشلا لاقف «نيديلا عفر امأو

 . مئاق وهو ةالصلا يف اهرّبك ةريبكت لك يف هيدي عفري

 ارّبك امّلك امهيديأ ناعفري اناك امهنأ «كلام نب سنأو ءرمع نبا نع هاور ام رثألاب ديري :تلق

 هركذ «ىرسيلا ىلع ىنمُيلا عضيو «ريبكتلا لوأ يف هيدي عفري ناك هنأ لك هنع ركذيو 2*”ةزانجلا ىلع
 . «نئسلا» يف يقهيبلا

 ةالص يف ىرسيلا هدي ىلع ىنميلا هدي عضو ِدِلكَي يبنلا نأ «ةريرُه يبأ ثيدح نم يذمرتلا يفو

 .«”يواهرلا نانس نب ديزيب فيعض وهو «ةزانجلا

 ربق ىلع ةرم ىلصف «'”ربقلا ىلع ىلص «ةزانجلا ىلع ةالصلا هتاف اذإ لك هيده نم ناكو :لصف

 .ملسم نب ميهاربإ لجأل «نيل ٍدانسإب : 47/4 يقهيبلا هجرخأ )١(

 . تاقث هلاجر :74 /* «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو )٠٠١77( يناربطلا اذكو « 5/4 يقهيبلا هجرخأ (؟)

 . يرجهلا ميهاربإ لجأل «فيعض ٍدانسإب )١80(« هجام نبا هجرخأ ()

 .44/4 يقهيبلا هجرخأ (4)

 .78/4 «ننسلا» يف يقهيبلاو )//٠١1( يذمرتلا هجرخأ (0)

 . سابع نبا ثيدح نم ؛(404) ملسمو :(17755) يراخبلا هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز خللا اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف لَك هيده يف :لصف

 .ًاتقو كلذ يف تقوُي ملو ©رهش دعب ةرمو ؛ '”ثالث دعب ةرمو «ةليل دعب
 هتتاف اذإ ناك لك ىبنلا نع ىورُيو !؟ربقلا ىلع ةالصلا يف ٌكشي نم :هللا همحر دمحأ لاق

 وه ْذِإ ءرهشب ربقلا ىلع ةالصلا دمحأ مامإلا ٌّدحف ناَسِح اهَّلُك هجوأ ةتس نم ربقلا ىلع ىلص :ٌةزانجلا
 اهنم عنمو «تيملا ّلْبَي مل اذإ امب هللا همحر يعفاشلا هّدحو ءهدعب ىلص هنأ لكك يبنلا نع يور ام رثكأ
 . ًايئاغ ناك اذإ يلولل الإ هللا امهمحر ةفينح وبأو كلام

 . ؟ةأرملا طْسَوَو لجرلا "”ٍسأر دنع ٌموقي ناك هنأ هي هيده نم ناكو
 , ©0ههيَع ىّلَصُي ُلْفَطلا» :لاق هنأ هنع حصف «لفطلا ىلع ٌةالصلا لك هيده نم ناكو :لصف
 . ”مكطارثأ ني مهن مُكِلاَفظَأ ىلع اوُلَص١ : ًاعوفرم 'هجام نبا نئس» يفو
 ةعبرأ هيلع ىتأ اذإ :لاق ؟طقّسلا ىلع ىلصُي نأ بجي ىتم :دمحأ ٌتلأس :ةدبع ىبأ نب دمحأ لاق

 . ٌحورلا هيف خفنُي هنأل «رهشأ
 اذه يف سيل :ٌتلق «عوفرم حيحص :لاق ؟ «هيلع ىلصُي لفطلا» :ةبعش نب ةريغملا ثيدحف :ٌّتلق

 .بّيسملا نب ديعس هلاق دق :لاق ؟اهريغ الو رهشألا ةعبرألا ناي
 وبأ ىورف «كلذ يف فلتخا دق :ليق ؟تام موي ميهاربإ هنبا ىلع ل ّيبنلا ىلص لهف :ليق نإف

 ءارهش رشع ةينامث نبا وهو لي يبنلا نبا ٌميهاربإ تام :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛هئنس» يف دواد
 . "7و6 هللا ٌلوسر هيلع ٍلصُي ملف

 نب هللا دبع ينثَّدح «قاحسإ نبا نع يبأ ينئَّدح :لاق «ميهاربإ نب بوقعي انئّدح :دمحأ مامإلا لاق
 .هركذف . . .ةشئاع نع «ةرمع نع ءمزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ

 .قاحسإ ّنبا ىّموو «ًادج ركنم ثيدح اذه :لينح ةياور يف دمحأ لاقو
 :لاق «ليئارسإ انئّدح ءرماع نب دوسأ انئّدح ؛يبأ يّدح :هللا دبع ىلع ءىرقو :لالخلا لاقو

 ميهاربإ هنبا ىلع كي هللا لوسر ىَّلص :لاق «بزاع نب ءاربلا نع ؛رماع نع ؛يفعجلا رباج انئدح
 20ًرهش رشع ةتس نبا وهو تامو

 نكي هللا ٌلوسر هيلع ىَّلص لَو هللا ٍلوسر نبا ٌميهاربإ تام امل :لاق «يهبلا نع دواد وبأ ركذو
 . يفوك راسي ني هللا دبع همسا يهبلاو . لسرم وهو ,؟دعاقملا يف

 .ةريره يبأ ثيدح نم 41/4 يقهيبلا هجرخأ )١(
 . حيحص لسرم وه :لاقو و يبنلا نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم «48/5 يقهييلا هجرخأ (؟)
 . تاقث هلاجر ٍدانسإب «كلام نب سنأ ثيدح نم )26٠١74: يذمرتلاو «(144) دواد يبأ دنع وه (9)
 .بدنج نب ةرمس ثيدح نم :(9154) ملسم هجرخأ قفز

 «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم 757 700/١ مكاحلاو )1١481(2 هجام نباو )١٠١71(« يذمرتلاو :(18) دواد وبأ هجرخأ (5)
 ١ .يبعذلا هقفاوو هححصو

 .ديبع نب يرتخبلا لجأل واو ٍدانسإب )١504(« هجام نبا هجرخأ (1)
 تاقث هلاجر ٍدانسإب 7717/1١ دمحأو «(07141/) دواد وبأ هجرخلأ (0
 . يفعجلا ديزي نب رباج لجأل ءفيعض هدانسإو 7817/4 دمحأ هجرخأ (4)
 .0918/4) دواد وبأ هجرخأ (9)



 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف 55: هيده يف :لصف "51 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مس ب تت ل لا لص اة يع ا نا

 و .2"ةليل نيعبس ُنبا وهو ميهاربإ هنبا ىلع ىّلص هلو يبنلا نأ ؛حابر يبأ نب ءاطع نع ركذو

 .ةنسلا زواجت ناك دق هنإف ءءاطع هيف مهو لسرم

 لاق امك ؛ةشئاع ثيدح ٌةحص عنمو «هيلع ة ةالصلا تبثأ نم مهنمف ءراثآلا هذه يف ُسانلا فلتخاف

 فّعض نم مهنمو . ًاضعب اهضعب ٌدشي «ءاربلا ثيدح عم «ٌليسارملا هذهو : اولاق .هٌريغو دمحأ مامإلا

 . اهنم حصأ قاحسإ نبا ثيدح :لاقو ليسارملا هذه فعضو «يفعجلا رباجب ءاربلا ٌتيدح

 كو هللا لوسر ةونبب ىنغتسا : :ٌةفئاط تلاقف هيلع ُلصُي مل هلجأل يذلا ببسلا يف ءالؤه فلتخا مث

 . هيلع ة ةالصلا نع هتداهشب ديهشلا ىنغتسا امك ؛هل ةعافش يه يتلا ةالصلا ةبْرُق نع

 . هيلع ة ةالصلا نع فوسكلا ة ةالصب لغتشاف «سمشلا تفسك موي تام هنإ : ىرخأ ةفئاط تلاقو

 ملو هيلع ينص :ليقف «هيلع ةالصلاب رمأ هنإف «راثآلا هذه نيب ضراعت ال :ٌةفئاط تلاقو

 نأل «ىلوأ تبثملا ةياور : :ةقرف تلاقو «هيلع لصُي مل :ليقو «فوسكلا ةالصب هلاغتشال هسفنب اهرشابُي

 . تايثإلا مّذدُق «تابثإلاو يفنلا ضراعت اذإو ؛ملع ةدايز هعم

 . ”ةمينغلا نم َّلَغ ْنَم ىلع الو ©" اهسفن لتق نم ىلع يّلصُي ال هنأ ل هيده نم ناكو : : لصف

 ىلع ىلص ِِْكَ هنأ هنع حصف ءموجرملا ينازلاك ءادح ٍلوُيقملا ىلع ة ةالصلا يف هنع فلتخاو

 ْتَمِسُك ول ٌةَبْوَت ْتَباَن دَقَل» : لاقف ؟ْتَنَر دقو هللا لوسر اي اهيلع يَّلصُت :رمع لاقف ءاهمجر يتلا ةينهجلا

 هركذ .٠ ؛ىلاعت هلل اهِْفتِي ْتَداَج ْنَأ ْنِم ّلَضفَأ ٌةَبْوَت ٌتْدَجَو لهو «مُهْنَمِسَوَل ٍةَئيِدَمل | ٍلْهَأ ْنِم َنيِعْبَس نيب

 20 هلسم

 “هيلع ىَلَصَوَأ اريح لَو ّيبنلا هل ّلاقف :لاقو كلام نب زعام ةصق ؛هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 هفلاخو «هنع قازرلا دبع نع «ناليغ نب ٌدومحم اهتبثأف «هيلع ةالصلا ركذ يف يرهزلا ىلع تِلّتخا دقو

 ءيلهُذلا ىيحي نب دمحمو «هيوهار نب قاحسإ : :مهو ءاهوركذي ملف «قازرلا دبع باحصأ نم ةينامث

 روصنم نب دمحأو «هيوجنز نب ديمُحو «لكوتملا نب ٌدِّمحمو يلع نب ٌنسحلاو «بيبح نب حونو

 . يدامرلا

 ىلع قازرلا دبع باحصأ عامجإل أطخ ءهيلع ىلص هنإ :ناليغ نب دومحم لوقو : : يقهيبلا لاق

 .هفالخ ىلع يرهزلا باحصأ عامجإ مث ءهقالخ

 لاقو . هّبَس الو هل رفغتسا ام : ٍيردخلا ديعس وبأ لاقف «كلام نب زعام ةصق يف فلتخا دقو

 امهركذ ِكِاَم ِنْي ِزِعاَمِل هللا َرْثَع : اولاقف .«كِلاَم نب ْرِعاَمِل اوُرِفْغَتْسا» :لاق هنإ :بيصحلا نب ةديرب

 ةزرب وبأ لاقو ؛لذعملا قازرلا ديع ثيدح وهو «يراخبلا هركذ «هيلع ىَّلصف» :رباج لاقو .”هلسم

 ©"0دواد وبأ هركذ «هيلع 5 ةالصلا ٍنع ةني ملو ولك يبنلا هيلع ٌلصُي مل : يملسألا

 )١( دواد وبأ هجرخأ )0144.

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم :(1977) هجام نباو )1١18(« يذمرتلاو (91/8) ملسم هجرخأ (؟)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو 177/1 مكاحلاو «54/4 يئاسنلاو :(21844) هجام نباو «(؟١71) دواد وبأ هجرخأ (9)

 .نيصح نب نارمع ثيدح نم ؛(54*) دواد وبأو )١470(« يذمرتلاو 11953(2) ملسم هجرخأ (4)

 .(1294) مقرب (5) .رياج ثيدح نم «(3870) يراخبلا هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «(147) دواد وبأ هجرخأ (00)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلن اهيلع ةالصناو زئانجلا يف ِهيَك هيده يف :لصف

 ضراعت ال :لاقي نأ امإ ءزعام ٌثيدحو . "!اهيلع ىّلص هنأ هيف فلتخُي مل ةيدماغلا ثيدح :ُتلق
 هتزانج ىلع ًةالصلا هُكرت يه هيف ةالصلا ٌكرتو ءهل هللا َرِفَْي نأب هل هؤاعد يه هيف ةالصلا نإف ءهظافلأ نيب
 .ةيدماغلا ثيدح ىلإ هنع َلِدُع .هظافلأ ُتضراعت اذإ :لاقُي نأ امإو «ًاريذحتو ًاييدأت

 هئافلخ ةنس تناك هذهو .همامأ ًايشام رباقملا ىلإ هعبت «تيم ىلع ىّلص اذإ لك ناكو :لصف
 ءاهنم ًابيرق نوكي نأ ًايشام ناك نإو ءاهءارو نوكي نأ أبكار ناك نإ اهعبت نمل ٌّنسو ءهدعب نِم نيدشارلا
 َنوُلُمرَيل اوناك نإ ىتح ءاهب عارسإلاب رمأي ناكو .اهلامش نع وأ ءاهنيمي نع وأ ءاهمامأ وأ ءاهفلخ اّمإ
 لهأي هّبشتلل ةنّمضتمو «ةنسلل ٍةفلاخم ةهوركم ةعدبف «ةوطخُ ةوطُح ٌمويلا سائلا ٌبيبد امأو ءَّالَمَر اهب
 عم ٌنحنو انتيأر دقل :لوقيو «كلذ لعفي نم ىلع ظوسلا عفري ةركب وبأ ناكو .دوهيلا باتكلا
 . ةلمر ُلُمْرَن لكي هللا لوسر

 . «ببّكلا ّنوُد امه :لاقف «ةزانجلا عم يشملا نع ِِك انيبن انلأس :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق
 اذإف . '؟9هنوُشْمَي ٌةكِيَالَملاو ٌبُكرأل نُكأ مل» :لوقيو ةزانجلا َعَِت اذإ يشمي ناكو , ؟7«نئسلا» لهأ ءاور
 .بكر امّيرو «ىشم امّيرف ءاهنع فرصنا

 . "«عضوت ىّنح اوُسِلْجَت الف «ةٌراَتجلا ْمُتَِْت اذإ» :لاقو «عضوُت ىتح سسِلِجي مل اهعبت اذإ ناكو
 اذه ىور :دواد وبأ لاق :تلق .ضرألاب اهّعضو :دارملاو :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 وبأ هاورو ”"”:ضرألاب ٌعَضوُت ىَّتَحا هيفو :لاق .ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع ؛ليهس نع .يروثلا ثيدحلا
 ىور دقو .ةيواعم يبأ نم ظفحأ نايفسو :لاق . 9هيخّللا يف ٌعَضوُت ىَّنَحا :لاقو ليهس نع «ةيواعم
 يف ٌمضوت ىتح ةزانجلا يف ُموقي ِِكَو هللا ُلوسر ناك :لاق ,تماصلا نب ةدابع نع ؛يذمرتلاو دواد وبأ
 ال :يراخبلا لاقو «ثيدحلا يف يوقلاب سيل :يذمرتلا لاق « عفار نب ٌرْشِب هدانسإ يف نكل لدحللا
 «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «ريكانمب ثدح :نيعم نبا لاقو «فيعض :دمحأ لاقو «هثيدح ىلع عباتُي
 . اهل ٌدّمعتملا هنأك ةعوضوم ءايشأ يوري :نابح نبا لاقو

 نم ٌريثك قلخ تام دقف .بئاغ تيم ّلُك ىلع ٌةالصلا ٌهلَو هتنسو هيده نِم نكي ملو :لصف
 ©تيملا ىلع هتالص يشاجنلا ىلع ىَّلص هنأ :هنع حصو «مهيلع ٌلصُي ملف ءبّيُع مهو نيملسملا
 لك ىلع ةالصلا ةمالل ٌةنسو .هنم ٌعيرشت اذه نأ :اهدحأ «قرط ةثالث ىلع كلذ يف سانلا فلتخاف
 هب صاخ اذه :كلامو ةفينح وبأ لاقو ؛هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلا ُلوق اذهو «بئاغ

 .هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم «(4445) دواد وبأو ء(7 ح) (1146) ملسم هجرخأ 0(
 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو .تاقث هلاجر ٍدانسإب «47 /4 يئاسنلاو :(187) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .ةلضن نب ذئاع ةلاهجل ءفيعض ٍدانسإب )23١11.« يذمرتلاو :«001844) دواد وبأ هجرخأ (5)
  تاقث هلاجر ٍدانسإب ؛نابوث ثيدح نم «(7377) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .ديعس يبأ ثيدح نم ((409) ملسمو )191١(2 يراخبلا هجرخأ (0)
 . 79/177 ثيدح رثإب دواد وبأ هجرخأ (5)

 . (70/1) ثيدح رثإب دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(181504) هجام نباو )3١7١(., يذمرتلاو ,(919/5) دراد وبأ هجرخأ (8)
 .ةريره يأ ثيدح نم ؛(401) ملسمو ((1714) يراخبلا هجرخأ (9)



 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف إي هيده يف :لصف قلد )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس بس 2 ااا اا امش

 ىلع هئالص ىري وهو هيلع ىَّلصف هُريرس هل َعِفُر نوكي نأ زئاجلا نمو : امهّباحصأ لاق «هريغل كلذ سيلو
 يف كَ يبنلل نوعبات مهف «هوري مل نإو ةباحصلاو «دعبلا نم ةفاسم ىلع ناك نإو دّماشملا رضاحلا

 امك «ةنس هكرتو «هّريغ نييئاغلا ّلك ىلع يلصُي ناك هنأ هنع لقي مل هنأ ءاذه ىلع لديو : اولاق .ةالصلا

 يّلصُي ىتح هل عفرُيو «ةديعبلا ةفاسملا نم تيملا ريرس نياعُي نأ ىلإ هدعب دحأل ليبس الو ٌةَنُس هلعِف نأ

 2 بئاغ وهو يئيللا ةيواعم نب ةيواعم ىلع ىلص هنأ هنع يور دقو ءهب صوصخم كلذ نأ َمِلْعَف «هيلع

 عزي ناك: ينيدملا نب يلع لاق «لديز نبا :لاقيو «ديز نب ءالعلا هدانسإ يف نإف ءحصي ال نكلو

 هيلع عباتي ال :يراخبلا لاق . «"”ريثأ نع ةلوميم يبأ نب ءاطع نع ؛لاله نب بوبحم هاورو ؛ثيدحلا

 هيلع َيْلُ ؛هيف هيلع لص مل دلبب تام نإ ٌيئاغلا نأ باوصلا : :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 هيلع َيّلُص نإو هيلع ّلصُي ملو رافكلا نيب تام هنأل «يشاجنلا ىلع لي يبنلا ىَّلص امك «بئاغلا ةالص

 ىلص لَو يبنلاو «هيلع نيملسملا ةالصب طقس دق ضرفلا نأل ؛بئاغلا ةالص هيلع ّلصُي مل تام ٌثيح

 يف ةثالث لاوقألاو ءملعأ هللاو ؛عضوم هل اذهو ؛عضوم هل اذهو «ةنس هكرتو هلعِفو «هكرتو بئاغلا ىلع

 . ًاقلطم هيلع ٌةالصلا هباحصأ دنع ٌروهشملاو «ليصفتلا اذه اهحصأو «دمحأ بهذم

 تلثخاف ءدعق هنأ هنع حصو ءاهل مايقلاب ٌرمأو «هب تّرم امل ةزانجلل ماق هنأ كي هنع حصو :لصف

 نايب هّلعِفو «نازئاج نارمألا لب :ليقو «””نيرمألا ٌرِخآ ٌدوعقلاو .خوسنم ُمايقلا :ليقف «كلذ يف

 . خسلا ءاعدا نم ىلوأ اذهو ءزاوجلل نايب هُكرتو «بابحتسالل

 موُنَي نيح الو ءاهيورغ دنع الو ءسمّشلا عولط دنع تيملا نفدي الأ كي هيده نم ناكو :لصف

 هنع ٌركذُيو «هيلجرو تيملا سأر دنع ني هعيسوتو ربقلا ٌقيمعتو ٌدحْللا هيده نم َناَكو . 9ةريهظلا ٌمئاق

 :ةياور يفو . مّللا ٍلوُسَر ِةَّلِم ىلَكَو للاب ءوّللا مشيت : :لاق ربقلا يف تملا عضو نإ ناك هنأ

 . *هنّللا ٍلوُسَر ةّلِم ىَلَعَو وللا لَِس فَ ءوّللا منيو

 . "انالث هسأر لبق ْنِم نفد اذإ تيملا ربق ىلع بارتلا وُيحي ناك هنأ ًاضيأ هنع ركذُيو

 هَل اوُنَأْسَي نأ ْمُهَرَمَأو ءَتيِنَتلا هل لأسو «هباحصأو وه هربق ىلع ماق تيملا نفد نم غرف اذإ ناكو
 , "9 تييّتلا

 هاور يذلا ثيدحلا امأو . مويلا ُسانلا هّلعفي امك تيملا نّقلُي الو ءربقلا دنع أرقي سلجي نكي ملو

 َباَرثلا ُمني تيوس َوَسك ْمُكِناَوْحِإ نم ٌدَحَأ َتاَم اّذِإِ» : 2ك يبلا نع ءةمامأ يبأ ثيدح نم «همجعم» يف يناربطلا

 نب نال ايا : ُلوُقَب م بيب لَو همسي هَ نال اي :ّلَُيِل م  هربق سأَر ىلع كد ميلف ,هربك ىلع
 ال ْنِكَلَو هللا َكِمَحْرَي انْذِش اًنْدِشْرَأ :ُلوَُي هن ال قب فَ :لوُقي ّمُك ءًأدِعاَق يوَكْسَيهنِإف ,ةنآلق

 ُهدْبَع ًادّمَحُم ّنَأَو هللا الإ هلِإ ال نأ ةَماَهَش : اًيلُدلا َنِم ِهْيَلَع ٌتْجّرَ اَم ْرَكْدا :ُلوُقَي َمُث َنورْعْشَت

 )١( يقهيبلا هجرخأ 4/6٠. )١( يقهيبلا هجرخأ 81/4.

 .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم )١554(: هجام نباو 935(2) ملسم هجرخأ (9)

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم ؛(1514١) هجام نباو ):23١( يذمرتلاو ((1147) دواد وبأو 871(2) ملسم هجرخأ (4)

 . يبعذلا هقفاوو ءهححصو 7085/١ مكاحلاو )١060(: هجام نباو )25١47« يذمرتلا :«71"0) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .ديج هدنسو .ةريره يبأ ثيدح نم )١9105( هجام نبا هجرخأ ()

 .يبهذلا هقفاوو ء«هححصو ؛؟ا/٠ ١/ مكاحلاو :(7771) دواد وبأ هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "1 اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف كو هيده يف :لصف

 ُذُخْأَي ريكو ًارُكذُم ّنإف ءًاماَمإ نآْرَمْلاب اي خشي أم الشال «أَبَر وللاب ٌتيِضَر َكْنََو هُلوُسَرَو ع
 .اَمُهَتوُد هجيجح ُهّللا نوُكيك هس نقل نم َدْنِم ُدعفَت ام اب ْقِلْنا :ُلوُقَيو ِهيِحاَص دب اَمُهْنِم لاَ ُُك
 اذهف 2"وءاوح نب نالُق اي :ءاّوحح ىلإ هّبِسْنُيَف : :لاق ؟همأ كرَْي مَنِ اوَّللا لوُسَر ا :لجر َلاَقَْك
 قي ُثبملا َنِقُد اذإ هنوعنصي يذلا اذهف :هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاق نكلو ءهٌعفر حصي ال ثيدح
 تثير ام :لاقف .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :ايندلا هيلع تقراف ام ركذا «ةنالف نب نالف اي :لوقيو ّلجرلا
 هيف يوري ةريغملا وبأ ناكو «كلذ لاقف ناسنإ ءاج «ةريغملا وبأ تام نيح ماشلا لهأ الإ | اذه لعف ًادحأ
 ديري :تلق .هيف يوري شايع نبا ناكو «هنولعفي اوناك مهنأ «مهخايشأ نع ؛ميرم يبأ نب ركب يبأ نع
 .ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاور يذلا اذه شايع نب ليعامسإ ثيدح

 «ريمع نب ميكحو «بيبح نب ةرمضو دعس نب دشار نع «هنئس» يف روصنم نب ديعس ركذ دقو
 اي :هربق دنع تيملل لاقُي نأ نوُبِحتسي اوناكف «هنع ُسانلا فرصناو «هُربق تّيملا ىلع َيّوُس اذإ : ٍرولاق
 ينير هلا يبو :لق الف اب «تارم ثالث لا الإ هلإ ال نأ ده هللا الإ هلإ ال :لق تالف
 . فرصني مث دمحم يّيبنو «مالسإلا

 الو ءاهدييشت الو «نيّلو رججحب الو ءرجآب اهؤانب الو روبقلا ةيلعت لي هيده نم نكي ملو : لصف
 يبأ نب ّيلع ّعَي دقو .6 هيدهل ٌةفلاخم «ةهوركم ةعدب اذه ُلُكف ءاهيلع بابقلا ٌءانب الو ءاهُئييطت
 ٌةيوست 6 هّتسف :©"!هاَّوَس م الإ ًافرشُم ابك الو ءهَسملع الإ ًالاثغت عدي ألا نميلا ىلإ هنع هللا يضر بلاط
 , "9هيلع ٌبتكُي نأو هيلع ىنبُي نأو ءٌربقلا صصجُي نأ ىهنو اهلك ةفرشُملا روبقلا هذه

 كي هُربقف «هيبحاص ٌربقو «ميركلا هّربق ناك اذكهو «ةئطال الو «ةفرشُم ال هباحصأ روبق تناكو
 .©”هيحاص ربق ناك اذكهو ءنيطم الو ينبم ال ءارمحلا ةصرعلا ءاحطيب دب حوطَبَم مّنَسُم

 .©ةرخاصب ِهِربَق فرعت ُديِرُي ْنَم َربق ملعُي ناكو
 يف هيهن دتشاو ؛2""اهيلع ٍجرّسلا ٍداقيإو ءدجاسم ٍروبقلا ذاختا نع هي هللا لوسر ىهنو ؛لصف

 ِتارّز نعلو «ًاديع هّربق اوذختي نأ هتمأ ىهنو «روبُقلا ىلإ ةالصلا نع ىهنو ؛هلعاف نعل ىتح كلذ
 .روبقلا

 ُذْخّتُت ثيحب مَّعُت الو ."اهيلع أكتُيو ءاهيلع سّلجُي الأو ءأطوُتو ٌروبقلا ناهُت ال نأ ُهيده ناكو
 . ًاناثوأو ًادايعأ ذختُتو ءاهيلإو اهدنع ىَلصُيَف ٌدجاسم

 )١( «دئاوزلا عمجم» يف ف يمثيهلا لاقو «(741/4) يناربطلا هجرخأ ٠/  : 40مهفرعأ مل ةعامج هدانسإ يفو .

 . بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم )2٠١44: يذمرتلاو ؛(71518) دواد وبأو «(459) ملسم هجرخأ (؟)
 ,45/4 يئاسنلاو ؛(5517) دواد وبأ ةدايزلا هذه جرخأو «هيلع بتكي نأ" ركذ نودي رباج ثيدح نم *) ملسم هجرخأ ()

 .رباجو ىسوم نب ناميلس نيب عاطقنا هيف ٍدانسإب )١077(« هجام نباو
 .رامتلا نايفس ثيدح نم «(1740) يراخبلا هجرخأ (5)
 .نسح ٍدانسإب ةعادو بأ نب بلطملا ثيدح نم (27707) دواد وبأ هجرخحأ (0)
 هدائسإ «سابع نبا ثيدح نم «(151/8) هجام نباو 5 ,94/4 يئاسنلاو ,076) يذمرتلاو ,9785(2) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .هيوقت ثيداحأ بابلا يف نكل «ناذاب همساو حلاص وبأ هيف «فيعض
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١977(: هجام نباو 248 /4 يئاسنلاو :(7514) دواد وبأو «(9411) ملسم هجرخأ (0)



 روبقلا ةرايز يف لكي هيده يف :لصف نفل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ممل سا ا كا كا اك ااا:

 روبقلا ةرايز يف هك هيده يف :لصف

 هذه افغتسالا رعلا ءاعدلل اهّروزي هباحصأ روبق راز اذإ ناك
 يه مو ءمهل را ع يي ءمهيلع محرتلاو ءمهل روزي هباحصأ روبق راز اذإ ناك

 ّنِم رايثلا لْهأ مكيلت ُمالَّسلا» :اهوراز اذإ اولوُقي نأ مهرمأو مهل اهعّرشو ءهتمأل اهنس يتلا ةرايزلا

 . "90ةيفاَعلا ُمُكَلَو ال هللا لسن ءنوُقحأل ْمُكي هللا ءاَض نإ اّنإو «َنيِمِلْسٌملاو َنينِموُملا

 ِءاعدلا نم :تيملا ىلع ةالصلا دنع هُلوقي ام سنج نِم اهترايز دنع ٌلعفيو ٌلوقي نأ هّيده ناكو

 هلاؤسو «هب هللا ىلع َمعاسقإلاو «هب كارشإلاو تيملا ءاعد الإ نوكرشملا ىّيأف .رافغتسالاو «محرتلاو

 يدهو «تيملا ىلإ ناسحإو ديحوت يده هنإف 3 هيده سكعي «هيلإ ةجوتلاو هب ةناعتسالاو ؛جئاوحلا

 «هب اوعدي وأ «تيملا اوعدي نأ امإ :ماسقأ ةثالث مهو .تيملا ىلإو «مهسوفن ىلإ ةءاسإو كرش ءالؤه

 كَ هللا لوسر يده لمأت نمو ءدجاسملا يف ءاعدلا نم ىلوأو ٌبجوأ هدنع ءاعدلا نوريو «هدنع وأ

 .قيفوتلا هللابو .نيرمألا نيب ٌقرفلا هل نّيبت ؛هباحصأو

 هل أرقُيو ؛ءازّعلل ٌعمتجي نأ هيده نم نكي ملو ؛تيملا لهأ ةيزعت هو هيده نم ناكو :لصن

 .ةهوركم ةثداح ةعدب اذه لُكو «هريغ الو هربق دنع ال «نآرقلا

 لجأل قّررخ نمم أربيو «"'عاجرتسالاو ءهلل دمحلاو «هللا ءاضقب ىضرلاو ٌنوكسلا هيده نم ناكو

 . ””هرعش اهل قلح وأ «ةحاينلاو بدنلاب هتوص عفر وأ «هّبايث ةبيصُملا

 ًاماعط مهل ُسسانلا عنصي نأ رمأ لب «سانلل ماعطلا نوُمّلكتي ال تيملا لهأ نأ هلي هيده نم ناكو
 لغش يف مهنإف .تيملا لهأ نع ٍلمحلاو ءميّشلاو قالخألا مراكم مظعأ نم اذهو :(؟”مهيلإ هنولسرُي

 . سانلا ماعطإ نع مهباصمب

 هرك دقو «ةيلهاجلا لمع نِم وه :لوقيو ءهنع ىهني ناك لب «تيملا يعن كرت هيي هيده نم ناكو

 . "”يعنلا نم نوكي نأ فاخخأ :لاقو تام اذإ َسانلا هّلهأ هب ملعُي نأ ٌةفيذح

 ةالصلا ٍناكرأ ّرصق ىلاعتو هّئاحبس ُهَّللا حابأ نأ «فوخلا ةالص يف لي هيده نم ناكو :لصف

 ناكرألا رصقو «هعم فوخ ال ٌرْفس ناك اذإ هّدحو ددعلا ٌرصقو ؛رفسلاو ٌفوخلا عمتجا اذإ اهددعو

 ةيآلا يف رصقلا دييقت يف ٌةمكحلا ملعُت هبو لَ هيده نم ناك اذهو «هعم ٌرفس ال فو ناك اذإ اهّدحو

 .فوخلاو ضرألا يف برضلاب

 مهّلك نيملسملا ٌتّصَي نأ «ةلبقلا نيبو هنيب ٌودعلا ناك اذإ «فوخلا ةالص يف لكك هيده نم ناكو

 ريحني مث «هعم ًاعيمج نوعفريو ٌعفري مث «ًاعيمج نوعكريف ٌمكري مث ءًاعيمج نوربكيو ٌريكيو هقلخ

 «ىلوألا ةعكرلا نم غرف اذإف ءٌرُدعلا ةجاوم ٌرخؤملا فصلا موقيو «ةصاخ هيلي يذلا ٌفصلاو دوجسلاب

 .ةديرب ثيدح نم 04و 07 /ه دحأو «/5 يئاسنلاو 410(2) ملسم هجرخأ (1)

 .ةملس مأ ثيدح نم «(1644) هجام نباو 418(2) ملسم دعوه (1)

 . يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ًالوصوم )2٠١4: ملسمو ؛(1745) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (0)

 رفعج نب هللا ديع ثيدح نم 917/١ مكاحلاو )171١(: هجام نباو :(448) يذمرتلاو :(7117) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .يبعذلا هقفاوو ءهححصو

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «نسح ٍدانسإب 1477(2) هجام نباو «(485) يذمرتلا هجرخأ (0)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "325 فوخلا ةالص يف يو هيده يف :لصف

 ٌتصلا ناكم ىلإ اومّدقتف ءاوماق مث «نيتدجس همايق دعب رّخؤملا فصلا ّدجس ؛ةيناثلا ىلإ ضّهنو
 عم يناثلا كفصلا َكِردْيِلو «نيتفئاطلل لوألا فصلا ٌةليضف ّلّصحتل مهئاكم لوألا فصلا رخأتو ؛لوألا
 ناتفئاطلا يوتستف «ىلوألا يف نيتدجسلا هعم لوألا كردأ امك «ةيناثلا ةعكرلا يف نيتدجسلا ٍِيك يبنلا
 لّوأ اوعنص امك ناتفئاطلا عنص عكر اذإف ؛لدعلا ٌةياغ كلذو .مهسفنأل اًوَضَ اميفو ءهعم اوكردأ اميف
 .©0اعيمج مهب ملسيف «دهشتلا يف هوقحلو «نيتدجس رخؤملا ٌفصلا دجس ؛دهشتلل سلج اذإف ةرم

 يلصُت ةقرفو ءٌردعلا ءازإب ٌةقرف :نيتقرف مهّلعجي ٌةرات ناك هَّنإف «ةلبقلا ةهج ريغ يف ٌردعلا ناك نإو
 ؛يجتو ,ىرخألا ةقرفلا ناكم ىلإ اهتالص يف فرصنت مث «ٌةعكر نيتقرفلا ىدحإ هعم يلصُتف «هعم
 .0مامإلا مالس دعب ًةعكر ٌةعكر ةفئاط لك يضقتو «ملسُت مث «ةيناثلا ةعكرلا هعم يلصُتف هذه ناكم ىلإ ىرخألا

 ء«فقاو وهو ةعكر يه يضقتو ؛ةيناثلا ىلإ موقي مث «ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب يلصُي ناك ةراتو
 «تماق دهشتلا يف سلج اذإف «ةيناثلا ةعكرلا هعم يلصُتف ءىرخألا ٌةفئاطلا يتأتو «هعوكر لبق ملسُتو
 . 2 مهب ملسُي ؛تدهشت اذإف ءدهشتلا يف اهرظنتي وهو ًةعكر تضقف

 مهب يلصُيف «ىرخألا ةفئاطلا يتأتو هلبق ملسُتف «نيتعكر نيتفئاطلا ىدحإب يلصُي ناك ةراتو
 .«©نيتعكر نيتعكر مهلو ءاعبرأ هل نوكتف ءمهب ملسُيو ؛نيتريخألا نيتعكرلا

 نيتعكر مهب يلصُيف ,ىرخألا يتأتو مهب ملسُيو نيتعكر نيتفئاطلا ىدحإب يلصُي ناك ةراتو
 . *0ةالص ةفئاط ّلكب مهب ىلص دق نوكيف ءملسُيو

 مهب يلصُيف ءىرخألا ءيجتو ءأئيش يضقت الو بهذتف ٌةعكر نيتفئاطلا ىدحإب يلصُي ناك ةراتو
 . اهب ٌةالصلا زوجت اهّلُك هجوألا هذهو ؛ةعكر ةعكر مهلو «ناتعكر هل نوكيف ءًائيش يضقت الو «ةعكر

 .زئاج هب لمعلاف «فوخلا ةالص باوبأ يف ىورُي ثيدح لك :دمحأ مامإلا لاق
 لوقت :هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاقو .ةزئاج اهّنُك ءاهيف ىورُت «ةعبس وأ هجوأ ٌةتس :لاقو

 اهّلك اهيلإ بهذ نم :ُلوقأ انأ :لاق ؟اهنم ًادحاو ٌراتخت وأ ؛هعضوم يف ٍثيدح لك ءاهّلك ثيداحألاب
 نبا ُبهذم اذهو ءًائيش يضقت الو «ٌةعكر ًةعكر هعم ةفئاط لك َيِلصُت نأ زّوج هنأ ءاذه رهاظو .نسحف
 .هيوهار نب قاحسإو ءمكحلاو «ةداتقو ءنسحلاو ؛دهاجمو «سوواطو هللا دبع نب رباجو «سايع
 . هلوركنُي انياحصأو «كلذ ٌراوج يضتقي دمحأ مالك ٌمومعو :«ينغملا» بحاص لاق

 اميرو ءاهّلوصأ هذهو هذه ىلإ اهّنك عجرت تأ ٌتاغِص فوخلا ةالص يف كو هنع يور دقو
 ةرشع ٌسمخ وحن مزح نب دمحم وبأ اهركذو «تافص ٌرشع مهّضعب اهركذ دقو ءاهظافلأ ٌضعب فلتخا

 . يقرزلا شايع يأ ثيدح نم ؛1إلا/ /" يئاسنلاو :(11775) دواد وبأو «رباج ثيدح نم :(860) ملسم هجرخأ 222
 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم .(879) ملسمو 1173(2") يراخبلا هجرخأ (0)
 .تاوخ نب حلاص ثيدح نم :(841) ملسمو «(4159) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .رياج ثيدح نم :(847) ملسم هلصوو :(4175) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (5)
 . نسحلا ةنعنع هيف «فيعض ٍدانسإب 187/١« ينطقرادلاو ء17/8/؟ يئاسنلا هجرخأ (0)



 ةاكزلاو ةقدصلا يف هي هيده يف :لصف فني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم ًاهوجو كلذ اولعج ءةصق يف ةاورلا فالتخا اوأر املك ءالؤهو «ًالوأ هانركذ ام حيحصلاو .ةفص

 .ملعأ هللاو .ةاورلا فالتخا نم وه امنإو « هلك يبنلا لعف

 ةاكزلاو ةقدصلا يف ِةَي هيده يف :لصف

 دقو .اهِفرضَمو هيلع بحت ْنَمَو ءاهباصنو ءاهرذقو ءاهتقو يف يده لمكأ ةاكزلا يف هّيده

 لاملل ٌةرهُظ ىلاعتو هناحبس هللا اهلعجو «نيكاسملا ةحلصمو «لاومألا بابرأ ًةحلصم اهيف ىعار

 هيلع هظفحي لب :هئاكز ىدأ نم ىلع لاملاب ٌةمعنلا تلاز امف «ءاينغألا ىلع اهب ةمعنلا دّيقو ؛هبحاصلو

 .هل ًاسراحو ؛هل ًانصحو ءهيلع ًاروُس اهّلعجيو «ِتافآلا اهب هنع فديو «هل هيمنيو

 اهيلإ مهُّتجاحو «قلخلا نيب ًانارّوَد لاومألاًرثكأ يهو ءلاملا نم فانصأ ةعبرأ يف اهلعج هنإ مث

 نارهوجلا :ثلاثلا .منغلاو ءرقبلاو «لبإلا :ماعنألا ٌةميهب : يناثلا .رامثلاو «عرزلا :اهدحأ .ةيرورض

 . اهعاونأ فالتخا ىلع ةراجتلا ٌلاومأ :عبارلا .ةضفلاو بهذلا امهو «ملاعلا ماوِق امهب ناذللا

 ام ٌلدعأ اذهو ءاهئاوتساو اهلامك دنع رامثلاو عورزلا لوح لعجو ؛ماع لك ٌةّرم اهبجوأ هنإ مث

 ٌرضي امم ةرم رمعلا يف اهُبوجوو «لارمألا بابرأب رضي ةعمج ّلُك وأ رهش ّلك اهّيوجو ذإ «نوكي

 .ةرم ماع َّلُك اهبوجو نم َلدعأ نكي ملف ؛نيكاسملاب
 «كلذ ةلوهسو ءاهليصحت يف لاومألا بايرأ يعس بسحب بجاولا ريداقم نيب تواف هنإ مث

 هل ربتعي ملو ءزاكرلا وهو ؛لاومألا نم ًالّصحم ًاعومجم ناسنإلا هفداص اميف سمُحلا بجوأف ءهتقشمو

 هبعتو هليصحت ٌةقشم تناك اميف رشعلا وهو هفصن بجوأو .هب رفظ ىتم ىسمخلا هيف بجوأ لب ءًالوح

 هللا ىّلوتيو ءاهرذبو اهيقسو اهضرأ ثرح رشابُي يتلا عورزلاو رامثلا يف كلذو كلذ ٌّقوف هتفلُو

 اميف رشعلا فصِن بجوأو .بالودو رئب ةراثإالو ءءام ءارش الو «دبعلا نم ةفلُك الب هدنع نم اهيقس

 اميف «رشعلا ٌعبر وهو «؛كلذ فص بجوأو .اهريغو حضاونلاو «يلاوّدلاو «ةفلُكلاب هّيقس دبعلا ىلوت
 ؛ةرات ةرادإلابو «ةرات ضرألا يف برضلاب «لاملا بر نِم لصتم لمع ىلع ًافوقوم هيف ءامّنلا ناك

 رامثلاو عرزلا ومن نإف ًاضيأو «رامثلاو عرزلا ةفلُك ني مظعأ اذه ةفلُك نأ بير الو .ةرات صبرعلابو

 ءامسلاب ىقسُي اميف ومنلا روهظو «ةراجتلا بجاو نم رّثكأ اهّبجاو ناكف «ةراجتلا ومن نم رثكأو ٌرهظأ

 رهظأو رثكأ ؛زنكلاك ءًاعومجم ًالصحم دجو اميف ُهروهظو ؛حضاونلاو يلاودلاب ىقسُي امم رّثكأ راهنألاو
 . عيمجلا نم

 ابضُن ةاساوملا هلمتحت يذلا لاملل لعج لق نإو لام لك ًةاساوملا لمتحي ال ناك امل هنإ مث

 يتئام ٍقِرَولل لعجف «نيكاسملا نم اهعقوم عقتو «لاومألا بابرأب ٌفِحْجُت ال ءاهيف ةاساوملا ٌةَرَّدقم
محأ نم لامحأ ةسمخ يهو ,"0قسوأ ةسمخ رامثلاو بوبحللو ألاقثم نيرشع بهذللو ,0.هرد

 لا

 لمتحي ال اهباصي ناك امل نكل «ًاسمخ لبإللو .ةرقب نيثالث رقبللو .ةاش نيعبرأ متغللو .برعلا لبإ

 «نيرشعو ًاسمخ تراصو تارم سمخ سمخلا ترركت اذإف .ةأاش اهيف بجوأ ءاهسنج نم ةاساوملا

 .بجاولا وه ناكف ءاهنم أدحاو اهّياصن لمتحا

 )١( هنع هللا يضر.يلع ثيدح نم (1/40) هجام نباو ؛(570) يذمرتلاو «(151/4) دواد يبأ دنع وه .
 )١( يراخبلا دنع وه )١469(« 2ديعس يبأ ثيدح نم 919/4(2) ملسمو .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز صلف ةاكزلاو ةقدصلا يف لَك هيده يف :لصف

 «ضاخم نبا نم اهيّلقو لبإلا ةرثك بسحب «ناصقنلاو ةدايزلا يف بجاولا اذه َّنِس َرّدَق امل هنإ مث
 املكو َةَعَّجْلاو ٌعَّدَجلا هّقوفو َقَّنِحلاو نجلا هقوفو نوبل تنبو ءَنوُبَل نبا هقوفو ءضاخم تنبو
 ةدايز ةلباقم يف بجاولا ددع ةدايز لعج ٍذئنيحف ؛هاهتنُم ىلإ نّسلا لصي نأ ىلإ سلا داز «لبإلا ترّثك
 .لاملا ددع

 نيكاسملا يفكيو ءاهب ُفِحجُي الو ةاساوملا لمتحي ًارْدَق لاومألا يف لعج نأ هتمكح تضتقاف
 «نيتفئاطلا نم ملظلا عقوف «ءارقفلا يفكي ام ءاينغألا لاومأ يف ضرفف «ءيش ىلإ هعم نوجاتحي الو
 ىلع ميظع ٌررض نيتفئاطلا نيب نم دلوتف قحتسي الام ذخأي ذخآلاو ؛هيلع بجو ام ٌعنمي ٌينغلا
 .ةلأسملا يف فاحلإلاو ليحلا عاونأ مهل تبجوأ «ةديدش ٌةقافو نيكاسملا

 : سانلا نم ٍنافنص اهُممجي ءءازجأ ةينامث اهأّرجو ءهسفنب ةقدصلا ْمْسق ىّلوت هناحبس ُبرلاو
 ًءارقفلا مهو ءاهتَّلتو ءاهترثكو ءاهفعضو «ةجاحلا ةدش بسحب ذخأيف ؛ةجاحل ذخأي نم :امهدحأ
 ٌةفّلؤملاو ءاهيلع نولماعلا مهو هتعفنمل ذخأي نم :يناثلاو .ليبسلا نباو «باقرلا يفو «نيكاسملاو
 هيف الو ًاجاتحم ُدِخآْلا نكي مل نإف .هللا ليبس يف ُةاَرُعلاو «نيبلا ٍتاذ حالصإل نومراغلاو «مهبولق
 .ةاكزلا يف هل مهس الف «نيملسملل ةعفنم

 لهأ نم ٌدحأ هلأس نإو «هاطعأ ةاكزلا لهأ نم هنأ لجرلا نم ملع اذإ كو هيده نم ناكو :لصف
 اهذخأي ناكو .©"”بستكم يوقل الو ينغِل اهيف ظح ال هنأ هربخي نأ دعب هاطعأ «هلاح فرْعَي ملو ةاكزلا
 .اهقح يف اهُعضيو ءاهلهأ نم

 اهنم مهنع َلضف امو «لاملا دلب يف نيذلا نيقحتسملا ىلع ةاكزلا ُقيرفت كي هيده نم ناكو
 رمأ لب «ىرقلا ىلإ مهُمعبي نكي ملو «يداوبلا ىلإ هتاعُس ثعبي ناك كلذلو ويكي وه اهقّرفف «هيلإ تّلِمُخ
 .هيلإ اهلمحب هرمأي ملو ءمهءارقف اهيطعُيو «نميلا لهأ ءاينغأ نم ةقدصلا ذخأي نأ لبج نب ذاعم

 «رامثلاو عورزلاو يشاوملا ني ةرهاظلا لاومألا لهأ ىلإ الإ هتاعُس ثعبي نأ هيده نم نكي ملو
 ٌبِسُحيق ءًاقْسَو هنم ءيجي مك رظنيو «مهليخن رمت ليخنلا بابرأ ىلع ٌصرخيف ٌصراخلا تعبي ناكو
 امل "”ههيلع هصرخي الف «َعبرلا وأ ّتلثلا مهل عدي نأ َصِراَحلا رمأي ناكو ."”هردقب ةاكزلا نم مهيلع
 فّرصتيلو ؛ٌمّرْضْنو ٌراملا لكؤت نأ لبق ٌةاكزلا ىصحُت يكل ٌصرخلا اذه ناكو «بئاونلا نم ليخنلا ورعي
 «ةحاوَر نب هللا دبع مهيلإ ٌثعبي ناكو ءاهّرطش مِهُئُمضُيو «عورزلاو ٌرامثلا مهيلع صّرخيف «هعرازو ربيخ لهأ نم هاقاس نم ىلإ ٌصراخلا ثعبي ناك كلذلو ؛ةاكزلا ٌردق اونمضيو ءاوؤاش امب اهبايرأ اهيف
 «ّيلإ سانلا ٌبحأ دنع نم مكتنج دقل هللاو !؟َتحّسلا ينومعطُت :هللا دبع لاقف فوُشرَي نأ اودارأف

 نب ةصيبق ثيدح نم دهاش هلو «حيحص هدانسإو رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع 299/6 يئاسنلاو ((217155) دواد يبأ دئع وه )١(
 )01١48. ملسم هجرخأ «قراخم

 نب دينعسو «عاطقنا هيف ٍدنسب ديسأ نب باتع ثيدح نم )١1815( هجام نباو «(545) يذمرتلاو 15(2) دواد يبأ دنع وه (؟)
 . يجيرختب ١76 ص ؛ةدعلا»و (41) «يبرعلا نبا ماكحأ» رظنا ةحيحص بيسملا نبا تالسرمو «ءاهقفلا لمعب دضتعي هنكل «لسرم ناك نإو وهو ءديسأ نب باتع كردي مل بيسا

 هيف «فيعض ٍدانسإب «ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم 247/5 يئاسنلاو :(547) يذمرتلاو «(155) دواد يبأ دنع وه (؟)
 .لاحلا لوهجم ءراين نب دوعسم نب نمحرلا دبع



 ةاكزلاو ةقدصلا يف لكي هيده يف :لصف "34 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 د- ني يقطشش٠لل لااا ا حا عا مسد

 «لدعأ ال نأ «هايإ يّبُحَو مكل يضخُب ينلِوحي الو «ريزانخلاو ٍةدرِقلا نِم م مكَيّدِع نم ّيلإ ضغبأ مّتنألو

 . ""ضرألاو ٌتاوامسلا تماق اذهب : اولاقف مكيلع

 تاوارضخلا الو «ريمحلا الو «لاغبلا الو «قيقرلاو «ليخلا نم ةاكزلا ٌدخأ هيده نم نكي ملو

 هنم ةاكزلا ذخأي ناك هنإف بطّرلاو بنعلا الإ رخّدُت الو لاكُت ال يتلا هكاوفلاو يتاقملاو خطابملا الو

 .سبيي مل امو هنم سبي ام نيب قرفي ملو ةلمج
 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ ىورف «لسعلا يف هلو هنع فلتخاو : :لصف

 ًايداو يمحي نأ هلأس ناكو هل لحن روُشعب لو هللا لوسر ىلإ ناعُْم ينب دحأ ٌلاله ءاج : لاق ءهدج

 بتك «هنع هللا يضر باطخلا نب ُرَمُع َيِلَو املف «يداولا كلذ وو هللا لوسر هل ىمحف ةَبْلَس : :هل لاقي

 نم هلو هللا لوسر ىلإ يدوي ناك ام كيلإ ىّدأ نإ :رمع بتكف «كلذ نع هّلأسي بهو نب ٌُنايفس هيلإ

 . ""ءاَّشَي ْنَم هلكأي ثيغ بابُد وه امنإف الإو « بلس هل محاف ٠ هلحُت روُشع

 . "”«ةبرقإ ٍبَرَق رشع لُك ْنِم١ ثيدحلا اذه يف ةياور يفو

 لَسَعلا ني لح هنأ :هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم هننسا يف هجام نبا ىورو

 ,كشعلا

 :لاق . ًالحن يل نإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق « «يعتملا ةراّيس يبأ نع ؛«دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 .*يل اهامحف يل اهيحلا !هللا لوسر اي :تلق .هَرْشُعلا ٌدأ»

 :لاق «ةريره يبأ نع ؛ةملس يبأ نع «يرهزلا نع ٍرّرَحُم نب هللا دبع نع «قازرلا دبع ىورو

 . للعلا ٍلَسَعلا ّنِم ٌدَحوُي نأ «نميلا لهأ ىلإ لي هللا لوسر بتك

 نع «هيبأ نع «بابذ يبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نع «ضايع نب سنأ انربخأ : : يعفاشلا لاق

 ا تلق مث ُتملسأف لَو هللا لوسر ىلع ٌتميق :لاق «بابُد يبأ نب دعس

 ْرَمُع مث ركب وبأ ينلمعتسا مث «٠ ءمهيلع ينلمعتساو لي هللا ٌلوسر لعفف «هيلع اوملسأ ام مهلاومأ نم

 هيف ممل تل «لسعلا يف يموق تملكف :لاقءٍةارَّسلا لهأ نم دعس ناكو :لاق . امهنع هللا يضر

 ٌتيقلف «ّرشعلا مهنم تذخأف .ٌرشعلا :ٌتلق ؟ىرت مك :اولاقف . ىّكزت ال ةرمث يف ريخ ال هنإف «ةاكز

 تاقدص يف هنمث لعج مث ءرمع ٌهَضبقف : لاق . ناك امب هّثربخأف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 .يعفاشلل هظفلو ءدمحأ مامإلا هاؤرو ."””نيملسملا

 ءيش لسعلا ةاكز يف سيل :يراخبلا لاقف ءاهمكحو ثيداحألا هذه يف ملعلا ّلهأ فلتخاو

 لسرملاو ءلسرم اذهو :ةحاور نب هللا دبع ثعبي ناك دي هللا لوسر نأ «راسي نب ناميلس نع ءاله 4 0/9 كلام دنع وه )١(

 .فيعضلا مسق نم

 . نسح ٍداتسإب ٠ 22 يئاسنلاو «1101١2و )17٠ دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(1474) هجام نبا هجرخأ (4) .نسح ٍدانسإي )2١507« دواد وبأ هجرخأ ()

 .فيعض ٍدانسإب «(21877) هجام نباو 2575/4 دمحأ هجرخأ (5)

 .فيعض ٍدانسإب ؛(197/7) قازرلا دبع هجرخأ (1)

 .فيعض «هللا دبع نب رينم هدنس يفو ءالهر/4 دحأو ك1 0 «هدئسم يف» يعفاشلا هجرخأ (00)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فيل ةاكزلاو ةقدصلا يف كَ هيده يف :لصف

 يف سيل :رذنملا نبا لاقو .ءيش ٌريثك بابلا اذه يف لَو يبنلا نع ّحِصَي ال :يذمرتلا لاقو .حصي
 :يعفاشلا لاقو .هيف ةاكز الف «عامجإ الو لَو هللا لوسر نع تبثي ثيدح لسعلا ةقدص بوجو
 دبع نب رمع نع الإ فيعض رشعلا هنم ذخؤي ال هنأ يفو «فيعض ٌرشعلا لسعلا يف نأ يف ثيدحلا
 .زيزعلا

 دبع نب ةقدص ةياور نم وهف «رمع نبا ثيدح امأ «ةلولعم اهلك بوجولا ٌثيداحأو :ءالؤه لاق
 لاقو .امهريغو «نيعم نب ىيحيو ءدمحأ مامإلا هفّعض ؛ةقدصو «هنع عفان نع ءراسي نب ىسوم نب هللا
 .ركنم ثيدح اذهو «ءيشب سيل ةقدص : يئاسنلا لاقو « لسرم لكي يبنلا نع « عفان نع وه :يراخبلا

 نب ناميلس :يراخبلا لاق «هنع ىسوم نب ناميلس ةياور نم وهف « يعتملا ةراّيس يبأ ثيدح امأو
 .للي هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ كردي مل ىسوم

 نب ديز نب ةماسأ هيفف ءرشعلا لسعلا نم ذخأ هلي يبنلا نأ «رخآلا بيعش نب ورمع ثيدح امأو
 لاقو ,ءيشب اوسيل مهتئالث ديز ونب :نيعم نبا لاق «مهدنع فيعض وهو ءورمع نع هيوري ملسأ
 .ةقث ملسأ نب ديز دلو يف سبل :يذمرتلا

 نب هللا دبع نم ملس ول هتلالد رهظأ امف :ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدح امأو
 يف سيلو «ثيدحلا كورتم رّرحم نب هللا دبع :اذه هثيدح يف يراخبلا لاق «يرهزلا نع هيوار رّرحم
 .حصي ءيش لسعلا ةاكز

 نع «ضايع نب سنأ نع .دمحم نب تلصلا هاور :يقهيبلا لاقف هللا همحر يعفاشلا ثيدح امأو
 «بابذ ىبأ نب دعس نع ؛هيبأ نع هللا دبع ني ريثم نع «(بابذ ىبأ نبا وه) نمحرلا دبع نب ثراحلا
 نع «رينم دلاو هللا دبع :يراخبلا لاق .بابذ يبأ نب ثراحلا نع «ىسيع نب ناوفص هاور كلذكو
 «ثيدحلا اذه يف الإ هفرعن ال اذه رينم :ينيدملا نب يلع لاقو «هئيدح حصي مل «بابذ يبأ نب دعس
 ذخأب هرمأي مل هلك هللا لوسر نأ ىلع لدي ام يكحي «بابذ يبأ نب دعسو :يعفاشلا لاق .يل لاق اذك
 ءهنم ْذَحْوُي ال نأ يرايتخاو :يعفاشلا لاق .هلهأ هب هل عوطتف هآر ءيش وه امنإو «لسعلا نم ةقدصلا
 .وفع هنأكف هيف ةتباث تسيلو نم ْذحْوُي اميف ةتباث راثآلاو نئسلا نأل

 هللا يضر يلع نع «هيبأ نع ء«دمحم نب رفعج نع ءديز نب نيسح انثدح ءمدآ نب ىيحي ىور دقو
 .ةاكز لسعلا يف سيل :لاق ءهنع

 نم ذخأي مل هنأ ذاعم نع ركذو .ًاثيش هيف ري ملف «لسعلا نع حلاص نب نسح لئسو : ىيحي لاق
 «لبج نب ذاعم نع «سوواط نع «ةرسيم نب ميهاربإ انثدح ؛نايفس انثدح :يديمُحلا لاق . ًائيش لسعلا
 ."”ءيشب كلك هللا لوسر هيف ينرمأي مل امهالك :ذاعم لاقف «لسعلاو رقبلا صقوب ىتأ هنأ

 زيزعلا دبع نب رمع نم ٌباتك انءاج :لاق ءركب يبأ نب هللا دبع نع ؛كلام انربخأ :يعفاشلا لاقو
 «كلام بهذ اذه ىلإو .“””ةقدص لسعلا نم الو ليخلا نم ذخأي ال نأ :ىنمي وهو يبأ ىلإ هللا همحر
 .يعفاشلاو

 .717/4و 1/7/١ كلام هجرخأ (؟) .(5431) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ )١(



 ةاكزلاو ةقدصلا يف لي هيده يف :لصف ضل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اهضعب يوقي راثآلا هذه نأ اوأرو «ةاكز لسعلا يف ف نأ ىلإ «ةعامجو «ةفينح وبأو «ءدمحأ بهذو

 متاح وبأ لئثس دقو .اهدنسمب ٌدَضعُي اهّلّسرمو ءاهقّرط تفلتخاو ءاهجراخم تددعت دقو ًاضعب.

 هنألو :ءالؤه لاق .معن :لاق ؟هئيدح حصي «بابذ يبأ نب دعس نع «رينم دلاو هللا دبع نع ؛يزارلا

 يف ةفلكلاو :اولاق .رامثلاو بوبحلاك ةاكزلا هيف تبجوف ءرْخَّذُيو لاكُيو ءرهزلاو رجشلا ِرْوَن نم دلوتي
 ءرشعلا ضرأ نم ذخأ اذإ ٌرشعلا هيف بجي امنإ :ةفينح وبأ لاق مث «رامثلاو عرزلا يف ةفلكلا نود هذخأ

 ججارخلا اهكلام ىلع بجو دق جارخلا ضرأ نأل «هدنع ءيش هيف بجي مل «جارخلا ضرأ نم ذِخَأ نإف
 ءاهنع قح هتمذ يف بجي مل رشعلا ضرأو ءاهلجأل رخآ قح اهيف بجي ملف ءاهعرزو اهرامث لجأل

 . اهنم نوكي اميف ٌقحلا بجو كلذلف

 تناك ةيرشُع «تاوم وأ هكلم نِم َّدِخَأ اميف هبجوأو «كلذ يف نيضرألا نيب دمحأ مامإلا ىّوسو

 .ةيجارخ وأ ضرألا

 «هريثكو هليلق يف بجي هنأ :امهدحأ . نيلوق ىلع ؟ال مأ باصن هل له هل نوبجوملا فلتخا مث

 وه :فسوي وبأ لاقف ءهردق يف فلتخا مث .ًانيعم ًاباصن هل نأ : يناثلاو ؛هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذهو

 .لاطرأ ةرشع

 :دمحأ لاقو .يقارعلاب ًالطر نوثالثو ةتس قرفلاو ءقارفأ ةسمخ وه :نسحلا نب دمحم لاقو

 ءًالطر نوتس هنأ :اهدحأ .لاوقأ ةثالث ىلع ؛قرفلا يف هباحصأ فلتخا مث .قارفأ ةرشع هباصن
 .ملعأ هللاو ءدمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو ءالطر رشع ةتس :ثلاثلاو . ًالطر نوثالثو ةتس هنأ :يناثلاو

 ةراتو "'”«ليإ يفو هيف كِراَبَمهَّللا» :لوقي ٌةراتف هل اعد ةاكزلاب لجرلا هءاج اذإ كك ناكو :لصف

 اذهلو «لاملا طسو لب «ةاكزلا يف لاومألا مئارك ُدخأ هيده نم نكي ملو ."”:ويلع لص ّمُهلْل» :لوقي

 , 29كلذ نع ًاذاعم ىهن

 اذإ ةقدصلا نم لكأي نأ ينغلل حبي ناكو أ“ هتقدص يرتشي نأ قّدصتملا ىهني كل ناكو :لصف

 . ةةيده اهني انلو ٌةََدَص اَهْيلَع َوُه» :لاقو ةَريرَب ىلع هب ٌقَّدُصُت محل نِم لَك لكأو «ريقفلا هيلإ اهادهأ

 دبع رمأف «لبإلا ٍتدِقتك ًاشيج زّهج امك «ةق ةقدصلا ىلع نيملسملا حلاصمل نيدتسي ًانايحأ ناكو

 . اهناذآ يف اهُمِسَي ناكو ؛""'هديب ٍةَقَدّصلا لبإ ُمِسَي ناكو ."”ةقدصلا صئالق نم ذخأي نأ ورمع نب هللا

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ءرجح نب لئاو ثيدح نم ءا"٠ /0 يئاسنلا هجرخأ )١(

 .ىوأ يأ نب هللا دبع ثيدح نم )١9/8 ٠ ملسمو :(1177)و )١4917(« يراخبلا هجرخأ (؟)

 .سابع نبا ثيدح نم :(19) ملسمو )١458(«: يراخبلا هجرخأ (1)
 .رمع نبأ ثيدح نم :(1511) ملسمو «(791/1) يراخبلا هجرخأ (5)

 .ةشئاع ثيدح نم )١16١4(: ملسمو :(0410) يراخبلا هجرخأ (0)

 نكل .لاحلا لوهجي وهو ءشيرح نب ورمع ءداتسإلا يفو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم 2 (77*ها/) دواد وبأ هجرخأ )ن2

 . هتحصب يقهيبلا مكحو ءيوق ٍدنسب 788 - 7417/0 يقهيبلا هجرخأ ءرخآ هجو نم درو

 ,(5119) ملسمو ؛(7١6١) يراخبلا هجرخأ (0



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ففي رطفلا ةاكز يف لف هيده يف :لصف

 ةقدص هنع هللا يضر سايعلا نم فلستسا امك ءاهبابرأ نم ةقدصلا فلستسا رمأ هارع اذإ ناكو
 نيم اع 0

 رطفلا ةاكز يف ِدكَي هيده يف :لصف

 ِدْبَعَو رح ءىَنْنََو رك ءِريبكَو ِريِغَص ْنِم ُنوُمَي ْنَم ىلعو «ملسملا ىلع لو هللا لوسر اهضرف
 ًاعاص وأ :هنع يورو . "؟ٍبيِيذ نم ًاعاَص وأ ءايقأ ْنِم ًاعاص ذأ ءريِعَش ْنِم ًاعاَص أ رم ْنِ ًاعاص
 نم عاص فصن لعج باطخلا نب رمع نأ : :فورعملاو . (8054 نم عاص فصن : هنع يورو 0 قيقد نم

 موك م يذلا وه ةيواعم نأ «نيحيحصلا» يفو ٠ ©دواد وبأ هركذ ءءايشألا هذه نم عاصلا ناكمرب

 . ًاضعب اهضعب يِدَقُي «ةدئسمو «ةلسرم راثآ لَ يبنلا نع هيفو كلذ

 لوسر لاق : لاق هيبأ نع «ريعش يبأ نب هللا دبع نب ةبلعت وأ ةياعث نب هللا دبع ثيدح اهنمف

 .دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور '" ”هِنيتتا ّلُك ىلع حْمَت مَقو زا رب ني عاص» : هو هللا

 نإ الأ ٍةكَم جاجف يف ًايدانم ثعب كي يبنلا نأ (ةدج ع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع لاقو

 هاَوِس أ حمُك ْنِم ناّذُم ءِريبك وأ ٍربِفَص دبع وأ ٌرُخ «ىقث وأ ركَذ ميسم ٌلُك ىلع ٌةَجاَو رظفلا ٌةَئدَص
 .بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . 200ماعظ ْنِم ًاعاَص

 يف مح ّنْب ورْمع َرمأ ؛ لَو هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ينطقرادلا ىورو
 . ضعي هيف ملكتو مهضعب هقثوا «ىسوم نب ناميلس هيفو .'”ةطْنِح ْنِم م ٍعاَض فضِنِي رظفلا ٍةاَكَر

 ٌةَقَدَص اوججٍرْخأ :لاقف ةرصبلا ربنم ىلع ٌناضمر رخآ يف سابع نبا بطتخ :يرصتبلا ٌنسحلا لاق
 مُموُمْلَعَف مُكْئاَوْخإ ىَلِإ اوُموُث ؟ةئيِدمْلا لْهأ ْنِم اَنُه اه ْنَ اه ْنَم :َلاَقُك ءاوُمَلْعَ ْمّل َاَّنلا نأكف ْمُكِْوَص
 انك نب اص تضي ذأ رش ذأ ءرغت ني ًاعاص َُئَدصلا هذة هللا لور ضرق نومي ال هل
 ٍرْغْسلا ٌصْخُر ىأر ُهّنَع هللا َيِضَر يلم مق املف «ِريبَك وأ ريغَص .ىَتنأ ذأركذ كولمم وأ ل لك ىلع

 ىئاسنلاو ؛هظفل اذهو دواد وبأ هاور . «ءيَش ُلُك ْنِم ًاعاص ُهوُمْْلَعَج ْوَلُق « مُكِيَلَع ُهللا َعَسْوَأ ْدَق :َلاَق
 انخيش ناكو ."'”هِرْيَغَو رب ْنِم ًاعاَص اهوُلَمجا ءاوُمِسْوأف مُكيَلَع هللا عسوأ ذإ اَمأ : يلع لاقف ٠:

 ٌرُبلا نم اهيف ٌبجاولا نأ ؛تارافكلا يف دمحأ ٍلوق سايق وه : لوقيب بهذملا اذه يوي هللا همحب

 .هريغ نم بجاولا فصن

 )١( دواد وبأ هجرخأ )١1714(« هجام نباو «(11/4) يذمرتلاو )109/48(.

 ثيدح نم «(984) ملسمو ؛(4١6١) يراخبلا هجرخأو .ديعس يبأ ثيدح نم 486(«2) ملسمو )١6١5(: يراخبلا هجرخأ ()
 .رمع نبا

 هذهو ««قيقد نم ًاغاص وأ» :نايفس دازو :دواد وبأ لاقو «ديعس يبأ ثيدح نم 00 يئاسنلاو «(1514) دواد وبأ هجرخحأ (9)

 . ةنييع نبأ نم مهو ةدايزلا

 .دشار نب نامعتلا لجأل فيعض هدائسإو «ريعُص نب ةبلعث ثيدح نم :7//141 يتطقرادلا هجرخأ (5)
 ,(0318) مقرب (9)

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «(486) ملسمو )١16١08(« يراخبلا هجرخأ (5)

 408/5 «ةيارلا بصن» رظنا «بارطضاو ٌفعض ثيدحلا يفو )2١719« دواد وبأو 4717و 41/0 دمحأ هجرخأ (0)
 148 /7 ينطقرادلا هجرخلأ (9) .(510/4) يذمرتلا هجرخأ (8)

 )٠8( يئاسنلاو «(1575) دواد وبأ هجرخأ 0/ 57.



 عوطتلا ةقدص يف لك هيده يف :لصف ففي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ْنَم» :لاق هنأ هنع «نئسلا» يفو .ديعلا ةالص لبق ةقدصلا هذه جارخإ ِكَي هيده نم ناكو :لصف

 .©0«ِتاقّدّصلا ّنِم ٌةَقَدَص َيِهَك ةالّصلا َدْعَب اهاَدأ ْنَمو «ةَلوُبْفَم ٌةاَكَر يِهَف ةالّصلا َلْبَق اهاّدأ

 ٍساّنلا جور َلِبَق ىّدْؤُت ْنأ رظِفلا ٍةاكَرب يي هللا ُلوُسَر َرَمُأ :لاق رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو
 . 2ةدلّضلا ىلإ

 «ةالصلا نِم غارفلاب ٌتوفت اهنأو ءديعلا ةالص نع اهريخأت ٌروجي ال هنأ «نيثيدحلا نيذه ىضتقمو

 ناكو ءامهب ٌلوقلا عفدي عامجإ الو «خسان الو نيثيدحلا نيذهل ضراعُم ال هنإف ءباوصلا وه اذهو

 لبق حبذ نم نأو ءاهتقو ىلع ال «مامإلا ةالص ىلع ةيحضألا ُبيترت هٌريظنو «هّرصنيو كلذ يّوَقُي انحش
 اذهو «ىرخألا ةلأسملا يف باوصلا وه ًاضيأ اذهو .محل ةاش لب ٌةيحضأ هتحيبذ نكت مل مامإلا ةالص

 .نيعضوملا يف هلي هللا لوسر يده

 فانصألا ىلع اهمِسقي نكي ملو «ةقدصلا هذهب نيكاسملا ٌُصيصخت ْهكَي هيده نم ناكو :لصف

 نيلوقلا ٌدحأ لب «مهدعب ْنَم الو ءهباحصأ نم ٌدحأ هلعف الو «كلذب رمأ الو «ًةضبق ًةضبق ةينامثلا
 اهتمسق بوجوب لوقلا نم ٌحجرأ ٌلوقلا اذهو ؛:ةصاخ نيكاسملا ىلع الإ اهججارخإ ٌروجي ال هنأ :اندنع
 .ةينامثلا فانصألا ىلع

 عوطتلا ةقدص يف ْهكَي هيده يف :لصف
 هّلِقتسي الو «ىلاعت هلل هاطعأ ًائيش رثكتسي ال ناكو هدي تكلم امب ًةقدص سانلا َمظعأ لي ناك

 ءرقفلا فاخي ال ْنَم ءاطع هؤاطع ناكو «ًاريثك وأ ناك ًاليلق ءهاطعأ الإ هدنع ًاثيش ٌدحأ هّلأسي ال ناكو

 امب ٍذِخآْلا رورس نم ٌمظعأ هيطعي امب هُحرفو هٌرورُس ناكو «هيلإ ٍءيش ٌّبحأ ٌةقدصلاو ٌءاطعلا ناكو
 .ةلسرملا حيرلاك هنيمي «ريخلاب سانلا ٌدوجأ ناكو «هذخأي

 فانصأ يف عّونُي ناكو .هسابلب ٌةراتو «هماعطب ٌةرات «هسفن ىلع هرثآ جاتحُم هل ضرع اذا ناكو

 نمثلا عئابلا يطعُي مث ءيشلا ءارشب ةراتو «ةيدهلاب ةراتو ؛ةقدصلاب ةراتو «ةبهلاب ٌةراتف ءهتقدصو هئاطع

 2( ريكأو لضفأو «هنم رثكأ دريف ,ءيشلا ضرتقي ناك ةراتو .””رباج ريعبب لعف امك ءًاعيمج ةعلّسلاو

 ًافظلت ءاهفاعضأب وأ اهنم رثكأب اهيلع ءىفاكُيو ةّيدهلا لبقيو :هنمث نم رثكأ يطعيف «ءيشلا يرتشيو
 .هلاحيو «هّكلمي امب هتاسحإو هتقدص تناكو «نكمم لكب ناسحإلاو ةقدصلا بورض يف ًاعّونتو

 ٌليخبلا هآر اذإف «هلوقو هلاحب اهيلإ وعديو ءاهيلع ٌضحيو «ةقدصلاب ُرُمأيو .هدنع ام ُجرُخَيف «هلوقبو
 نم هسفن ُكِلمي ال هّيده ىأرو هبحَصو هظلاخ ْنَّم ناكو «ءاطعلاو لذبلا ىلإ هّلاح هاعد ءحيحشلا
 .ىدّتلاو ةحامسلا

 ءًاردص قلخلا حرشأ لَك ناك كلذلو ,«فورعملاو ٍةقدصلاو ناسحإلا ىلإ وعدي ِدِكَي هيده ناكو
 كلذ فاضناو ءردصلا حرش يف ًابيجع ًاريثأت فورعملا ٍلعِفَو ةقدصل نإف ءأبلق مهّمعنأو ءًاسفن مهّييطأو

 )١( مكاحلاو ,(18719/) هجام نباو «(109) دواد وبأ هجرخأ 104/1١ .

 )١( يراخبلا هجرخأ )١16١5(: ملسمو )945(,

 .رياج ثيدح نم 4211١ ح) 1877 1751/7 ملسمو )7١417(« يراخبلا دنع وه (؟)

 . ةريره يبأ ثيدح نم 2(؟740) يراخبلا دنع وه (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فق اهلوصحو رودصلا حرش بابسآ يف :لصف

 جارخإو ًاسح هردص حرشو ءاهعباوتو اهصئاصخو «ةلاسرلاو ةوبئلاب هردص حرش نم وب هللا هّضخ ام ىلإ

 .هنم ناطيشلا طح

 كب هل لامكلا ىلع اهلوصحو رودصلا حرش بابسأ يف :لصف
 ردص ٌحارشنا ُنوكي هتدايزو هتوقو هلامك بسح ىلعو ءٌديحوتلا ردصلا حرش بابسأ مظعأف

 :ىلاعت لاقو [؟؟ :رمزلا] 4ْكِيَن ني رون َلَع َوُهَف رلْسِإْلل ُمَدْدَص ُهَلَأ حس نسْفأط : ىلاعت هللا لاق .هبحاص
 ىف ُدَكَسَي اًدئأَك ابيع اقبح رذعع لصجتي ليم أ ذرُج نمو وكنا ةرذص ص دم نأ هنا دري نست)
 مظعأ ني لالّصلاو ٌكرّشلاو ءردصلا حرش بابسأ مظعأ نم ٌديحوتلاو ىدهلاف [10 :مامنألا] 4 لمعلا
 .هجارحناو ٍردَّصلا ٍقيِض بايسأ

 ُحِرْفُيو هعّسوُيو ردصلا حّرشي هنإف «ناميإلا ٌرون وهو دبعلا بلق يف هللا هُقِذقي يذلا ٌرونلا :اهنمو
 .هبعصأو نجس قيضأ يف راصو ءّجِرحَو قاض «دبعلا بلق نم رونلا اذه َدِقُق اذإف ءّبلقلا

 َّحَسفْلا ّبْلَملا ٌروُثلا لح اذإ» :لاق هنأ لَك يبنلا نع 'هعماج» يف يذمرتلا ىوردقو

 ٍراَد ْنَع يِفاَجّنلاَو ٍووُلُخْلا ٍراد ىلإ ةبانإلا» :ل اق ؟هللا ٌلوُسر اَي  َكِلُذ ٌةَمالَع امو :اولاق . «ٌحَرَسْناَو

 اذه نم هبيصن بسحب هردص حارشنا نم ديعلا بيصُيف .؟9:هلوز زث َلْبَق ِتْوَملل ُءادنيشالاو ءِروُرُعلا
 . هقّيضُت هذهو ءردصلا ٌحرشت د هذه «ةيّسحلا ةملظلاو «يسحلا ٌرونلا كلذكو .رونلا

 قيّضلا هثروي ْلهجلاو ءايندلا نم ٌعسوأ نوكي ىتح هعّسويو ءردصلا حرشي هنإف ؛ملعلا : اهنمو
 ملعلل لب ءٍملِع لكل اذه سيلو .عستاو هردص حرشنا ءدبعلا ٌملع عسّنا املكف «سبحلاو رضحلاو

 مهُئسحأو ءًابولق مهعسوأو ءًاردص سانلا ٌحرشأ هّلهأف «عفانلا ٌملعلا وهو لك لوسرلا نع ثوروملا
 .ًاشيع مهبيطأو ًاقالخأ

 الف «هتدابعب مّعنتلاو ءهيلع ٌلابقإلاو «بلقلا ّلكب هئبحمو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةبانإلا : اهنمو
 ينإف «ةلاحلا هذه لثم يف ةنجلا يف تنك نإ :ًانايحأ ٌلوقيل هنإ ىتح ؛كلذ نم دبعلا ردصل ٌحرشأ ءيش
 الإ هفرعي ال «بلقلا ميعنو ء«سفنلا بيطو ءردصلا حارشنا يف ٌبيجع ريثأت ةبحمللو .بيط شيع يف أذإ

 ةيؤر دنع الإ قيضُي الو «حرشأو ٌحسفأ ٌردصلا ناك ءّدشأو ىوقأ ةّيحملا تناك امّلكو ءهب سجح هل نم
 .هحور ىٌمُح مهتطلاخمو «هنيع ىَدُك مهثيؤرف «نأشلا اذه نم نيغرافلا نيِلاٌطبلا

 فركؤ نع ٌةلفغلاو «هريغب بلقلا ٌقلعتو ؛ىلاعت هللا نع ضارعإلا ردصلا قيض بابسأ مظعأ ْنِمو

 ضرألا يف امف ءريغلا كلذ ةبحم يف هّبلق ّنِجٌسو هب َبُذُع هللا ٌريغ ًائيش ٌتحأ نم نإف فاوس ٌةيحمو

 . ًابلق بعتأ الو أشيع دكنأ الو ءألاب فسكأ الو هنم ىقشأ

 ءاهؤاذغو «حورلا ميعنو «بلقلا ٌةذلو «سفنلا رورسو ءايندلا ةنج يه ةبحم :ناتبحم امهف
 «ةدارالاو ليملا ىوق ُباذجناو «بلقلا ٌلكِب هذحو هللا ٌةبحم يهو ءاهنيع ُةّرُقو اهئايح لب ءاهؤاودو

 هيودرم نباو خيشلا وبأو ايندلا يبأ نباو ةبيش يبأ نبا هاور» :108/1 «يديبزلا فاحتإ» يفو .«يذمرتلا عماج» يف هدجن مل )١(

 رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأو . . . .يظرقلا بعك نب دمحم نع هيودرم نبا هجرخأو .قرط نم «بعشلا يف يقهيبلاو

 033 ١ «ءوحن هعفر ينيادلا رفعج يبأ قيرط نم هجرخأ مث 5 هوحن رمع نبا ثيدح نم ؟لوصألا



 ياوصخو رودصل حرش بابسا يفءلصفق 55 000 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اهلوصحو رودصلا حرش بابسأ يف :لصف انذار )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز

 ٌببس يهو ءردصلا ٌقيِضو «بلقلا ٌنُِحِسو «سفنلا م معو «حورلا باذع يه ٌةبحمو «هيلإ اهلك ةبحملاو

 .هناحبس هاوس ام ةبحم يهو ءانعلاو دكتلاو ملألا

 يف بيجع ريثأت ركذللف «نطوم ّلُك يفو لاح ّلُك ىلع هركذ ٌماود :ردصلا حرش بابسأ نمو
 .هباذعو هسيحو هقيض يف بيجع ٌريثأت ةلفغللو «بلقلا ميعنو ءردصلا حارشنا

 عاوتأو «ندبلاب عفنلاو ءواجلاو ؛لاملا نم هنكمي امب مهُعفنو قلخلا ىلإ | ٌناسحإلا :اهنمو

 سيل يذلا ليخبلاو ءأبلق مهمعنأو «ًاسفن مهبيطأو ءأردص سانلا ٌحرشأ ّنسحملا ميركلا نإف ؛ناسحإلا

 يف ِةِكَي هللا لوسر برض دقو . اًمغو انه مهمظعأو ءآشيع مهدكنأو ءاردص سانلا ٌقيضأ ناسحإ هيف

 «ُكَدَصي ذَا مَ اَمْلُع دبل نم ن انج اَمهيَلَع ِنْيَلُجَر لكمك : :قّدصتملاو ليخبلل ًالثم حيحصلا»

 ٍةَقْلَح َّلُك ْتَمِرَل َقَكَدَّصلاِب ُليِخَبلا ّمَهم اَمّلُكو هَرََأ َيِفميوُهَباَي َرُجَي ىّمَح ءثلستبناو هْيَلَع ْتَعَسَنا

 ردص ٍقيِض لثمو «هبلق حاسفناو ء«قّدصتملا نمؤملا ردص حارشنا ُلَثَم اذهف . ويلعن ْعنت مَ ءاهتاكم

 هبلق راصحناو ليخبلا

 قيضأ ُنابجلاو «بلقلا ٌعِسّنم «ناطبلا عساو ءردصلا حرشنم عاجشلا نإف ؛ةعاجشلا :اهنمو

 ناويحلل ام سنج ْنِم الإ ميعن الو ؛هل ةذل الو ءرورس الو هل ةحرف ال ءًبلق مهّرصحأو ًاردص سانلا

 ىلع مرحم وه امك «نابج لك ىلع ٌمرَّخمف ءاهججاهتباو ءاّهميعنو ءاهّتذلو «حورلا رورس امأو .يميهبلا

 ؛هتافصو ىلاعت هئامسأبو هب لهاج «هركذ نع لفاغ ؛هناحبس هللا نع ضرعُم َّلُك ىلعو «ليخب لك

 ٌقيضلا كلذو ؛ةئجو ًاضاير ربقلا يف ريصي «رورسلاو ميعنلا اذه نإو .هريغب بلقلا قلعتم «هنيدو

 ًاباذعو ًاميعن ءردصلا يف بلقلا لاحك «ربقلا يف دبعلا لاحف ؛ًانجسو ًاباذع ربقلا ىف ة ُبلقني ءرصحلاو

 ّضراوعلا نإف «ضراعل اذه ردص قيضب الو «ضراعل اذه ردص حارشناب ًةربع الو «ًاقالطناو ًانجسو

 يهف ؛هسبحو هحارشنا بجوُت بلقلاب تماق يتلا ةفّصلا ىلع ُلّرعملا امنإو ءاهبابسأ لاوزب ُلوزت
 ١ ١ .ناعتسملا هللاو «نازيملا

 «هباذعو هقيض بجوُت يتلا ةمومذملا تافصلا نم ِبْلَقلا ٍلَغَد ٌجارخإ : اهمظعأ نم لب اهنمو

 كلت جِرخُي ملو ؛هردص ٌحرشت : يتلا بابسألا ىتأ اذإ ناسنإلا نإف ءءرُبلا لوصح نيبو هنيب ٌلوحتو

 ناّروتعت ناتدام هل نوكي نأ هتياغو «لئاطب هردص حارشنا نِم ّطحي مل «هبلق نم ةمومذملا فاصوألا

 .امهنم هيلع ةيلاغلا ةداملل وهو «هبلق ىلع

 ٌلوضفلا هذه نإف «مونلاو «لكألاو ءةطلاخملاو ءعامتسالاو «مالكلاو ءرظنلا لوضف كرت : اهنمو

 باذع ٌبِلاغ لب « ءاهي بّذعتيو «ُةقّيضتو «هسيحتو «هرّصحت «بلقلا يف ًامومهو ًامومغو ًامالآ ٌليحتست

 امو ءمهسب تافآلا هذه نم ٍةفآ لك يف برض نم ٌردص ٌقيِضأ ام هللا الإ هلإ الف ٠ اهنم ةرخآلاو ايندلا

 لك يف برض ْنَم شيع َمعنأ ام هللا الإ هلإ الو ؛هبلق ٌرصح ٌدشأ امو «هلاح أوسأ امو ءهّشيع َدَكنأ

 رفاو بيصن اذهلف « اهلوح ةمئاح « اهيلع ٌةرئاد يمه تناكو «مهسب ةدومحملا لاصخلا كلت نم ٍةلصحت

 ينل راجل نول : : ىلاعت هلوق نم رفاو بيصن كلذلو [راطفنالا] 4( ري ىن ربل نإ :ىلاعت هلوق ْنِم

 .ئلاعتو كرابت هللا الإ اهيصحي ال ةتوافتم ٌبتارم امهنيبو «اراطفالا 4( رج

 .ريسي فالتخاب ؛ةريره يبأ ثيدح نم )1١71(2 ملسمو )١447(: يراخبلا هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نه مايصلا يف ل هيده يف :لصف

 ٌعاسّناو ءردصلا ٌحارشنا اهب لّصحي ةفص لك يف قلخلا لمكأ ناك كو هللا لوسر نأ : : دوصقملاو
 هب صح ام عم نيعلا ةّرقو «ةايحلاو حرشلا اذه يف قلخلا لمكأ وهف «حورلا ةايحو «نيعلا ٌةرُقو «بلقلا
 لاني هتعباتم بسح ىلعو «نيع ةرقو ةذلو ًاحارشنا مهّلمكأ هل ةعباتم قلخلا لمكأو ءّيّسحلا حرشلا نم
 ءردصلا حرش نم لامكلا ةورذ يف كي وهف «لائي ام هحور ةذلو «هنيع ةرقو «هردص حارشنا نم دبعلا
 .ٌناعتسملا هللاو «هعابّتا نم مهبيصت بسحب كلذ نم هعابتألو «رزولا عضوو ءركذلا عفرو

 هرصنو مهل هزازعإو .مهنع هعافدو ,مهايإ هّيمصعو ءمهل هللا ظفح نم ٌبيصن هعابتأل اذكهو
 ريغ دجو نمو هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف .رثكتسمو ءلِقتسمف «ةعباتملا نم مهبيصن بسحب مهل
 ,©0هسفن الإ ّنمولي الف كلذ

 مايصلا يف ُلَ هيده يف :لصف
 اهتوق ليدعتو «تافولأملا نع اهّماطِفو «تاوهشلا نع سفنلا سبح مايصلا نم ٌدوصقملا ناك امل

 رسكيو «ةيدبألا اهُثايح هيف امم هب وكزت ام لوبقو ءاهميعنو اهتداعس ٌةياغ هيف ام بلطل ٌدهتستل ةيناوهشلا
 يراجم قيضتو «نيكاسملا نم ٍةعئاجلا ٍدابكألا لاحب اهرٌكذُيو ءاهَترْوّسو اهِتَّدِح نِم أمظلاو ٌعوجلا
 مكحل اهلاسرتسا نع ء ءاضعألا ىوُق سبحتو «بارشلاو ماعطلا يراجم قييضتب دبعلا نم ناطيشلا
 «هماجلب ْمَجلُتثو ؛هحامج نع ٍةوق َّلُكو اهنم وضع ّلُك ُنكسُيو ءاهداعمو اهشاعم يف اهّرضي اميف ةعيبطلا
 رئاس نيب نِم نيملاعلا ٌبرل وهو «نيبّرقملاو راربألا ةضايرو ؛نيبراحملا ُةَنُجو «نيقتملا ٌماجل وهف
 كرت وهف (هدوبعم لجأ نم هّبارشو هّماعطو هّئوهش ٌكرتي امنإو «ًائيش ٌلعفي ال عئاصلا نإف «لامعألا
 هاوس هيلع ٌعِلطَي ال هبرو دبعلا نيب رس وهو «هتاضرمو هللا ةبحمل ًاراثيإ اهتاذّدلتو سفنلا تابوبحم
 لجأ نم هّئوهشو هّبارشو هّماعط كرت هثوك امأو «ةرهاظلا تارطفملا ِكرت ىلع هنم َنوُعِلَي دق ُدابعلاو

 .موصلا ٌةقيقح كلذو ءٌرشب هيلع ُعِلَطي ال ٌرمأ وهف «هدوبعم
 بلاجلا طياختلا نع اهتيمجو «ةطابلا ىوقلاو ؛ةرهاظلا حراوجلا ظفح يف بيجع ٌريئأت موصللو

 اهتحص نم اهل ةعناملا ةئيدرلا داوملا غارفتساو ءاهتدسفأ اهيلع تلوتسا اذإ يتلا ةدسافلا داوملا اهل
 ربكأ نم وهف «تاوهشلا يديأ اهنم هتبلتسا ام اهيلإ ديعُيو ءاهتحص حراوجلاو بلقلا ىلع ظفحي ٌموصلاف
 نم ترذلا َلَع بيك امك مالا ْمُكِلَع َبْيِك اثم نبا اهيا * ىلاعت لاق امك «ىوقتلا ىلع ٍنوعلا
 هيلع ْتَّدتشا ِنَم َرَمْأو . "3 ةّنُج ٌمْوّصلا» : قلو يبنلا لاقو 0 ةرقبلا] 4( َنوَنَت كلم كَ
 . "”وهشلا هذه َءاَّجو هلعجو «مايّصلاب هيلع هل ةردق الو حاكتلا هش

 ُهللا هعرش «ةميقتسملا ٍرظِفلاو «ةميلسلا لوقعلاب ٌةدوهشم تناك امل موصلا ٌحلاصم نأ : :دوصقملاو
 . ةنْجو مهل ٌةيمِحو .مهيلإ ًاناسحإو « مهب ةمحر هدابعل

 سوفنلا ىلع هّلهسأو .دوصقملل ليصحت ٌّمظعأو .يدهلا َّلمَكأ هيف ِِكي هللا لوسر يده ناكو
 مالسإلا طسو ىلإ هضرف رخأت « ءاهبعصأو رومألا قشأ نم اهتاوهشو اهتافولأم نع سوفنلا ْمظ ناك املو

 .رذ يبأ ثيدح نم :(؟الال) ملسم هجرخأ يسدق ثيدح مالكلا نلصأ 0)
 .ةريره بأ ثيدح نم )١191(( ملسمو )١1901(: يراخبلا هجرخأ (؟)
 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )١5٠00(« ملسمو ,6055(2) يراخبلا دنع وه (م)



 مايصلا يف كب هيده يف :لصف 3ك )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . جيردتلاب هيلإ تلقت «نآرقلا ٌراوأ تّفِلأَو ؛ةالصلاو ديحوتلا ىلع ُسوفنلا ِتّنّظوت امل «ةرجهلا دعب

 .تاناضمر عسي ٌماص دقو كي هلا لوسر يفوتف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف هضرف ناكو

 رييختلا كلذ نم َلِقُت مث ءانيكسم موي لُك نع موطُي نأ نيبو هنيب ربيختلا هجو ىلع ًالوأ َضُفو

 نامعطُيو نارطفُي امهنإف ّمايصلا اقيطُي مل اذإ ةأرملاو ريبكلا خيشلل ماعطإلا لعجو .موصلا مثحت د ىلإ

 ىلع اتفاخ اذإ عض ِعِضِرُمْلاو لماحللو ءايضقيو ارطقُي نأ رفاسملاو ضيرملل صنرو «'' ”ًانيكسم موي ّلُك نع

 مل امهرطف نإف « موي ُلُكِل نيكس ماعطإ ءاضقلا عم اتداز ءامهيدلو ىلع اتفاخ نإف ءَكِلَّذَك امهسفنأ

 . مالسإلا لّوأ يف حيحصلا رطفك نيكسملا ماعطإب ربجف ءةحضلا عم ناك امنإو «ضرم فرخ نكي

 اذإ ٌمئاصلا ناك نكل «همّثحت همٌّحت : ةيناثلاو .رييختلا فصوب هياجيإ : اهادحإ ءث ٌبَنَر موصلل ناكو

 يتلا يهو " ةلاثلاةبترلاب كلذ خسنف «ةلباقلا ةليللا ىلإ ُبارشلاو ٌماعطلا هيلع َمْوَح معَ نأ لبق مان

 . ةمايقلا موي ىلإ ٌعرشلا اهيلع رقتسا

 ةالصلا هيلع ٌليربج ناكف «تادابعلا عاوتأ نم ٌراثكإلا ناضمر رهش يف يو هيده نم ناكو

 ٌدوجأ ناكو «ةلسرملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ ليربج هيقل اذإ ناكو «ناضمر يف نآرقلا هسرادُي مالسلاو

 «ةالصلاو «نآرقلا ةوالتو «ناسحإلاو ةقدصلا نم هيف ٌرثكُي ''””ناضمر يف نوكي ام دوجأو «سانلا

 .فاكتعالاو ءٍركّذلاو

 ًانايحأ أ هيف لصاوُيل ناك هنإ ىتح «روهشلا نم هب هّريغ ٌصْخَي ال امب ةدابعلا نم ناضمر ٌّصُخَي ناكو

 «لصاوُت كّنإ : 0 ؛لاصرلا نع هّباحِصأ ىهني ناكو ؛ةدابعلا ىلع هراهنو ِهِليَل تاعاس َرْفَوُيِل

 ينيقْسَيَو يئمِهظُب يِبَر َدْنِع - لك ينإ : : ةياور يفو - كيِبأ يلإ مُككيَهُك تنل ٠ :لوقيف

 بارشو ٌماعط هنأ : انفدحأ . .نيلوق ىلع ٍنْيَروكذملا بارشلاو ماعطلا اذه يف ُمانلا فلتخا دقو

 هب هللا هيْذْعُي ام هب ٌدارملا نأ : يناثلا اهنع لوُدعلل َبِجوُم الو ءظفللا ٌةقيقح هذهو :اولاق « «مفلل يسِح

 عباوتو «هيلإ قوشلاو «هبحب همّعنتو «هبرقب هنيع ٍةرّقو «هتاجانم ةذل نِم هبلق ىلع ضيفي امو «هفراعم نم

 بلقلاو حوّرلاو سوفنلا ٌةجهبو «نيعلا ٌةرقو «حاورألا ٌميعنو «بولقلا ًءاذغ يه يتلا ٍلاوحألا نم كلذ

 «نامزلا نم ًةدم ماسجألا ءاذغ نع َينْغُي ىتح ءاذغلا اذه ىوقي دقو «هعفنأو هدوجأو ءاذغ ٌمظعأ وه امي

 :ليق امك

 ٍداَّرلا ِنَعاًَهيِهْلتَو باَرشلانَع اَهُلَمْشَت كاركِذ ْنِم ُتيداحأ اهل

 يداخاًهباقغأ يف كِفيدخ ْنِمَو هبهيضتئشت روث كهجبوب اهل
 ٍداَعيِمَدْئِعايْحَتَف مودُملا ٌحْوُر اَمَّدعوأ ِرْيَسلا ٍلالَك نِم ْتَكَش اذإ

 . سابع نبا ثيدح نم «(4500) يراخبلا دنع وه 00(

 كلام نب سنأ ثيدح نم ؛(17171) هجام نباو 4181 18٠: /5 يئاسنلاو «(710) يذمرتلاو «(75404) دواد وبأ هجرخأ (')
 ١ .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يوق ثيدح وهو

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم «(1916) يراخبلا دنع وه 2(

 . سابع نب هللا دبع ثيدح نم :(11017) ملسمو :(1407) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(08) (110) ملسمو 7١1/١ «أطوملا» يف كلام هجرخأ (©)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فيدل مايصلا يف ديك هيده يف :لصف

 ءاذهلا نم ريثك نع حورلاو بلقلا ءاذغب مسجلا ء ءانغتسا ملعي قوشو ٍةبرجت ىندأ هل نمو
 «هبرقب مّعنتو .هبوبحمب هُنيع تّرق دق يذلا هبولطمب ٌرفاظلا ّناحرفلا ٌرورسملا اميس الو «يناويحلا
 «هرمأب نتعم هب يفح هبوبحمو «تقو ّلُك هيلإ لصت هفحتو فايادهو هبوبحم فاطلأو نع ىضّرْلاَو
 بيبحلاب فيكف ؟بحملا اذهل ءاذِغ ُمظعأ اذه يف ٌسيلفأ هل ةماتلا ةبحملا عم ماركإلا ٌةياغ هل ٌمركُم
 ٌبِحُملا ٌبلق ألتما اذإ ًاناسحإ ْمظعأ الو «لمكأ الو «لمجأ الو ءمظعأ الو ءهنم لجأ ءيش ال يذلا
 «هبيبح عم هَلاح اذهو . .نكمت ٌمظعأ هنم هّبح نكمتو «هحراوجو هبلق ءازجأ ٌعيمج هّبح كلمو «هبحب

 ينمِهظُي يِبَر َدْنِع لظَأ ينإ» :لاق اذهلو ؟ًاراهنو ًاليل هيقسيو هُمعطُي هبيبح دنع ُبِحُملا اذه سيلفأ
 ناك ولف ًاضيأو «ًالصاوم هنوك نع ًالضف ًامئاص ناك امل مفلل ًابارشو ًاماعط كلذ ناك ولو ؛'ينبقسيم
 ملو .«ٌلصاوأ تسلا : ٌلِصاوُت َكّنِإ :هل اوُناَق ذإ هباحصأل لاقلو «ًالِصاوُم نكي مل «ليللا يف كلذ
 هنّيب امب .ءكلذ يف مهنيبو هنيب قاحلإلا عطقو «هيلإ لاصولا ةبسن ىلع مهّرقأ لب ٠ ,؟مكيتيهك تسلا :لقي
 ذ يلصاو يأ للا لوسر نأ «رمع نب هللا دبع ثيدح نم ««ملسم حيحصا يف امك «قرافلا نم

 ْمَمظَأ ينإ مُكلِْم ُتْسَّل يّنإ' :لاقف ٌلِصاوُي تنأ : هل ليقف :مهاهنف «ُسسانلا لصاوف ءتاضمر
 ”ىّقْشأو

 :لاق .ٌلِصاوُت كنإ :اولاقف ؛لاّصولا ٍنَع#ت هلا ٌلوسر ىهن :شيدحلا اذهل يي ريرإخبلا قايسو.
 لَك هللا لوسر ىهن :ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو . ىَقسَأَو ٌمَعظَأ ينإ مُكلِْي ُتْنَل ينإ»
 «يلثو مُكيأو» هلك لا لوسر لاقف ءلِصاوُت هللا لوسر اي َكنإ : نيملسملا نم لجر لاقف «لاصولا نع
 "”(ينيِقسَيَو يبر ينُمِهظُي تيبأ ين

 مث ءأموي مث ًاموي مهب لصاو ءارهتيي نأ اري ا مماهن امل 5 يلا نإف :ًاضيأو

 .لاصولا ِنَع اوه ن اب نيح مهل لكتشلاك مك ل الهلا رع :لاقف لالهلا اوأر
 وا مُكلْنِم تنل ينإ ٠ ؛مهَنْمَعَت ن نوُقمعتْملا د دَي ًالاَصو انْلَصاَول ٌرُهّشلا انل ٌدُم ول» : :رخآ ظفل يف

 هنوك عم «ىقسُيو مَعطُي هنأ ربخأف « 0« ينيؤذتو ير يملأ ين ؛ يلف مكس مك :لاق

 الو «ًاليكنت كلذ ناك امل ءبرشيو لكأي ناك ولف ؛« «مهل ًاّجعم مهب ًالكنم مهلعف لعف دقو ءًالِصاوُم

 .حضاو هللا دمحب اذهو «ًالاصو الو لب ازيجعت

 «يراخبلا حيحص» يفو ٠ .رحسلاب | هيف نأ ءةمألل ةمحر لاصولا نعت هللا لوسر ىهن دقو
 ىلإ لِصاَوْلُف لِصاوُي ْنَأ دارأ مُكُيأُ اولِصاوُت الد :لوقي دك ّيبنلا َعِمَس هنأ «يردخلا ديعس يبأ نع
 0« رصّسلا

 يف ٌُسانلا فلتخا :ليق ؟هوركم وأ مرحم وأ زئاج لاصولا لهو ؟ةلأسملا هذه مكُح امف : :ليق نإف
 :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه

 .01979) يراخبلا هجرخأ () )11١7(. ملسم هجرخأ ()
 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(7١11) ملسمو :(1956) يراخبلا هجرخأ "7
 .سنأ ثيدح نم 05١+ ح) )11١1( ملسم هجرخأ (5)
 .ديعس يبأ نع )١9717( يراخبلا هجرخأ 2(



 مايصلا يف هلي هيده يف :لصف <ظ3ىىف )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نبا ناكو .فلسلا نم هريغو ريبزلا نب هللا دبع نع يورم وهو هيلع َرَدَق نإ زئاج هنأ :امهدحأ

 نع مهل هيهن عم ةباحصلاب لصاو ٌهْكي يبنلا نأ «لوقلا اذه بابرأ ٍةجحُ ْنِمو «مايألا لِصاوُي ريبزلا

 (مُكيِكِيِهَك تسل ينإ» :لاقو لاصولا نع ىهن هنأ «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امك ءلاصولا

 ناك ولو «ءلاصولا نع هيهن دعب مهب هلاصو اذهف . 00 "موي مث ءأموي ْمِهِب ّلَصاو ءاوُهَتْنَي نأ اب نأ املف

 مّلعي وهو هيهن دعب هوُلعف املف : اولاق ٠ كلذ دعب هيلع مّرتأ املو ءاوهتتي نأ اَبَأ امل ميرحتلل يهلا

 نع هلي هللا لوسر ىهن : ٌةشئاع تلاق دقو «مهنع ٌفيفختلاو ءمهب ًةمحرلا دارأ هنأ َمِلُم (مهّرِقُيو

 .هيلع قفتم ." مهل ةمحر لاصولا

 «يروثلاو «يعفاشلاو «ةفينح وبأو ؛كلام :مهنم «ءلاصولا زوجي ال :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 صن هللا همحر يعفاشلا :تلق . دحأل هوزيجُي مل مهنإ مهنع هاكح دقو  ربلا دبع نبا لاق .هللا مهمحر

 يهنب نومّرحملا جتحاو «نيهجو ىلع ؟هيزنت وأ ميرحت ةهارك يه له «هباحصأ فلتخاو .هتهارك ىلع

 نوكي نأ عنمي ال مهل ةمحر» :ةشئاع لوقو :اولاق .ميرحتلا يضتقي ئهنلاو :اولاق لي يبنلا

 . ٌةنايصو ٌةيْمِحو ٌةمحر ةمألل هيهانم ُر رئاس لب ءمهيلع همّرح نأ مهب هتمحر نم نإف ءهدكؤُي لب «ميرحتلل

 «ًاليكنتو ًاعيرقت نكلو «مهاهن دقو فيك مهل ًاريرقت نكي ملف «هيهن دعب مهب هُتلصاوُم امأو :اولاق

 هنع مهيهن يف ةمكحلا ٍنايبو «مهرجز ديكأت يف يهنلا ةحلصم لجأل هيهن دعب لاصولا مهنم لمتحاف

 ناك ءهنع يهنلا ٌةمكح ترهظو «لاصولا ٌةدسفم مهل ترهظ اذإف « اهلجأل مهاهن يتلا ةدسفملا روهظب

 ةدايعلا يف للملا هنم اوّسحأو «لاصولا يف ام مهل رهظ اذإ مهنإف هل مهكرتو مهلوبق ىلإ ىعدأ كلذ

 نايتإلاو ءهضئارف يف عوشخلاو هللا رمأ يف ةوقلا نم نيّذلا فئاظو نِ ُحجرأو ٌمهأ وه اميف ريصقتلاو

 يهنلا ٌةمكح مهل نيبت «هنيبو دبعلا نيب لوحيو «كلذ يفانُي ُديدشلا ٌعوجلاو «ةنطابلاو ةرهاظلا اهقوقحي

 . هل هلوُد مهل هيف هيف يتلا ٌةدسفملاو «لاصولا نع

 ىلع يبارعألا رارقإ ني ْمظعأب ةحجارلا ةحلصملا هذهل لاصولا ىلع مهل هٌرارقإ سيلو :اولاق

 هتالص يف ءيسملا هرارقإ نم مظعأب الو «مالسإلا نع َرْفَتُي الثلو فيلأتلا ةحلصمل © دجسملا يف لوبلا

 هنيد يف ةلطاب ٌةالص يه لب « ءلصم ٌريغ اهلعاف نأو «ةالصب تسيل اهنأ هنو مهربخأ يتلا ة ةالصلا ىلع

 اذإ» : كك لاق دقو :اولاق ءمّلعتلا ا أ هنإف ءغارفلا دعب هلوبقو هميلعت
 لاق دقو :اول ماو علا ف غلب لف « رق دعب : ملا ام هنب ارتأت رب كيا رم

 «مُكيتبَهَك ُتْسَل يه ؛ :لاقف ءهصئاصخ نم لاصولا نأ ىلع ُلُدَي ام ثيدحلا يف ٌركُد دقو :اولاق

 ل

 : هك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف
 © ”همئاّضلا رظفأ دقق ٌسْمّشلا تّبرَغَو ءانهاه ْنِم ُراَهّتلا َرْبْدَأو ءامام ويلا 2 اذاد

 011١7 ملسمو ((1910) يراخبلا هجرخأ 2(
 )11١6(. ملسمو :(19414) يراخبلا هجرخأ (؟)
 . كلام نب سنأ ثيدح نم :(5844) ملسمو «(715)و (1076) يراخبلا هجرخأ 0
 .ةريره يبأ ثيدح نم ((17719) ملسمو :(9788) يراخبلا هجرخأ (5)
 )011١١. ملسمو «(1481) يراخبلا هجرخأ (©)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فرغ مايصلا يف وو هيده يف :لصف

 لوخدب ًامكح ًارطفم هلعجف :اولاق .''”ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم هوحئ ؛نيحيحصلا» يفو
 . اعرش لاصولا ليحُي كلذو ءرطفي مل نإو رطفلا تقو

 ."”رظفلا اوُنجَع ام ريخب يتم ُلاَرَت ال وأ ءةرظفلا ىلع ين لات ال» :ِلَك لاق دقو :اولاق
 ىَراَصُنلاو دولا نإ «َرِفلا ُساَّنلا َلجَع اَم ًارهاظ يلا ُلاّزَي ال :هنع ةريره يبأ نع «نئسلا» ىفو
 اذهو ,«أرظف ْمُهُلَجْعَأ ّيلإ يِداَبِع ٌبَح ثحأد :لجو زع ُهللا لاق» :لاق «هنع «نتسلا» يفو ٠ 759نوُرُخَوُي

 نأ ةدابعلا تاجرد ّلقأ نإف «ةدابع نكي مل ًاهوركم ناك اذإو :هّكرت فيكف ءرطفلا ريخأت ةهارك يضتقي
 . ةبحتسم نوكت

 ظوفحملا وه اذهو «رحّس ىلإ رحّس نم زوجي لاصولا نأ :لاوقألا ٌلدعأ وهو ثلاثلا لوقلاو
 لِصاوُي ْنأ دارأ مكُيأف اولصاوثال» :ي يبنلا نع :يردُحلا ديعس يبأ ثيدحل ءقاحسإو ءدمحأ نع
 ةقيقحلا يف وهو «مئاصلا ىلع هلهسأو لاصولا ٌلدعأ وهو .يراخبلا هاور ,"ةرحسلا ىلإ لصاويلف
 نم اهلقن دق ناك « ءرحسلا يف اهلكأ اذإف ءةلكأ ةليللاو مويلا يف هل مئاصلاف ءرخأت هنأ الإ هئاشع ةلزنمب
 .ملعأ هللاو ٠ هرخآ ىلإ ليللا لوأ

 ءدحاو ٍدهاش ةداهشب وأ ةقّقحم ةيؤرب الإ ناضمر موص يف لدي ال نأ هيذه نم ناكو : : لصف
 اقفل امهْفلكُي ملو ءامهربخ ىلع دمتعاو « "”يبارعأ ةداهشب ةرم ماصو « ''رمع نبا ةداهشب ماص امك
 دهاشلا فّلكُي ملف ةداهش ناك نإو ءدحاولا ربخب ناضمر يف ىفتكا دقف ًارابخإ كلذ ناك نإف . ةداهشلا
 . ًاموي نيثالث نابعش ة ةَدِع لمكأ ءٌةداهش الو ٌةيؤر نكت مل نإف .ةداهشلا فل

 مث ءموي نيثالث نابعش ةّدِع لمكأ ؛باحس وأ ٌميغ هرظنم نود نيثالثلا ًةليل لاح اذإ ناكو :لصف
 ناكو َمُع اذإ نيثالث نابعش ةدِع ٍلٌّمكت نأب رمأ لب ءهب ّرمأ الو ءمامغإلا موي موصي نكي ملو .هماص
 ردقلا نإف «' "هل اوُرُدقاف مُكيَلَع مه نإف» :هّلوق اذه ضِقانُي الو .هرمأ اذهو ءهلعف اذهف «كلذك لعفي
 يي ةدع ُلامكإ لامكإلاب دارملاو «ةّدعلا اونو :لاق امك لامكإلا هب دارملاو ءرّدقملا ُباسِحلا وه

 ١ :لاقو هنابعَش هد اوُنمْكأ :يراخبلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف لاق امك ءٌَمُع يذلا 82 0
 هتدع لامكإب رمأ يذلاو . ””ةّدعلا اولمكأف مكيلع ّمُه نإف ةّورَت ىَّنَح اوُرطْفُت الو هور ىَّنَح اوموُصَت

 .0101) ملسمو :(1586) يراخبلا هجرخأ 0
 . «يتمأ» لدب «سانلا» ركذب ءدعس نب لهس ثيدح نم )1١44(: ملسمو :(14817) يراخبلا هجرخأ (5)
 .نسح هدنسو )١79/4(: هجام نباو ؛(5705) دواد وبأ هجرخأ 17
 نب ةرق لجأل «فيعض ٍدانسإب ةريره بأ ثيدح نم :(75077) ةميزخ نباو 714/7 دمحأو )207٠١ يذمرتلا هجرخأ 6

 019519) يراخبلا هجرخأ (2) . ليئويح نب نمحرلا دبع
 .يبعذلا هقفاوو هححصو ءرمع نبا ثيدح نم 2477/١ مكاحلاو ((5747) دواد يبأ دنع وه (| 260
 ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم )١07(: هجام نباو 2171/4 يئاسنلاو :(141) يذمرتلاو «(5740) دواد وبأ دنع وه" (

 . فيعض

 .رمع نب هللا ديع ثيدح نم )1١80(, ملسمو )١19٠0(: يراخبلا هجرخأ فل
 . ةريره يبأ ثيدح نم )١404(« يراخبلا هجرخأ (9)
 ثيدح نم دهاش هلو «حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «سابع نبا ثيدح نم ؛(184) يذمرتلاو «(779) دواد وبأ هجرخأ ()

 0 )٠41 ملسم هجرخأ ةريره يأ



 مايصلا يف لَو هيده يف :لصف ان )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .هنم رطفلا دنعو همايص دنع وهو «مغي يذلا ٌرهشلا وه

 اوُلمُكأف مكيلع ّمُه ْنإف هورَن ىَّنَح اوُموُصَت الف ءنورشِو ٌةَعْسَي ٌرْهَّشلا» :هلوق اذه نم ٌحرصأو
 رابتعاو ءهظفل هيلع لد ام ءاغلإ زوجي الف «هانعمب هرخآ ىلإو هظفلب رهشلا لوأ ىلإ عجار اذهو 7«:ّدعلا

 . ىنعملا ةهج نم هيلع لد ام

 .27نيئالك اوُدُعَت مكيلع ّمُه ْنإف «نورْشعو ٌةَعسَي ٌرْهَّشلاَو «نوثالت ٌرْهَّشلا» :لاقو

 اوُلمُكاف ٌةَماَمْع هنود ْتَلاَح نإَف «هتيؤرل اورطفأو «هتيؤرل اوُموُص ناَضَمَر ّلْبَق اوُموُصَت الد :لاقو

 .7نيئالث

 وأ «لآلهلا اًوّرَت ىَّنَح اوُموُص ٌمُن ءةَّذِعلا اوليُكُت وأ لالهلا اًوَرَت ىّنَح َرْهَّشلا اومِّدقَت ال» :لاقو

 . 2 يّدِعلا اولمُكت
 «هريغ ْنِم ْظّمَحَتَي آل اَم َناَبْعَش ٍلالِه ْنِم ظّحتي هِي هللا لوسر ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 .نابح نباو ينطقرادلا هححص .«هاَءاَص ّمُث ءامْوَي نيثالث َناَبْعَش َدَع ِْيَلَع مع نإف ههِتيؤُرل ٌموُصَي مث

 .29«نيئالن اوُرُدفاف ءمُكْيَلَع ّمُه ْنإف هِتبؤُرِل اورطفأو «هييؤرل اوُموُص» :لاقو
 دكا اوُرُدُقاف مُكيَلَع يمَُأ ْنإف هْؤرَت ىَّنَح اوُرِطْفُت الو فؤرَت ىّنَح اوُموُصَت الد :لاقو

 ًالجَر اّلِإ ءَنْيَمْؤَي ْوَأ «مويب ناَضَمَر ْيَدَي نْيَب اوُمّدَقَت ال» :ظفل يفو ْناَضَمَر اوُمّدَقَت ال» :لاقو

 ْ .00 نضل اماه ُموَُي ناك
 َلْبَك اوُموُصَت ال» :هعفري سابع نبا ٌتيدح ؛يهنلا اذه يف ٌلخاد مامغإلا موي نأ ىلع ليلدلاو

 يف نابح نبا هركذ يَ اووف مام هنود ثلا نإذ نول اورأو هيل اوُوُص «ناضتر
 .ناضمر لبق موص «نيثالث ٍلامكإ الو ةيؤر ريغ نم مامغإلا موي ٌموص نأ يف حيرص اذهف . ؛هحيحصا

 وأ «لالهلا اًوَرَت ىَّتَح اوُرطْنُت الو ءةّدِملا اوُنِمْكُت وأ «لالهلا اًوَرت ْنأ اّلإ َرْهَّشلا اوُمّدَقَت ال» :لاقو
 .20ميّدِعلا اولمكُن

 «نيثآلت ةَّدِلا اوُنمْكَأف «باَحْس ُهَنْيَبو ُهَتْيَب َلاَح نِإف «هتيدَرِل اوُرْطْنَأَو «هتيذَرِل اوُموُص» :لاقو

 . حيحص نّسح ثيدح :يذمرتلا لاق 20م5 سا ٌرُهَّشلا ١ لفتت الو

 .رمع نبا ثيدح نم «(1901) يراخبلا هجرخأ ()

 .رمع نبأ ثيدح نم 1١6(( ح) )1١8٠( ملسم هجرخأ (ب)

 .(588) يذمرتلاو 20783190 دواد وبأ هجرخأ ممر

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم )١411(« ةميزخ نباو «175 /5 يئاسنلاو 2(؟9753) دواد وبأ هجرخأ (ع)

 . 177/١ مكاحلاو )١191١(., ةميزخع نياو «(7157) دواد وبأو «154/1 دمحأ هجرخأ (مر

 .ةريره بأ ثيدح نم ((14 ح) )1١81( ملسمو ,«(1109) يراخبلا هجرخأ (ب)

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(0٠8١1) ملسمو ؛(1905) يراخبلا هجرخأ مز

 .ةريره يبأ ثيدح نم )9١81(« ملسمو «((1414) يراخبلا هجرخأ (م)

 . سابع نبا ثيدح نم :(©0944) نابح نبا هجرخأ (و)
 .ثيداحأ ةسمخ لبق مدقتملا ةفيذح ثيدح وه (.)

 .ثيداحأ ةعبس لبق مدقت (11)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فرغ مايصلا يف لِي هيده يف :لصف

 اوُموُص» :هعفري سابع نبا نع ؛:ةمركع نع ؛كامس نع ؛سنوي ثيدح نم :يئاسنلا يفو

 نإف ءاَْي هلْ اوُموُصَم الو ءاوُموُص م أمْؤَي نيثال اودعك مكي مه نإف تيل اوُْمأو هير
 ."0ناَبْغَش ٌهَّدِع ةّدهلا اوُلِمْكَأَف ٌباَحَس هنيبو مُكَديَب لاَ

 :مهضعب لاقف «ناضمر لاله ةيؤر يف سانلا ىرامت :سابع نبا نع ةمركع نع كامس لاقو
 ال ْنَآ ُدَهْشَتَأ» :هو ئبنلا لاقف ءهآر هّنأ ركذف قلتي يبنلا ىلإ يبارعأ ءاجف .ًادغ :مهضعب لاقو ؛ّمويلا
 مث .اوُموُص ِساَّنلا يف ىَداَنَق «ًالالب هِي يبنلا رّمأف .معن :لاق ؟ هللا ُلوسَر ًادّمَحُم َّنآو هللا الإ هلإ

 هّلْبَق اوُموُصَت الو ءاوُموُص ّمُث امَْي نيثالث اودعف مُكْيَلَع َمُه ْنإف ءهِييؤُرل اوُرِطْفَأو ءهييْؤُرِل اوُموُص» :لاق
 .20وًامؤَي

 ,«نابح نبا حيحص» يف اهضعبو «نيحيحصلا» يف اهُضعبف «ٌةحيحص ثيداحألا هذه لكو
 ريسفتو ءاهعومجمب لالدتسالا ةحص يف ٌحّدقي ال امب اهُضعب َّلِعُأ دق ناك نإو ءامهريغو ؛مكاحلاو
 .هيلع قفتم اهنم دارملاو ءًاضعب اهّضعب ُقَّدِصُي اهلكو «ضعبب اهضعب رابتعاو «ضعبب اهضعب

 «بلاط يبأ نب ُيلعو «باطخلا نب ٌرَمُع هفلاخ فيكف قي هّيده اذه ناك اذإف :ليق نإف

 بويأ نب ٌمكحلاو «ءصاعلا نب ورمعو «ةيواعمو «ةريره وبأو «كلام نب ٌسنأو ءرمع نب هللاثبعو
 نامئثع وبأو «سوواطو «دهاجمو ؛هللادبع نب ٌملاس هفلاخو ءركب يبأ اتنبا ءامسأو ٌةشئاعو «يرافغلا

 ٍلهأ ٌمامإ هفلاخ فيكو «ينزملا هللادبع نب ركبو ؛نارهم نب نوميمو ءريخّشلا نب فّرطمو ءيدْهّتلا
 .ةدنسم ءالؤه لاوقأ مكدجوُت نحنو «لينح نب ٌدمحأ «ةنسلاو ثيدحلا

 نع :هيبأ نع «نابوث انربخأ :ملسم نب ديلولا لاقف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع امأف

 اًَذَه سيل :لوقيو ةميغم ةليللا كلت يف ءامسلا تناك اذإ موصي ناك باطخلا نب رمع نأ ءلوحكم
 . يّرحتلا هّنكلو «مّدقتلاب

 نع «يدروارّدلا دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ :يعفاشلا لاقف «هنع هللا يضر يلع نع ةياورلا امأو

 نأل :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نأ «نيسح تنب ةمطاف همأ نع «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم

 ا .©ناضمر نم ًاموي ٌرطْفَأ نأ نم ّيلِإ ٌبحأ .نابعش نم ًاموي ٌموصأ

 رمع نبا نع «بويأ نع «رمعم انربخأ :«قازرلا دبع باتك» يفف ءرمع نبا نع ةياورلا امأو
 «نيحيحصلا» يفو .(©9ًارطفم حبصأ «باحس نكي مل نإو ءامئاص خحبصأ ٌباحس ناك اذإ ناك :لاق

 .0:هل اوُرُدقاف مُكيَلَع ٌمُه ْنإو ءاوُرطْمأَ هوُمُتْيأَر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :لاق وي يبنلا نأ ءهنع
 نورشعو ةعست نابعش نم ىضم اذإ هللادبع ناك :لاق عفان نع حيحص دانسإب هللا همحر دمحأ مامإلا داز
 ءأرطفم حبصأ «رتق الو ٌباحس هرظنم نود ْلُْحَي ملو رّي مل نإو كاذف ءىأر نإف ءرظني نم ُثَعْبَي ءاموي
 .© ًامئاص حبصأ رّثَق وأ ٌباحس هرظنم نود لاح نإو

 .168 161/5 ينطقرادلا هجرخأ (0) . 167/4 يئاسنلا هجرخأ (1)

 .ًايلع اهدج كردت مل نيسحلا تنب ةمطاف نإف عطقنم ٍدانسإب 701/١: يعفاشلا هجرخأ (م)

 771 ص هجيرخت مدقت (0) , (7757) قازرلا دبع هجرخأ (:)

 .5/؟ دححأ هجرخأ ()



 مايصلا يف لب هيده يف :لصف ف )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 انثدح «ميهاربإ نبا ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقف :هنع هللا يضر سنأ نع ةياورلا امأو

 نب ّسنأ انيتأف «ءسانلا نم ٌنسان رطفأف ءهنم ًابيرق امإو ٌرهظلا امإ لالهلا ٌثيأر :لاق قاحسإ يبأ نب ىيحي
 كلذو ءًاموي نوثالثو دحأ يل لمكي مويلا اذه :لاقف ءرطفأ نم راطفإبو لالهلا ةيؤرب هانربخأف ءِكِلام
 انأو ُتمصف ؛هيلع فالخلا تهركف ءًادغ مئاص ينإ :سانلا مايص لبق ّيلإ لسرأ بويأ نب مكحلا نأل

 .ليللا ىلإ اذه يموي مِيُم
 ينثدح :لاق ءزيزعلا دبع نب ديعس انثدح «ةريغملا انثدح :دمحأ لاقف «ةيواعم نع ةياورلا امأو

 «َنابعش ْنِم ًاموي ٌموُصَأ نأل :لوقي ناك نايفس يبأ نب ةيواعم نأ ءسَبْلَح نب ةرسيم نب سنويو لوحكم
 .ناضمر ْنِم ًاموي َرطْقَأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ

 نع «ةعيهل نبا انربخأ «بابحلا نب ٌديز انثدح :دمحأ لاقف صاعلا نب ورمع نع ٌةياورلا امأو
 .ناضمر نم هيف كّشُي يذلا ٌمويلا ٌموصي ناك هنأ ءصاعلا نب ورمع نع ةَرْيَبُه نب هللا دبع

 نع «حلاص نب ٌةيواعم انثدح يدهم نب نمحرلا ُدبع انثدح :لاقف «ةريرُم يبأ نع ةياورلا امأو
 ّىلإ ٌبحأ «مويب َناَضَمَر ٍمْوَص يف لّجعتأ نأل :لوقي ةريرش ابأ ُتعمس :لاق ةريرُه يبأ ىلوم ميرم يبأ
 . ينئاف ترّخأت اذإو ءيِنْتُمَي مل ُتْلَّجَعَت اذإ ينأل رخأتأ نأ نم

 نب ديزي نع ةناوع وبأ انثدح :روصنم نب ٌديعس لاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ةياورلا امأو

 موضأ نأل :ةشئاع تلاق :لاق ناضمر نم هيف كشُي يذلا مويلا يف ةشئاع ىتأ يذلا لوسرلا نع ءريمحُم

 دبع نب بوقعي انثدح :ًاضيأ ديعس لاقف ءامهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع ةياورلا امأو
 ًءامسأ تناك الإ ناضمر لاله مع ام :تلاق رذنملا نب ةمطاف نع «ةورع نب ماشه نع «نمحرلا
 نب ماشه نع ؛«ةملس نب دامح نع «دابع نب حور انئدح :دمحأ لاقو .همّدقتي ٌرُمأتو «مويب ٌةمّدقتم

 .ناضمر نم هيف كشُي يذلا مويلا ٌموصت تناك اهنأ ءءامسأ نع «ةمطاف نع :«ةورع

 يف ناك اذإ :مرثألا ةياور يف لاقو .«هنع دايز نب لضفلا لئاسم» نمف «دمحأ نع هانركذ ام لكو

 :هانبا هنع لقن كلذكو ءارطفم حبصأ َةّلِع ءامسلا يف نكي مل نإو «ًامئاص حبصأ هّلِع وأ ٌةباحس ءامسلا

 .مهريغو «دايز نب لضفلاو «يزورملاو «هللادبعو حلاص

 يف حيرص حلاص ٌرثأ ةباحصلا نع مثركذ اميف سيل :لاقُي نأ :اهدحأ :هوجو نم باوجلاف

 «ًاطايتحا هّموص مهنع ٍلوقنملا ةياغ امنإو هللا لوسر يدهل ًافلاخم مهُلعف نوكي ىتح هموص بوجو
 سانلا :ةياور يف دمحأ مامإلا لاق اذهلو «ءارمألا ىلع فالخلل ًةهارك هماص امنإ هنأب سنأ حرص دقو

 ُلُدت امنإ ؛هلوقو هلعف نه هلي هللا لوسر نع اهانيكح يتلا ٌصوصنلاو «هراطفإو هموص يف مامإلل ٌعبت
 ذخأ هماص ْنَمو ءزاوجلاب ذخأ هرطفأ ْنَمَف ءهميرحت ىلع ٌلُدت الو «مامغإلا موي ٌموص بجي ال هنأ ىلع
 . طايتحالاب

 ٌحرصأو ُحصأو .هُّموصي ال مهّضعب ناكو «مثيكح امك هّموصي مهُضعب ناك ةباحصلا نأ : يناثلا

 نب دمحأو «يناميلا سوواط بهذ هلوق ىلإو :ربلا دبع نبا لاق ءرمع نب هللا دبع ءهّموص هنع يور نم
 رمع نبا بهذم بهذ ًادحأ ملعأ الو ءركب يبأ يتنبا ءامسأو ةشئاع نع كلذ ٌلثم يوُرو ؛لبنح



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز <” مايصلا يف كي هيده يف :لصف

 نباو «بلاط يبأ نب ٌيلعو «باطخلا نب ٌرْمُع ءِكَّشلا موي موص ٌةهارك هنع يوُر نممو :لاق «مهريغ

 . مهنع هللا يضر كلام نب سنأو «ةريره وبأو ءسابع نباو «ةفيذحو ءدوعسم
 نم (مجوحآ مابص نم عنملا «دوعسم نباو «ةفيذحو «رامعو ءرمعو «يلع نع لوقنملا :تلق

 ذك مياقلا ابأ ىَصَع ْدَقَك هيف ُكَشُي يِذَّلا َمْوَيلا َعاَض ْنَم :رامع هيف لاق يذلا وهو «ًاعوطت نابعش
 نع لوملاف «ٌعوطت وهف الاو هضرف وهف ناضمر نم ناك نإ هنأ ىلع ًطايتحا ميغلا موي ٌموص امأف

 ناك ُهكَق يبنلا نأ ةشئاع ةياور عم اذه ةشئاعو «رمع نبا هلعفي ناك يذلا وهو ؛هزاوج يضتقي ةباحصلا
 فتفلاخ امل ًاحيحص ناك ول هنأب ءاذه اهُئيدح ٌدُر دقو . ماص مث ًاموي نيثالث دع ؛نابعش لاله ّمُع اذإ
 ءاطايتحا هتماص امنإو «همايص بجوُت مل اهنإف «كلذك ٌرمألا سيلو «ثيدحلا يف هلع اهمايص لعجو
 هنأ رمع نبا الو يه مهفت ملو «ةدعلا لمكت ىتح بجي ال ٌمايصلا نأ هرمأو هلق يبنلا لعف نم تمهفو
 .زوجي ال

 نع رمعم هاور ام هيلع لديو .راثآلاو ٌتيداحألا عمتجت هبو ءةلأسملا يف لاوقألا لدعأ اذهو
 ومثير اذإو ءاوموصُم هومّكيأر اذإ) : :ناضمر لالهل لاق هي يبنلا نأ | ءرمع نبأ نع ؛ عفان نع بويأ

 ّمُه نفد :هنع عفان نع ءداّرر يبأ نبا هاورو ٠ ءأموي نيثالث هل اور ' 0
 ؟ ةَّدعلا اوُلِمْكأَف .مكيلع

 ٍثيدحلا نم مهفي مل رمع نبا نأ ىلع لدف مهل اوُرُئُفاَ» : ؛هنع عفان نع هلاذيبعو كلام لاقو
 لديو ءًاطايتحا نيزئاجلا دحأب ذخأ دقف «نيثالثلا ٌموي ماص اذإ هنإف «هزاوج لب «نيثالثلا لامكإ بوجو
 هلوقي امك «اوُموُص مث «نيرشعو اعست هل اوُرُدُقا» :ك هلوق نم مهف ول ءهنع هللا يضر هنأ كلذ ىلع

 الو ءهسفن ةصاخ يف هموص ىلع ٌرِصتقي نكي ملو ,مهريغو هّلهأ كلذب رمأي ناكل «هموصل نوبجوملا
 ٠ سانلا ىلع بجاولا وه كلذ نأ ناو «هب رمأي

 الو «ٌلالهلا اًوَرَت ىَتَح ًح اوُموُصَت ال١ :و هلوقب ٌجتحيو هموُصي إل هنع هللا يضر سابع نبا ناكو 1

 , ؟نيثالث هذه ملا اولها مُكيلعمط نإف :ةؤرَت ىَبَح اوُرطْ
 رمع نبا ثيدحل ًارسفم هلعج هنأك ءرمع نبا ثيدح ركذ نأ دعب اذه ؛هئطوم» يف كلام ركذو

 لوسر لاق دقو ؛ نينوي وأ موبب رهشلا مدقتي نمم ٌكمجع لوقي سابع نبا ناكو ,هل اوُردَقاف» : هلوقو
 رمع نبا ىلع ُركُي هنأك 'نْيَمَْي الَو ٍمويب َناَضَمَ اوُمّدَقَت ال» : لك نا

 «صيخرتلا ىلإ رخآلاو هديدشتلا ىلإ ليمي امهدحأ :؛نامامإلا نابحاصلا ناذه ناك كلذكو
 ناكف «ةباحصلا اهيلع هقفاوُي ال ءايشأب تاديدشتلا نم ذخأي ناك رمع نب هللا دبعو .ةلأسم ريغ يف كلذو
 ناكو ءديدج ٍءامب هينذأ ةرفأ هسأر حّسم اذإ ناكو «كلذ نم َيِمَع ىتح ءوضولا يف هينيع لخاد ٌلِسْغي
 رمع نبا ناكو «ماّمحلا لخدي ناك سابع نباو «هنم لستغا هلخد اذإ ناكو ءماّمحلا لوخد نم نمي
 ىلع الو «ةدحاو ةبرض ىلع رصتقي الو «نيقفرملا ىلإ نيديلل ٍةبرضو هجولل ٍةبرض :نيتبرضب مميتي
 ةلبق نم أضوتي رمع نبا ناكو «نيفكلاو هجولل ةبرض مميتلا : لوقيو «هفلاخُي سابع نبا ناكو «نيّفكلا
 اهتلّبق يلابأ ام :لوقي سابع نبا ناكو «ىّلص مث ءضمضمت هدالوأ لّبق اذإ ناكو «كلذب يتفُيو ؛هتأرما

 )١( هجام نباو ؛(181) يذمرتلاو «(574) دواد وبأ هلصوو ؛(1١) باب :موصلا باتك يف ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )01348:
 مكاحلاو ١/ 57.يبهذلا هقفاوو هححصو «474و



 مايصلا يف يف )00 يف ايصلا يف لكي هيده يف :لصف انياب )١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يتلا ة ةالصلا ىلصُي مث اهّمتي نأ ىرخأ يف وهو ًةالص هيلع َّنأ ركذ نم رمأي ناكو . ًاناحير ٌتْمَمَش وأ

 . 'هدنسم» يف ًاعوفرم ًاثيدح كلذ يف يلِصوْملا ىلعي وبأ ىورو ءاهيف ناك يتلا ةالصلا ديعُي مث ءاهركذ
 :لاق ء.حصي الو ًاعوفرم رمع نبا نع يور دقو :يقهيبلا لاق .رمع نبا ىلع فوقوم هنأ :باوصلاو
 ديدُشتلا قيرط كّلسي ناك رمع نب هللادبع نأ :دوصقملاو .حصي الو ًاعوفرم سابع نبا نع يور دقو

 اهيلإ فاضأ ةعكر مامإلا عم كردأ اذإ ناك هنأ ءهنع عفان نع «بويأ نع ءرمعم ىور دقو . طايتحالاو

 :تلق . هريغ هلعف ًادحأ ملعأ الو : :يرهزلا لاق .وهسلا يتدجس دجس «هتالص نم غرف اذإف «ىرخأ

 . عفشلا ٌبيقع لحم امنإو «ةعكرلا ٌبيقع سولجلا نِم هل لّصح اَمِل دوجسلا اذه َّنأكو

 ًاموي َموُصَن نأل :اوُناق مهنأ «بوجولا ليبس ىلع مويلا اذه اومّوصي مل ةباحصلا نأ ىلع لديو
 :مهدنع ًامتح ناضمر نم ُمويلا اذه ناك ولو ءناضمر نم ًاموي رطفُت نأ نم انيلإ ٌبحأ «نابعش نم
 .ملعأ هللاو .هرطف انل زوجي الف «ناضمر نم مويلا اذه :اوُناقل

 رمع نبا اذهف ءزاوجلل ًانايب هرطف نم مهنع يوُر ام «ًايّرحتو ًابابحتسا هوماص امنإ مهنأ ىلع لديو

 ميكح نب زيزعلا دبع نع «نايفس نع « عيكو انثدح «لبنح نب دمحأ انثدح :«هلئاسم» يف لبنح لاق دق

 لاق .هيف ّكَشُي يذّلا َمويلا ٌترطفأل اهّلُك ةنسلا ُتمص ول :لوقي رمع نبا ٌتعمس : لاق يمرضحلا
 اولأس :لاق ميكح نب زيزعلا دبع انربخأ :لاق ٍديِمُح نب ةديبع انثدح «لبنح نب دمحأ انثدحو :لبنح
 .ةعامجلا عم اوُموُص ءَّفَأ ءفأ :لاَقَق ؟ءيش هنم انتوفي ال ىتح ٌناضمر لبق ُبْسَن :اولاق ءرمع َنبا
 ةيؤرِل اوُموَص» : :لاق هنأ لك هنع حصو ءّدحأ مكنم ٌرهشلا ُنمّدقتي ال :لاق هنأ ٌرَمُع نبا نع حص دقف

 يضر بلاط يبأ نب يلع لاق كلذكو . «ًاموي نيثالن اوُرُعَك مكي ْمُه نإف دي هييؤُرِل اوُرِطْنأو ءلالهلا
 لاقو .ةّدلا اوُنِمْكاف مكيلع مُه نإف ءاورطفأف هوتي اذإو ؛هتيؤرل اوُموُصف لالهلا متيأر اذإ : : هنع هللا

 .ًاموي نيثالث اوُدعَف مكيلع ّمُع إف :هنع هللا يضر دوعسم با

 اهتقفاومل «ىلوأ هذهف موصلا يف مهنع تيوُر يتلا ٍراثآلا كلتل ةضراعم اهنأ َرّدُق نإ راثآلا هذهف

 :امهادحإ «عمجلا نم ناتقيرط انهاهف ءاهنيب َضُراَعَت ال اهنأ َرَُّق نإو «ىنعمو ًاظفل ةعوفرملا صوصتنلا
 :ةيناثلاو . موصلل نوبجوملا هلعف امك رهشلا رخآ يف مامغإلا ىلع وأ «مامغإلا ةروص ريغ ىلع اهلمح

 يفن يف ةحيرص ٌراثآلا هذهو «ًابوجو ال ًابابحتسا طايتحالاو يّرحتلا ىلع مهنع موصلا راثآ لمح

 نيب قيرفتلا نم ٌةمالسلا اهيفو «عرشلا ٍدعاوقو ءصوصنلا ةقفاوم ىلإ ُبرقأ ةقيرطلا هذهو . بوجولا
 ءًاعطق هيف كشلا ٍلوصح عم نيقي ٌموي يناثلاو «كش موي امهدحأ ٌلعِجُيف هِكَّشلا يف نييواستم نيموي

 ٌقيرفتو ءقاطُي ال امب ففيلكت ؟ال مأ ءهنم وه له هكش عم ءًاعطق ناضمر نم هنوك داقتعا دبعلا ٌفيلكتو
 .ملعأ هللاو «نيلئامتملا نيب

 هنم مهجورخو «ملسملا دحاولا لجرلا ٍةداهشب موّصلاب سانلا رمأ تي هيده نم ناكو :لصف
 . نينثا ةداهشب

 «رطفلاب مهّرمأيو َرِطْقُي نأ ديلا تقو جورخ دعب لالهلا ةيؤرب نادهاشلا دهش اذإ هيده نم ناكو

 . ©")اهتقو يف دغلا نم ديعلا يلصُيو

 و نم نع يع 4 0 .ينطقراذلا هححصو «ةباحصلا نم لجر نع ؛«شارح نب يعبر قيرط نم «179/7 ينطقرادلاو ء(؟78) دواد بأ دنع وه (



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فرخإ مايصلا يف دلي هيده يف :لصف

 يف ُبُعِرُيو هُرُخْؤيو روحّسلا ىلع ٌُتحيو ءٌرحستيو ؛هيلع ٌضحيو ءرطفلا ُلجعُي ناكو
 .©0هريخأت

 هتمأ ىلع هتقفش لامك نم اذه .ءاملا ىلعف ءدجي مل نإف ءرمتلاب رطفلا ىلع ٌضحي ناكو
 اميس الو ءهب ىوُقلا عافتناو هلوبق ىلإ ىعدأ «ةّدعملا ٌوُلُح عم ولحلا ءيشلا ةعيبطلا ءاطعإ نإف «مهجصنو
 هيرو ٌمذَأو ,ٌتوق مهدنع وهو «هيلع مهابرمو ٌرمتلا ةنيدملا ٌةوالحو ءهب ىوقت اهنإف ةرصابلا ٌةوقلا
 ءاذغلاب اهٌعافتنا لمك «ءاملاب تبطر اذإف «سبي ٌعون مْوّصلاب اهل لصحي َدِبَكلا نإف ءءاملا امأو .ةهكاف
 اذه ءهدعب َلُكأي مث «ءاملا نم ليلق برشب لكألا لبق أدبي نأ ؛عئاجلا نآمظلاب ىلوألا ناك اذهلو .هدعب
 .بولقلا ٌءاَبِطأ الإ اهُملعي ال بلقلا حالص يف ريثأت اهل يتلا ةيصاخشلا نم ءاملاو رمتلا يف ام عم

 ىلعف ءاهدجي مل نإف ءاهدجو نإ تابطر ىلع هُرظِف ناكو ءَيْلِصُي نأ لبق رطْفُي هِي ناكو : لصف
 ,©0ءام نم تاوسح ىلعف ءدجي مل نإف «تارمت

 نإ ءاني لّبتك ُتْرَطْفَأ َكِقْرر ىلَعَو ُتْمْص َكّل َمُهّللا» :هرطف دنع لوقي ناك هنأ هيي هنع ركذُيو
 .تبثي الو (0«ميلعلا ٌعيِمّسلا ّتْنَأ

 نع دواد وبأ هركذ .©ثْرطُفَأ َكِقْرِر ىَلَعو ُتْمُص كَل َّمُهَّللا» :لوقي ناك هنأ ًاضيأ هنع يورو
 . كلذ لوقي ناك لَو يبنلا نأ «هغلب هنأ «ةرهز نب ذاعم

 اللا ءاش نإ ٌرِجَألا َتِبَنو وعلا ِتّلَكْباو ءُأَمِلَقلا ّبَمّدد :رطفأ اذإ لوقي ناك هنأ هنع يورو
 .رمع نبا نع «عفقملا ملاس نب ناورم نع ءدقاو نب نيسحلا ثيدح نم دواد وبأ هركذ *”«ىلاعت

 .هجام نبا هاور .©00وَرُت ام ٌةَوْعَد هرظف َدْنِع مئاّصلل نإ» هك هنع ركذُيو
 7"2مِياَّصلا ٌرطْمَأ ْدَقَك ءانه اه ْنِم ٌراَهّلا َرَبْدَأو ءانه اَه ْنِم ُلْيَّللا َلَبْقَأ اذإ» :لاق هنأ هنع حصو

 .ىسمأو حبصأك ءهرطف ٌثقو لخد دق هنأبو ءهوني مل نإو ًامكح رطفأ دق هنأب ٌرْسْقو

 ىّنإ» : هّبابس نمل لوقي نأ هرمأف «بابّسلا باوجو «بابّسلاو بخّصلاو ءْتْفّرلا نع مئاصلا ىهنو
 ضرفلا يف هلوقي :ليقو «موصلاب هسفنل ًاريكذت هبلقب :ليقو ءٌرهظأ وهو هناسلب هلوقي :ليقف «مئاص
 .ءايرلا نع دعبأ هنأل ءهسفن يف عوطتلا يفو .هناسلب

 ناكو .نيرمألا نيب ةباحصلا ٌرِّيخو ءرطفأو ماصف ,ءناضمر يف لي هللا لوسر رفاسو : لصف
 .هلاتق ىلع اًوَّوقتيل مهودع ْنِم اْوَنَد اذإ رطفلاب مهرمأي

 هيف ؟رطفلا مهل لهف ءمهردع ءاقل ىلع مهل ةوُق رطفلا يف ناكو رضحلا يف اذه ّلثم قفتا ولف

 .دعس نب لهس ثيدح نم )1١94(: ملسمو :(1970) يراخبلا دنع وه )١(
 . نسح هداتسإو كلام نب سنأ ثيدح نم «(595) يذمرتلاو :«(77707) دواد يبأ دنع وه (؟)
 1 .(481) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ (م)
 .(776/) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . 4515/١ مكاحلاو :(57019/ دواد وبأ هجرخأ (ه)

 . حيحص هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم «(109/67) هجام نبا هجرخأ ()
 .هنع هللا يضر رمع ثيدح نم ؛(١٠1١) ملسمو )١445(2 يراخبلا هجرخأ (ب/)



 مايصلا يق هيي هيده يف :لصف افناي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌردعلا اوُقَل امل ةيمالسإلا ركاسعلا ىتفأ هبو «ةيميت نبا ٌرايتخا وهو كلذ مهل نأ :ًاليلد امُهُحِصأ «نالوق

 ىلع ٌديبنت رفاسملل رطفلا ٌةحابإ لب «رفسلا درجمل رطفلا ني ىلوأ كلذل رطفلا نأ بير الو. قشمد رهاظب
 «نيملسمللو هل انه ةوقلاو ءرفاسملاب ٌصتخت كانه ةوقلا نأل «هزاوجب ُنحأ اهنإف «ةلاحلا هذه ىف هتحابإ
 ةحلصملا نم ٌمظعأ دهاجملل رطفلاب ًةلصاحلا ةحلصملا نألو «رفسلا ةقشم نم ٌمظعأ داهجلا ةقشم نألو
 «ىاقللا دنع ٌرطِفلاو ٠[ :لافنألا] ١ يَررُف ني مُثَعطَتْسا اب مُهَل أوُرِعآَوِل :لاق ىلاعت هللا نألو «رفاسملا رطفب

 الإ ؛هدوصقم هب ّلصحي الو متي ال وهو «21)يمرلاب ةوقلا ٌرّسف دق هِي يبنلاو .ةوقلا بابسأ مظعأ نم

 ْدَك مكن :مهودع نم اوند امل ةباحصلل لاق قي يبنلا نألو ءءاذغلاو رطفلا نم هيلع نيعيو يوقُي امب

 _ وُحّبَصُم َمُكَّنِو :لاقف َرَخآ ًالزْنَم اولّزَن مث ءةَصْخر تناكو همُكَل ىَوْقَأ رظفلاو ءمُكّوُدَح ْنِم ْمُثْوْنَك
 مهجايتحاو مهودع نم مهوندب لّلعف .«”انرطفأف ةمزع ثئاكف ««اورطنأف ءمُكَل ىوقأ ٌرظفلاو ءمُكوُدَع
 يف هركذي ملو ؛هسفنب لّقتسم رفسلاو «رفسلا ريغ رخآ ببس اذهو ءٌودعلا اهب نوقلي يتلا ةوقلا ىلإ
 ةوقلا فصو ٌءاغلإو ءصاخلا رطفلا اذه يف عراشلا هاغلأ امل ًارابتعا هب ليلعتلاف «هيلإ راشأ الو «هليلعت
 .هب للعو عراشلا هربتعا امل ٌءاغلِإ درجملا رفسلا ٌرابتعاو ؛ودعلا اهب مواقُي يتلا

 فيكف «رفسلا درجمل هنم ىلوأ داهجلا لجأل رطفلا نأ يضتقي «هتمكحو عراشلا ةيبنتف :ةلمجلابو

 هاور ام هيلع لديو .اهلجأل اورطفي نأب مهيلع مزعو ءاهمكحب حّرصو ءاهيلع هبنو ءةلعلا ىلإ راشأ دقو
 هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا ُتعمس :لاق رانيد نب ورمع نع ةبعش نع «سنوي نب ىسيع
 «لاتقلاب للعف «ةبعش نع عيبرلا نب ديعس هعبات 2220و ُرطْفأَ لاكي موي ِهّنإ» :ةكَم حنت َمَْي هباحصأل
 اذإ امأو .لاتقلا لجأل رطفلا نأ ظفللا اذه نم ٌمهفي دحأ لكو «ءافلا فرحب رطفلاب رمألا هيلع بترو

 ءاهب ذخأ نمف ءهللا َنِم ٌةَصخُر يه» :رطفلا يف لوقي لي هللا لوسر ناكف «داهجلا نع ٌرفسلا دّرجت
 ٠ هيلع حانج الف موصي نأ ٌبحأ نمو ءنسحف

 ةاَّرَغ يفو ردب ةاَّرَغ يف :اهّلجأو تاوزغلا مظعأ يف ناضمر يف هِي هللا ٌلوسر رفاسو :لصف

 انْرطْمأَ .حقلاو هِرْدَبَمْوَي :نيتوزغ ناضمر يف لي هللا لوسر عم اًنْوزغ :باطخلا نب رمع لاق .حتفلا
 . «)اًمهيف

 ناضمر يف ةرمُع يف هي هللا ٍلوسر عم ٌتجرخ :تلاق ةشئاع نع ءهريغو ينطقرادلا هاور ام امأو

 ءاهنم وأ ءرهظألا وهو اهيلع امإ ءطلغف 207. ...تممتأو رصقو ءتمصو نلبي هللا لوسر رطفأف

 دبع ابأ هللا محري :تلاقف بجر يف هني هللا لوسر رمتعا :هلوق يف رمع ّنبا باصأ ام هيف اهباصأو
 اهلك ُهُرَمُع ًاضيأ كلذكو .©ّق بجر يف رمتعا امو ؛هعم وهو الإ يي هللا ٌلوسر ٌرمتعا ام «نمحرلا

 . طق ناضمر يف رمتعا امو ِةَدْعَقلا يذ يف

 .ديعس يبأ ثيدح نم 1150(2) ملسم هجرخأ 4 .رماع نب ةبقع ثيدح نم (1919) ملسم هجرخأ 00(

 011/5 «يقهيبلا نئس# رظنا 2م

 . يملسألا ورمع نب ةزمح ثيدح نم /1١( ح) )١171( ملسم هجرخأ 2

 .دهاوش ثيدحللو «ةعيهل نبا لجأل «فيعض ٍدانسإب )7١8(: يذمرتلا هجرخأ (م)
 . 188/5 ينطقرادلا هجرخأ ()

 7١(. ح) (1104) ملسم هجرخأ (ب)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اندم مايصلا يف لب هيده يف :لصف

 َكِلَذ يف ُهْنع ّحص الو ٌدَحب مِئاصلا اهيف رطفي يتلا ةفاسملا ٌريدقت وكي هيده نم نكي ملو : لصف

 يْدَم ْنَع اوُبْعَر دق :ٌماص نمل ٌلاقو «لايمأ ِة ول رْثس يف كلا ةفيلخ نب بحي رطقأ دقو . ءيش
 .00)و ِدّمَحُم 0

 هللس كلذ نأ نوربخُيو «تويِبلا ةزواجم رابتعا ريغ نم نوُرِطْفُي رفّسلا نوئشنُي نيح ةباحصلا ناكو

 نم ةنيفس يف كَ هللا ٍلوسر ٍبحاص يرافغلا ةرصّب يبأ عم تْبِكر :ربج نب ديبُع لاق امك ءونكي هّيدهو

 ؟ٌتويِبْلا ىرت ٌتسلأ : تلق .برتقا :لاق . ةَرْفُشلاب اَعَد ىّتح َتوُيْبلا ِزواَجُي ملف َناَضَمَر يف ٍِطاطْسُفلا
 يبأ عم ُتبكر : :دمحأ ظفلو .دمحأو دواد وبأ هاور ؟غي هللا ٍلوسر ٍةَنّس نع بغرتأ : ةرصب وبأ لاق

 يناعد مث «ُتَبرَقَف «هترفشسب رمأ ءاهاَسْرَم نم اَنْوَنَد املف «ةنيفس يف ةيردنكسإلا ىلإ طاطسُملا نم ٌةرْضَ

 ةنس نع ٌبغرتأ : لاق ؟دعب انّلِزانم انع تبّيغت ام هللاو !ةّرصَي ب ابأ اي :ٌتلقف ناضمر يف كلذو ءاذغلا ىلإ

 .©9انغلب ىتح َنيِرِطْفُم لَن ملف : لاق لكم :لاق .ال :ٌتلقف ؟وكَي هللا لوسر

 «هتلجار هل ْتَلِحُر دقو ءأرفس ديرُي وهو ناضمر يف كلام ّنب ٌسنأ ُتيتأ :بعك نب دمحم لاقو
 ثيدح :يذمرتلا لاق .ٌبكَر مث ّةَنُس :لاق ؟ُةَنُس :هل ُتلقف «لكأف ماعطب اعدف ءرفسلا َبايِث َسِيَل دقو
 .©7سمشلا بورغ براقت دقو لكأف :هيف ينطقرادلا لاقو .نسح

 .هيف رطفلا هلف ناضمر نم موي ءانثأ يف رفسلا أشنأ نم نأ يف ةحيرص راثآلا هذهو

 .«©9موصيو رجفلا دعب ٌلِستْغيف ؛هلهأ نم ٌبنج وهو رجفلا هٌكردُي نأ هِي هيده نِم ناكو : لصف
 .«©ءاملاب ةضمضملاب مئاصلا ةلبق هّبشو .©ناضمر يف مئاص وهو هجاوزأ ضعب َلّبقُي ناكو
 ءمِئاَص وهو اهّلبُي ناك يي ّيبنلا نأ «ةشئاع نع «ىيحي نب عَّدُصِم نع دواد وبأ هاور ام امأو

 لاق . هيف فّلتخم وهو ءاذه عدضمب ةفئاط هفعضف «هيف َفِلتخا دق ثيدحلا اذهف #22 اهئاَسِل ٌّصْمَي

 يف ملسم هل ىور «قودص ةقث وه :اولاقو «ةفئاط هنسحو ؛قيرطلا نع رئاج غئاز : :يدعسلا

 يفو «فيعض :ىيحي لاق « :ًاقيأ هذ فلخم «يرصبلا يحاطلا رانيد نب دمحم هدانسإ يفو ( ١هحيحصال

 الإ هلوقي ال «اهناسل صميو» :هلوق :يدع نبا لاقو ءقودص :هريغ لاقو «سأب هب سيل ,هنع ةياور

 :ىيحي لاق «ًاضيأ هيف فلتخم «سوأ نب دعس ًاضيأ هدانسإ يفو ءهاور يذلا وهو «رانيد نب دمحم
 . «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «ةقث :هريغ لاقو «فيعض يرصب

 لكك ئيبنلا َلْعُس :تلاق ءةَي يبنلا ةالوم ةنوميم نع ءهجام نباو «دمحأ هاور يذلا ثيدحلا امأو

 ديزي وبأ هيفو ولي هللا لوسر نع حصي الف ”:رطفأ دق» :لاقف «نامئاص امهو هتأرما لّبق لجر نع

 ُصْمَيو

 . يبلكلا ديعس نب روصنم ةلاهجل «فيعض ٍدانسإب «(؟41*) دواد وبأ هجرخأ ()

 .لاحلا لوهجم هنإف «يمرضحلا لهذ نب بيلك لجأل «فيعض دانسإب :51415(2) دواد وبأو ,"98/5 دمحأ هجرخأ ()
 .1848و 7//141 ينطقرادلاو (07/49) يذمرتلا هجرخأ (م)

 .ةملس مأو ةشئاع ثيدح نم 078 ح) )١1١9( ملسمو 1977(2 :194151) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةشئاع ثيدح نم )11١7(: ملسمو ؛(1978١) يراخبلا هجرخأ (0)

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو +173 ١/ مكاحلاو ,«(19949) ةميزخ نباو ؛(75186) دواد يأ دنع وه ()

 ,(90037) ةميزخ نباو ,(75785) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(0585) هجام نياو ء457/5 دحأ هجرخأ (م)



 مايصلا يف لو هيده يف:لصف فرغ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لاقو ءاذه تبثي الو «فورعمب سيل :ينطقرادلا لاق ءدعس تنب يهو «ةنوميم نع هاور ءىّنّضلا

 .لوهجم لجر ديزي وبأو ركنم ٌثيدح اذه هب ثدحأ ال اذه :يراخبلا

 ثيدح هيف ام ٌدوجأو «تبثي دي هجو نم ءىجي ملو «خيشلاو باشلا نيب ُقيرفتلا هلي هنع ٌحِصَي الو

 نع ءّرغألا نع ءسبنعلا يبأ نع :ليئارسإ انثدح :يريبزلا دمحأ يبأ نع يلع نب رصن نع دواد يبأ
 يذلا اًذإف ءءاهتف هلأسف ٌرخآ هاتأو «هل صرف مِئاّصلل ةرشابملا نع يو يبنلا لأس ًالجر نأ ؛ «ةريرُه يبأ
 «ةتسلا ةيقيو هب اجتحا دق ملسمو يراخبلا ناك نإو ليئارسإو . "باش هاهن يذلا اذإو ميش هل صخر

 اوتكس «ديبع نب ثراحلا همساو «يفوكلا يودعلا سبنعلا ابأ هيف ٌرغألا نيبو هنيب نأ ثيدحلا اذه ةلعف

 . ةنع

 يذلا وه هناحيس هللا نأو «ًايسان برشو ّلكأ نمع ٍءاضقلا ظاقسإ هلي هيده ْنِم ناكو :لصف

 هلكأ ةلزنمب اذهو «هلعف امب ٌرطُْي امنإف هب ٌُرطْفُيَك هيلإ فاضُي ٌُبرشلاو لكألا اذه سيلف ءهاقسو همعطأ
 . يسانلا لعفب الو مئانلا لعفب فيلكت ال ذإ ءهمون يف هبرشو

 ؛"ةماججلاو ؛ُترشلاو «نكألا :م ْمِئاَّصلا هب ُرِطْفُي يذلا نأ و هنع حص يذلاو : :لصف

 يف هنع صب الو فالي هيف فرعُي ال «برّشلاو لكألاك رطفم َعامجلا نأ ىلع لاد نآرقلاو «" 'ءيقلاو

 ىلع َءاَمْلا ٌتْضَي ٌبْصَي ناك هنأ هنع دمحأ مامإلا ركذو . 'هئاص وهو كاتسي ناك هنأ هنع و .ءيش لحكلا

 يف ٍةغلابُملا َن ّنِم َمِئاَّصلا عنمو ءمئاص وهو قشئتسيو ءضمضمتي ناكو . مِئاَص َوُهَو ِهِسْأَر
 قاشنتسالا

 لاق ””ةهحيحص» يف يراخبلا هاور دقو .دمحأ مامإلا هلاق ؛مئاص وهو ّمجبتحا هنأ هنع ّحِصَي الو

 ٌتيدح ينعي  مايصلا يف ةماجحلا يف مسُقِم ٌتيدح ُمكحلا عمسي مل :لاق ديعس نب ىيحي انئدح :دمحأ

 .ُمِرْحُم ٌمِياَص َّوُهو مجتحا ف يبنلا نأ .سابع نبا نع «مسُْفِم نع ؛مكحلا نع  ديعس
 نأ «سابع نبا نع «نارهم نب نوميم نع ءديهشلا نب بيبح ثيدح نع دمحأ ٌتلأسو :انهم لاق

 امنإ «يراصنألا ديعس نب ىيحي هركنأ دق ءحيحصب سيل :لاقف ٌمِرْحُم مئاص وهو مجتحا للف يبنلا
 .ًقيدح رشع ةسمخ وحن سابع نبا نع نارهم نب نوم ُتيداحأ يناك

 ثيدح نع دمحأ ٌتلأس :انهم لاقو .هفعضف ٌتيدحلا اذه ركذ هللا دبع ابأ ٌتعمس :مرثألا لاقو

 ًامئاص هلك هللا ُلوسر مجتحا :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «دامح نع «نايفس نع ؛ةصيبق

 «قدص لجر :لاقف «ةبقع نب ةصيبق نع ىيحي تلأسو «ةصيبُق لبق نِم أطخ وه :لاقف «ًامرْخُم

 )١( دواد وبأ هجرخأ 0774190 .
 .سوأ نب دادش ثيدح نم 00343) هجام نباو ؛(7759) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 . 5117/١ مكاحلاو ((1517) هجام نياو ,07؟١) يذمرتلاو :(؟780) دواد يبأ دنع وه (7)

 . ةعيبر نب رماع ثيدح نم )70١19(« ةميزخ نباو :(770) يذمرتلاو «(7774) دواد بأ دنع وه (8)
 .حيحص ٍدانسإب ,780 لال“ /ه دمحأ هجرخأ (0)

 نب طيقل ثيدح نم «1448 141/١: مكاحلاو 15/١. يئاسنلاو «(4017) هجام نباو (5١؟) دواد يبأو ,57/4 دمحأ دنع وه (7)
 .يبهذلا هقفاوو هححصو «ةربص

 .ًاعوفرم سابع نبا نع «ةمركع نع «بويأ نع ؛نيقيرط نم «(1518و 14148) يراخبلا هجرخأ 97



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0 عوطتلا مايص يف كلو هيده يف :لصف

 باتك» يف : دمحأ لاق . هلبق نم أطخ ريبج نب ديعس نع «نايفس نع هب ثّدحي يذلا ثيدحلاو

 . ًامئاص هيف ركذي الو «مرحم وهو مجتحا هُو يبنلا نأ ًالسرم ريبج نب ديعس نع ؟يعجشألا

 :لاقف ءمرحم مئاص وهو مجتحا يي يبنلا نأ ساّبع نبا ثيدح نع دمحأ ُتلأسو :انهم لاق
 : سابع نبا نع «سوواط نع «رائثيد نب ورمع نع «نايفس هركذ ءمرحم وه امنإ «مئاص) هيف سيل

 نع ؛ميثُح نبا نع «رمعم نع «قازرلا ديع هاورو .ٌمِرْحُم ٌوُهو هسأر ىلع لَك هللا لوسر ٌمجتحا

 رع « قاححسإ نب ايركذ نع ودق ٠ .مرحم وهر هيف يبنلا مجتحا : سابع نبا نع ءريبج نب ديعس

 ءالؤهو .مرحم وهو مجتحا هك يبنلا نأ سابع نبا نع «سوواطو ءءاطع نع «رائيد نب ورمع

 . ؟ًامئاصا نوركذي ال « سابع نبا باحصأ

 نأ «سنأ نع «لجر نع ؛تايزلا نيساي نع «عيكو انثدح ؛هللا دبع وبأ انثدح :لبنح لاقو
 هارأ :لجرلا :هللا دبع وبأ لاق .«ٌموُجْحملاو ٌمِحاَحلا ٌرَظْقَأ' :لاق ام دعب ناضمر يف مجتحا لف يبنلا
 .هب جتحي الو ينعي «شايع يبأ نب نابأ

 نع «ةناوع يبأ نع «يروباسينلا ةيواعم نب دمحم ىور : هللا دبع يبأل تلق : مرثألا لاقو

 :تلق ؟سنأ نع «يدسلا : :لاق مث ءاذه ركنأف «مئاص وهو مجتحا كي يبنلا نأ «سنأ نع يدّسلا

 . اذه ْنِم َبِجَعَف ءمعت

 اذه تبث دق :قاحسإ لاقو .تباث ثيدح ءيغ (ٌموجحملاو مِجاحلا رطفأ» هلوق يفو :دمحأ لاق
 هنأ هنع حص الو ءمئاص وهو مجتحا هنأ لو هنع حصي مل هنأ د دوصقملاو .ك يبنلا نع هجوأ ةسمخ نم

 ٍلاَصِِخ ِرْيَخ نه : :هنع ركذيو «هقالخ هنع يور دق لب ؛هرخآ الو راهنلا لّوأ كاوسلا نع مئاصلا ىهن

 .فعض هيفو دلاجم ثيدح نم جام نبا هاور ,«ُكاوّسلا مِئاَّصلا

 ءانيعو ناضمر يف جمل ع جرخ هنأ هنع يوُرو ءمئاص وهو لحتكا هنأ هنع يورو : :لصف
 وبأ لاق .حصي ميال َِكيِل :دمثإلا يف لاق هنأ هنع يورو .ٌحِصَيالو يِمّنإلا نم ناتءولمم

 .ركنم ثيدح وه :نيعم نب ىيحي يل لاق :دواد

 َريغ رهش ٌمايِص ِم لمكتسا امو ءُموُصَي ال :لاقي ىلح يو يي ال :لاقُي ىتح موُضَيِدلَق ناك

 "”نابعش يف موُصُي امم رثكأ رهش يف ٌموصي ناك امو «ناضمر
 .هنم َموُضَي ىتح رهش هنع جّرخي نكي ملو
 ؛هّمايِص بحتسا الو اق ًابجر ماص الو « سانلا ضعب هلعفي امك ًادرس رهشألا ةّنالَثلا مضي ملو

 ”هجام نبا هركذ «همايص نع يهنلا هنع يوُر لب

 .ةشئاع ثيدح نم «(17907) هجام نبا هجرخأ (1)

 . (78ا//) دراد وبأ هجرخأ (؟)
 .ةشئاع ثيدح نم 17/8(2 ح) (1193) ملسمو ((1959) يراخبلا هجرخأ 22
 .فيعض ٍدانسإب سابع نبأ ثيدح نم (17/47) هجام نبأ هجرخأ 0(



 عوطتلا مايص يف لَو هيده يف :لصف )١( 4١" دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ."”سيمخلاو نينثإلا موي مايص ىّرحتي ناكو
 هركذ .ٍرَضَح الو ٍرَفَس يف ضيبلا َماّيأ ٌرطْفُي ال يك هللا ٌلوسر ناك :هنع هللا يضر سابع ُنبا لاقو

 ْنِ ٌموُصَي و هللا لوسر ناك :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو ."" اهمايص ىلع ضحي ناكو ."'”يئاسنلا
 رهشلا يأ نِم يلابُي نكي مل :ةشئاع تلاقو ."””يئاسنلاو دواد وبأ هركذ . مايأ ةثالث رهش لك رع

 .راثآلا هذه نيب ضقانت الو ءملسم هركذ .'”اهماص

 هركذ .طق رشعلا يف ًامئاص هتيأر ام :ةشئاع تلاقف ءهيف تِلُثا دقف قبِحلا يذ ٍرشع ٌمايص امأوب

 نم مايأ ُةثالثو ءٌرشعلاو «ءاروشاع موي ٌمايص :لو هللا ٌلوسر َنُهْعَدَي نكي مل ٌعبرأ :ٌةصفح تلاقو

 / 1 هللا همحر دمحأ مامإلا هركذ .رجفلا اتعكرو ءرهش لك

 ؛ءاروشاع ٌموُصَيو «ةجحلا يذ مست موصَي ناك هنأ هلي يبنلا جاوزأ ضعب نع دمحأ مامإلا ركذو

 ىلع مَّدقم ٌثيثملاو . ”نيسيمخلا :ظفل يفو «سيمخلاو «رهشلا نم نيثثإلا وأ ءرهشلا نم مايأ ةثالثو

 . حص نإ يفانلا

 ٌماَيِص ٌلِدْمَي َناَضَمَر َعَم اَهُمايِص١ :لاق هنأ هُو هنع حصف ؛لاوش نم مايأ ةتس ٌمايص امأو

 . ارهذلا

 دجو ؛«ةئيدملا ٌمِدَق املو «ماّيألا رئاس ىلع هّموص ىّرحتي ناك هنإف :ءاروشاع موي ٌمايص امأو

 ضرف لبق كلذو «همايصي ٌرمأو هماصف 'مكنم ىسوُمب ٌقَحَأ ُنْحْنا :لاقف ءهُمّطعتو هُّموصت دوهيلا
 , 3 ”0ههكرت َءاَش ْنَمو ُهَماَص َءاَش ْنَم' :لاق ناضمر ٌضِرُق املف ءناضمر

 «لوألا عيبر رهش يف ةنيدملا هلك هللا لوسَر َميَق امنإ :لاقو اذه سانلا ٌضعب لكشتسا دقو

 ؟ءاروشاع موي امايص دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق هنإ : سابع نبا ٌلوقي فيكف

 ٌشيرُق تناك :تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث دق هنأ وهو ءرخآ لاكشإ هيفو

 هماص ةنيدملا ىلإ رجاه املف ؛هُموُصي ُمالسلاو ٌةالصلا هيلع ناكو «ةيلهاجلا يف ءاروشاع موي ٌموصت
 , 'هكرت ًءاَش ْنَمَو هَماَص َءاَش ْنَما :لاق ٌناضمر ٌرهش َضِرُق املف «همايصب ٌرمأو

 دوعسم نب هللا ديع ىلع لخد سيق نب ثعشألا نأ «نيحيحصلا» يف تبث ام وهو ءرخآ لاكشإو

 يردت لهو :لاقف ؟ءاروُشاع موي ٌمويلا َسْيَلَوَأ :لاقف ءِءاَدْغلا ىلإ َّنْدا ادمحم ابأ اي :لاقف ىّدْغَتي وهو

5 

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم 19704(2) هجام نباو 2307 /4 يئاسنلاو «0/48) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .فيعض ٍداتسإب غ148/4 يئاسنلا دنع وه (1)
 .دهاوش هلو ءنسح دانسإب رذ يبأ ثيدح نم 777/5 يئاسنلا هجرخأ 7
 .نسح ٍدائسإب «70 5/4 يئاسنلاو «(2740) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .(13195) ملسم هجرخأ (90 .(1150) ملسم هجرخأ (©)
 .1//741 دحأ هجرخأ (0)
 . 7١0/4 يئاسنلاو «(74797) دواد وبأو هل ظفللاو «588/5 دمحأ هجرخأ (0

 .بويأ بأ ثيدح نم :(1114) ملسم هجرخأ (5)
 .(01178) ملسمو )270١7(( يراخبلا هجرخأ(١١)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 عوطتلا مايص يف ُهلَو هيده يف :لصف
 املف ُناِضَمَر َلِزْنَي نأ لبق هُموُصَي هيو هللا لوسر ناك موي َوُه امنإ :لاق ؟وه امو : لاق ؟ءاروشاع موي ام
 وي ماص َنيِح قو هللا لوسر نأ سابع نبا نع (هحيحص» يف ملسم ىور دقو . ("”هكرت َُناَضَمَر لزن
 اذإ» :لكك هللا ٌلوسر لاقف ءىراصُنلاو ُدوهيلا مط موي ُهَّنِإ !هللا لوسر اي : : اوُناَق «هيايصي َرْمَأو ءاروشاع
 اذ ُلوسر يّنوت ىّبح لبقملا ماعلا تأي ملف ٠ ,؛عاّتلا موَيلا اَنْمص هللا َءاَش نإ لبقُملا ُماَعلا ناك

 .ةئيدملا هِمَدُقَم دنع ناك كلذ نأ هيف مّدقتملا هتيدحو «ماعب هتافو لبق همايصب ٌرمألاو هّموص نأ هيف اذهف
 الو «روكذملا سابع نبا ٌثيدح هفلاخُي اذهو «ًناضمري َكِرُث ءاروشاع موي نأ ربخأ دوعسم نبا نإ مث
 «نايفس يبأ نب ةيواعم نع ؟ ؛نيحيحصلا» يف تبث امل «ضرفُي مل هنأل ءهضرف كرت : لاقُي نأ نكمُي
 َءاَش نمف «ٌمِئاَص انآو ؛هّمايِص مكيلع ُهللا ٍْنْكَي ملو ءءاروُشاَع ُمْوَي اذه» :لوقي لك هللا لوسر ُثعمس
 ًاعطق حتفلا دعب اذه عمس امنإ ةيواعمو . ©0رطْفتلك َءاَش ْنَمو ءْمُصضِيلَ

 لوس لي امل نأ« سابع نبل دبع نع هحيحصا يف ىدو املس نأ رهو ءرشآلاكإو
 ٍتأي ملف ؟ٌعِساّنلا ٌنَموُصأل «لباك ىلإ ٌتيِقَب د نإ :لاق ىراصنلاو ُدوهيلا هُمظعُت ٌمويلا اذه َّنِإ :ةه هللا
 لاق جرعألا ني مكحلا نع (هحيحص» يف ملسم ىور مث .ةك هلل وسر يُنوُب ىتح ٌلباقلا ماعلا
 :لاقف «ءاروشاع موص نع ينربخأ : هل ُتلقف ؛مزمز يف هءادر دّسوتم وهو سابع نبا ىلا ُثيهتنا
 ل ؟هموصي هلو هللا لوسر ناك اّذَكَه :ُتْلُق ءُامْئاَص عِساَّلا َمْوَي حبصأو دَّدعاف ءمّرحُملا لاله ّتِيَأَر

0 
 معن

 دقو هئاضقب مهرمأي ملف « «مالسإلا لوأ يف ًاضورفم ًابجاو ناك نإ هّموص نأ وهو : :رخآ لاكشإو
 يف امك ؛لكأ ناك ْنَم كاسمإلا مامتإب ّرمأ فيكف ءًاضرف نكي مل نإو ٠ «ليللا نم هل ِةينلا ٌتييبت تاف
 اذهو م ٌديقب ُموُصي ب نأ هيف َّمِهَظ ناك نم رمأ م السلا هيلع هنأ « ةددعتم هوجو نم نئسلاو «دئسملا١

 مل هبابحتساو .ءارو شاع كرُب ءاضمر نضر املف : دوعسم نبا ٌلوق ٌحِصَي فيكو ؟بجاولا يف نوكي امنإ

 ؟كرتي

 ناك اذكه نأ ربخأو ءعساتلا موي ءاروشاع موي لعج سابع نبا نأ وهو :رخآ لاكشإو
 هَلْ امؤَي ب اوُموُص «ةوهيلا اوُقِلاَخو ءءاَروُشاَح َمْوي اوُموُص» كي يبنلا نع ىور يذلا وهو لَك هموصي
 ,*”رِشاَعلا َموَي ءاَروُشاَع مْوَصب كو هللا لوسر انرمأ :ىور يذلا وهو هدمحأ هركذ' '"(ُهَدْعَب امْوَي ْوَأ
 . يذمرتلا هركذ

 2 : هقيفوتو هِزيبأتو هللا نوعب تالاكشإلا هذه نع باوجلاف
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 عوطتلا مايص يف هلك هيده يف :لصف نذر )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 يف ص ياك 5 0 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 موي نأ هيف سيلف ؛ءاروشاع موي نوموُصي مهدجو ةنيدملا مق امل هنأ وهو :لوألا ُلاكشإلا امأ

 كلذب هملع لوأ نكلو «ةرشع يناث لوألا عيبر يف نينثإلا َموي َمِدَق امنإ هنإف «هنوُموصي مهّدجو هيودق

 ٌباسح ناك نإ اذه ءةكمب وهو نكي ملو «ةنيدملا همودق دعب ناك يذلا يناثلا ماعلا يف ةصقلا عوقوب

 يذلا ُمويلا ُنوكيو «ةيلكلاب ُلاكشإلا لاز ةيسمشلاب ناك نإو «ةيلالهلا رهشألاب هموص يف باتكلا لهأ

 قفاوف «ةيسمشلا روهشلاب باتكلا لهأ هطبضف «مرحملا لوأ نم ءاروشاع موي وه ىسوم هيف هللا ىجن

 موصو «سمشلا ريس باسحب وه امنإ باتكلا ٍلهأ موصو «لوألا عيبر يف ةنيدملا ولي يبنلا مّدقم كلذ

 «ٌبحتسم وأ بجاو نم رهشألا هل ربتعت ام عيمجو ءمهججَح كلذكو «يلالهلا رهّتلاب وه امنإ نيملسملا

 «هنييعت يفو مويلا اذه ميظعت يف ةيولوألا هذه ٌمكح رهظف ؛1مكْذِه ىَسوُمِب ُنَحَأ ٌنْحَن» : 26 يبنلا لاقف

 يف هولعج نأب مهموص نييعت يف ىراصنلا أطخأ امك ؛ةيسمشلا ةنسلا يف هنارودل هئييعت اوؤطخأ مهو

 .رهشألا هيف فلتخت ةئسلا نم لصف

 و هللا لوسر ناكو «ةيلهاجلا يف ءاروشاع ٌموصت تناك ًاشيرق نأ وهو :يناثلا لاكشإلا امأو

 «هميظعت مامت نم هموصو ؛هيف ةبعكلا نوُسكي اوناكو «مويلا اذه مظعُت تناك ًاشيرق نأ ٌبير الف ءهُموُصي

 مهدجو «ةئيدملا لي يبنلا َّمِدَق املف «مرحملا ٌرِشاع مهدنع ناكف «ةلهألاب نوُدعي اوناك امنإ نكلو

 نم هّموقو ىسوم هيف هللا ىَّجن يذلا ٌمويلا وه :اولاقف ؛هنع مهلأسف «هنوموصيو مويلا كلذ َنومُطعُي

 لكي ربخأو . ًاديكأتو هميظعتل اريرقت همايصب رمأو هماصف «(ىسومب مكنم ٌنحأ نحنا : و لاقف «نوعرف

 اميس ال ءدوهيلا نم هب يدتقن نأ ٌّنحأ انك هلل ًاركُش ىموم هماص اذإف «دوهيلا نم ىسومب ٌنحأ هَ نأ

 .اًغْرَش فلاي ْمَك امال عْرَ اَنْ نم ٌعْرَش :انلق اذإ
 مهلأس امل لي هللا لوسر نأ 'نيحيحصلا» يف تبث :انلق ؟هماص ىسوم نأ مكل نيأ نم :ليق نإف

 هلل ًاركش ىسوم هماصف «هموقو نوعرف هيف قرغأو «هموقو ىسوم هيف هللا ىجن ميظع موي :اولاقف هنع

 مهرقأ املف «هيايصي رمأو ُهَماَصُق «مكذم ىَسوُمِب ىَلْوَأَو ُنَحَأ نحنا : غلي هللا لوسر لاقف «ءهموصن نحنف

 لبق هل ناك يذلا ميظعتلا ىلإ ٌردقلا اذه ٌمضناف ءهلل ًاركش هماص ىسوم نأ َمِلُع ؛مهبذكُي ملو كلذ ىلع

 . لكأ ناك نم كاسمإو هموصب راصمألا يف يدانُي ًايدانم كي هللا لوسر ثعب ىتح ًاديكأت دادزاف «ةرجهلا

 .هريرقت يتأيس امك هبجوأو «مهيلع كلذ مَّثح هنأ رهاظلاو

 ٌضرُف لزني نأ لبق ءاروشاع َمْوَي ٌموصي ناك لي هللا لوسر نأ وهو :ثلاغلا لاكشإلا امأو
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 لبق اضرف ناك همايص نأب الإ هنم صّلختلا نكمُي ال اذهف ءهكرت ناضمر ٌُضرف لزن املف «ناضمر

 لاق مالسلا هيلع هنأل ءدُّب الو اذه نيعتيو «هبابحتسا ال هموص بوجو ُكورتملا نوكيف ذئئيحو «.ناضمر

 دعم :يأ «َعِساَّنلا ٌنَموُصأل لياك ىلإ ٌتْشِع نيل»  هنوموصي دوهيلا نإ :هل ليق دقو  ماعب هتافو لبق

 رخآ يف ناك اذه نأ بير الو ءهعم : يأ ُهَّدْعَب امْؤَي وأ ُهّلْبَق ًامْوَي اوُموُصَو ٌدوهيلا اوفلاخ» :لاقو

 مل هبابحتسا نأ ملعف «ءيشب هيف رمؤي مل اميف باتكلا ٍلهأ ةقفاوم بحُي ناكف رمألا لوأ يف امأو ءرمألا

 . كرتي

 قبي ملف هبابحتسا كرتب لوقي نأ امإ «نيرمألا ٌدحأ ًابجاو نكي مل هموص نإ :لاق نم مزليو
 اذهو «هموص ٌبابحتسا هيلع يفخو «هيأرب هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع هلاق اذه :لوقي وأ «ًابحتسم



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز اذ عوطتلا مايص يف لَو هيده يف :لصف
 ىلع ٌةباحصلا رمتساو :©0ةيضاملا ةنسلا رفكُي هموص نأ ربخأو «همايص ىلع مِهَّنح ِنَِي يبنلا نإف ءديعب
 هُبوجو َكِرُت يذلا نأ َمِلُعَف ءهموص ةهاركو هنع يهنلاب دحاو فرح هنع َوْرُي ملو .هتافو نيح ىلإ همايص
 . هبابحتسا ال

 . طق ضرفُي مل هنأو «هتيضرف مدع يف حيرص هتحص ىلع قفتملا ةيواعم ثيدح :ليق نإف

 يفني الو «بجاو ٌريغ نآلا هنأو ءهبوجو رارمتسا يفن يف حيرص ةيواعم ثيدح نأ :باوجلاف
 . انيلع هّيتكي مل هللا نإ : : هوجو خيتو ًابجاو ناك امل لاقي نأ ُمتمي ال هنإف ءاخوسنم ًامدقتم ًابوجو

 بوجولا ةلدأب صخُيف ءرضاحلاو يضاملا نامزلا يف ًاماع يفنلا نوكي نأ هتياغ نأ :ناث باوجو
 .بوجولا رارمتسا يف يفنلا كرتو «يضاملا يف

 ىلع ٌلديو ؛نآرقلا ةهج نم ًادافتسم هّيوجوو هّضرف نوكي نأ ىفن امنإ هِي هنأ وهو : ثلاث باوجو
 ىلع هللا هبتك يذلا بجاولا نإف «كلذ ريغب بوجولا يفني ال اذهو ««انيلع هبتكي مل هللا نإ» :هلوق اذه
 كو ربخأف «[18 :ةرقبلا] 4ُئايَيلا ْكسِيع بيد ىلاعت هلوقك «مهيلع هبتك هنأب مهربخأ ام وه ؛هدابع
 هنأ مهوتي نم مهوتل ًاعفد ءانيلع هللا هبتك يذلا بوتكملا اذه يف ًالخاد نكي مل ءاروشاع موي ٌموص نأ
 اذهب ًاخوسنم راص يذلا همايصب ٍقباسلا رمألا نيبو اذه نيب ٌضقانت الف ءانيلع هللا هبتك اميف لخاد
 «ناضمر ضرف رارقتساو ءةكم حتف دعب هنم اذه عمس امنإ ةيواعم نأ اذه حّضوي .بوتكملا مايصلا
 اوُدهَش «لكأ نمل كاسمإلابو «كلذب ءادنلاو .همايصب هرمأ اودهش نيذلاو .هب ءاروشاع بوجو خسنو
 يفوُتُف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ناك ناضمر ضرفو «ةنيدملا همّدقم دنع ناضمر ضرف لبق كلذ

 نمو «ناضمر ضرف لوزن لبق هدهش ؛همايصب رمألا دهش نمف «تاناضمر ٌمست ماص دقو ب هللا لوسر
 ُكلسملا اذه كلسي مل نإو «ناضمر ضرف دعب رمألا رخآ يف هدهش ءهضرف مدع نع رابخإلا دهش
 .تبرطضاو بابلا ٌتيداحأ تضقانت

 ِتّيبُي مل ْنَمِل ٌمايِص الد : :لاق دقو ليللا نم ةينلا ٌثييبت لّصحي ملو ًاضرف نوكي فيكف : :ليق نإفأ
 ٍلوق ْنِم وأ وي يبتلا مالك نم وه له : :هيف ٌفلتخم ثيدحلا اذه نأ : باوجلاف ؟©"0«لبّللا ني ايّصلا
 ديزي نب سئويو «ةنيبُغ نب ٌنايفسو «يرهزلاو ٌرمعم اهيلع هفقوأف ةصفح ٌثيدح امأف ؟ةشئاحو ةصفح

 دقو :يذمرتلا لاق ؛ٌحصأ فوقوملا :نولوقي ٍثيدحلا ٍلهأ رثكأو .مهّضعب هعفرو «يرهزلا نع ؛يليألا
 ةشئاع ثيدحو «:هتلادعو هعفار ةقثل مفر ححصُي نم مهنمو .ٌحصأ وهو هّلوق رمع نبا نع عفان هاور
 هعفر تبث نإو «مالك الف هٌعفر تبثي كي مل نإف ٠ هعفر حيحصت يف فلتخاو ءًافوقومو ًاعوفرم يور : ًاضيأ
 ٌديدجت كلذو ءءاروشاع موي مايصب رمألا نع رخأتم كلذو ءناضمر ضرف دعب هلاق امنإ اذه نأ ٌمولعمف
 راهنلا نم ةينب ءاروشاع موي مايص ءازجإف ءباطخب تباث مكحل ًاخسن سيلو «ٌتييبتلا وهو بجاو مكح
 بوجو ددجتو «ناضمرب هيوص ُبوجُو خس مث «ٍليللا نم تييبتلا ضرف لبقو «ناضمر ضرف لبق ناك

 .ةقيرط هذهف «تييبتلا

 :نيرمأ نّمضت ءاروشاع موي مايص بوجو نأ «ةفينح يبأ باحصأ ٌةَقي ةقيرط : :يه ةيناث ةقي
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 عوطتلا مايص يف لو هيده يف :لصف 56 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مكح يقبف «رخآ بجاوب بجاولا ُنييعت خسن مث «راهنلا نم ةيئب هيوص ءازجإو مويلا كلذ موص ٌبوجو

 . خوسنم ريغ راهنلا نم ِةينب ءازجإلا

 ملف ذئنيحو ءراهنلا نم ْمِلُع امنإ ءاروشاع بوجوو ؛ملعلل عبات بجاولا نأ يهو :ةثلاث ةقيرطو

 وهو قاطُي ال امب ًافيلكت ناك الإو «هب ملعلاو بوجولا ٍةُدِجت تقو تبجو ُةينلاف ؛ ًانكمم ٌتييبتلا نكي

 ملعلل ةنراقم ةينب هموص أزجأ ءراهنلا ءانثأ يف ةيؤرلاب ٌةنيبلا تماق اذإ اذه ىلعو : اوُلاق ٠ . عنتمم

 ىلإ اهبرقأو «قرطلا حصأ اهارت امك يهو ءانخيش ةقيرط هذهو .ءاروشاع موي ٌموص هُّلصأو «بوجولاب
 نم صلختُيو «هقرفت نظُي يذلا اهّلمش ٌعمتجيو ُثيداحألا ُلُدَت اهيلعو «هدعاوقو عرشلا لوصأ هقفاوم
 ةفلاخم وأ «عرشلا دعاوق نم ةدعاق ةفلاخم نم هيف ذب ال ةقيرطلا هذه ريغو . ةرورض ريغب خسنلا ىوعد

 ةخوسنملا ةلبقلا ىلإ اهضعب اوُلص يتلا ةالصلا ةداعإب ءابُق لهأ رمأي مل هِي ئبنلا ناك اذإو . راثآلا ضعب

 ببسب ملعلا نِم نكمتي مل وأ ءموصلا ضرف ٌبوجو هغلبي مل نم كلذكف «لوحتلا ُبوجو مهنّلبي مل ذإ
 بوجوب ملعلل عبات تييبتلا ٌبوجو ذإ «ٌبِجاولا َتييبتلا كرت هنإ :لاقُي الو ءءاضقلاب رمؤُي مل ؛هبوجو
 .روهظلا ةياغ يف اذهو «تيّبملا

 هُمايص ءىزجُي ناكو ءًاضرف ءاروشاع ناك :لوقي نم ةقيرط نِم ٌحصأ ًةقيرطلا هذه نأ بير الو

 .راهنلا نم ةينب همايص ءازجإ هتاقلعتم نمو ؛هئاقلعتم ُتَحِيْنف «هبوجوب ٌمكحلا حسن مث ءراهنلا نم ةيئب

 راهنلا نم ةينب بجاولا موصلا ءازجإ نإف «هّئاقلعت اقلعتو هٌعباوت تلاز عوبتملا لاز اذإو «هل ةعبات هتاقلعتم نأل

 لري مل بجاولا ٌموصلاو «بجاولا موصلا تاقّلعتم نم لب :مويلا اذه صوصخ تاقلعتم نم نكي مل

 ال موصلا لصأ عباوت نم هيدعو راهنّلا نم ٍةينب ءازجإلاو «لحم ىلإ لحم نم لقنف «هنييعت لاز امنإو
 . هلييعتك

 هب ٌرمألا تبث دق هنأل طق ًابجاو نكي مل ءاروشاع موي موص نإ :لوقي نم ةقيرط نِم ٌحصأو

 يف يوق ءرهاظ اذه ٌلكو ءكاسمإلاب لكأ ناك نمل رمألاب هديكأت ةدايزو «ماعلا ءادنلاب رمألا ٌديكأتو

 ةلدألاب كرتُي مل هبابحتسا نأ مولعمو . .ءاروشاع َكِرُت ناضمر َضِرُق امل هنإ :دوعسم نبا لوقيو «بوجولا

 . ملعأ هللاو .كلذ يف سانلل قرط سمخ هذهف ؛هبوجو ُكورتملا نوكي نأ نيعتيف ءاهريغو تمدقت يتلا

 هنأو «؟َعِساَّتلا ّنَم ٌرَموُصَأل ٍلباَك ىلإ ُثيِقَب ُتيِقْب نيل» :لاق كي هللا لوسر نأ وهو :عبارلا لاكشإلا امأو

 اذه ىور سابع نباف «عساتلا موصي ناك ٍِتَي هللا لوسر نإ :سابع نبا لوقو «لبقملا ماعلا لبق يفوت

 ىلإ يقب نإ هنأ ربخيو ءٌعِساتلا ٌموصي نأ نكمملا نم ذإ ءامهنيب يفانت الو ءاذهو اذه هنع ٌحصو ءاذهو

 رابخإلا ٌمِصيو «هب دعوو هيلع مزع ام ىلإ ًادنتسم هلعف نع ربجأ سابع نبا نوكي وأ ءهماص لباقلا ماعلا

 نيلامتحالا نم دحاو لك ىلعو «لاحلا ملع اذإ | ًاقلطمو «يقب ول لعفي ناك كلذك : يأ ءًاديقم كلذ نع

 . نيربخلا نيب يفانت الف

 .ةيافك هيف امب هباوج مدقت دقف : سماخلا لاكشإلا امأو

 لمأت نمف .ًامئاص عساتلا موي حبصأو ءْدُّدَعا :سابع نبا لوق وهو :سداسلا لاكشإلا امأو
 وه ءاروشاع لعجي مل هنإف «سابع نبا ملع ٌةعسو «لاكشإلا لوز هل نّيبت سابع نبا تاياور عومجم
 ٌمويلا وه ءاروشاع موي نأ لئاسلا ةفرعمب ىفتكاو ءعساتلا مويلا مص :لئاسلل لاق لب ؛عساتلا َمويلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انه عوطتلا مايص يف كي هيده يف :لصف
 لوسر نأ ربخأو ءهعم عساتلا مايص ىلإ لئاسلا دشرأف «ءاروشاع موي مهّلك ُسسانلا هّدعي يذلا رشاعلا
 رمألا ىلع هلعف ٌلْمَح نوكي نأ امإو «ىلوألا وه كلذ ٌلعِف نوكي نأ امإف .كلذك هّموصي ناك يي هللا
 وهو * مدعي ًامويو هلبق ًاموي اًوموُص١ :ىور يذلا وه هنأ كلذ ىلع ٌلديو «لبقتسملا يف هيلع همزعو «هب
 اهضعب ٌقٌّدَصُي هنع راثآلا هذه لكو .رشاعلا موي ءاروشاع موي مايصب ديو هللا لوسر انرمأ :ىور يذلا

 .ًاضعب اهضعب ٌديؤُيو «ًاضعب
 عساتلا ماصُي نأ كلذ يليو موي هدعبو موي هلبق ماصُي نأ :اهّلمكأ :ةثالث هموص بتارمف

 صقن نمف «عساتلا دارفإ امأو . موصلاب هدحو رشاعلا ُدارفإ كلذ يليو «ثيداحألا ٌرْثكأ هيلعو «رشاعلاو
 .باوصلل قفوملا هللاو ءعرشلاو ةغللا نم ديعب وهو ءاهقرطو اهظافلأ عبتت مدعو «راثآلا مهف

 هذه يف باتكلا لهأ ٌةفلاخم ّدصقلا نأ رهظ دق :لاقف رخآ ًاكلسم ملعلا لهأ ٌضعب كلس دقو
 ءاعم امهيايصب وأ ؛عساتلا ىلإ رشاعلا ٍلقنب امإ :نيرمأ دحأب لصحي كلذو ءاهب نايتإلا عم ةدابعلا
 انل نّييتي نأ لبق و هللا لوسر يفوتف ؛نيرمألا ليتحي «عساتلا انمُص لبقملا ماعلا ناك اذإ» :هلوقو
 ٍثيداحأ عومجمو «هللا ءاش نإ ٌبوصأ اهانركذ يتلا ةقيرطلاو ءاعم نيمويلا ٌمايص ظايتحالا ناكف ؛هٌدارم
 ُهَنْنَب ًاموي وأ ُهَلْبَق ًامْوَي اوُموُص ءٌدوُهَيلا اوفلاخد :دمحأ ثيدح يف هلوق نأل «ٌلدت اهيلع سابع نبا
 هللاو .اهانكلس يتلا ةقيرطلا ةحص نيبي «رشاعلا موي ءاروشاع مايصب اًنْرِيأ» :يذمرتلا ثيدح يف هلوقو

 1 .ملعأ

 هنع يورو . 20نيحيحصلا» يف كلذ هنع تبث «ةفرعب ةفرع ِمْوَي راطفإ : غلي هيده نم ناكو :لصف

 ًةيِضاملا ةئسلا ٌرّفكُي هَمايص نأ هنع حصو . ©0نئسلا» لهأ ةنع هاور فرعي َةَقَرَع ِموَي ِمْوَص ْنَع ىهن هنأ
 نأ :اهنمو «ءاعدلا ىلع ىوقأ هنأ :اهنم . مك ُةَّدِع ةفرعب هرطفِ ركُذ دقو .ملسم هركذ .©”:َيِقاَيلاَو
 ىهّن دقو «ةعمجلا موي ناك َمويلا كلذ نأ :اهنمو .هلفنب فيكف ؛موصلا ضرف يف ٌلضفأ رفسلا يف ٌرطفلا
 هموص ناك نإو ءموصلاب هصيصخت نع هيهنل ًاديكأت هيف هرطف سائلا ىري نأ بحأف «مّوصلاب هدارفإ نع

 ةفرع لهأل ديع موي هنأ وهو ءرخآ ًاكلسم كّلسي هللا همحر انخيش ناكو .ةعمج موي ال ةفرع َمْوَي هنوكل
 :لاق .قافآلا لهأ نود ةفرعب نمب ٌصتخي عامتجالا اذهو «ديعلا موي سانلا عامتجاك ؛هيف مهعامتجال
 «ىنم ِماّيأو ءِرخّنلا ُمْوَيَو ةقَرَع ْمْوَي :«نئسلا» ّلهأ هاور يذلا ثيدحلا يف اذه ىلإ كي يبنلا راشأ دقو
 . ملعأ هللاو .هيف مهعامتجال «عمجلا كلذ لهأل وه ًاديع هنوك نأ مولعمو ؛«©:مكلشإلا َّلْهَ اًنُديِع

 ىراصنلاو دوهيلا ةفلاخم كلذب ٌدِصقي «ًاريثك دحألاو ٌتبسلا ٌموصي ناك تي هنأ يِوُر دقو :لصف
 «هنع هللا يضر سابع نبا ينلسرأ :لاق سابع نبا ىلوم بيرك نع ؛«يئاسنلا نئسو# ادنسملا» يف امك
 ٌموي :تلاق ؟ًامايص اهرثكأ نكي يبنلا ناك ٍماّيالا يأ اهلأسأ ةملس ّمأ ىلا كي ّيبنلا باحصأ نم ٌسانو
 ثيدحلا اذه ةحص يفو .ومُوَفلاحُأ نأ ُبِحَأ انأك «نيكرشُملل ٌديِع اًمُهّنِإ»ر :لوقيو «دحألاو تيسلا

 . ثراحلا تنب لضفلا مأ ثيدح نم :(1177) ملسمو :(1988) يراخبلا هجرخأ (0)
 .يرجهلا يدهم ةلاهجل «فيعض ٍدانسإب «ةريره يبأ ثيدح نم )١977(2 هجام نباو 5141(2) دواد وبأ هجرخأ (م)
 .ةداتق يبأ ثيدح نم :(1155) ملسم هجرخأ 2م

 .يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححصو تاقث هلاجر ٍدانسإب «47" 4/١ مكاحلاو ,(اا/*) يذمرتلاو «(141) دواد وبأ هجرخأ ()
 .ةملس مأ ثيدح نم :(7877/5) «ىربكلا» يف يئاسنلاو 35 دمحأ هجرخأ (0)



 عوطتلا مايص يف لَو هيده يف :لصف 141 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 قحلا دبع لاق دقو . هثيدح ضعب ٌركدُتسا دقو «بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم ةياور نم هنإف «رظن

 لَك يبنلا راز : : لضفلا هّمع نع ؛سابع نب هللا دبع نب سابع نع «جيرج نبا ثيدح نم «هماكحأ» يف

 لاح فرعي الو «فيعبض ركذ امك وه :ناطقلا نبا لاق . فيعض هدانسإ :لاق مث ءانل ةيداب يف ًاسابع

 دبع هنع تكس :لاقو ءدحألاو تبسلا موي مايص يف ةملس مأ نع اذه هثيدح ركذو ءرمع نب دمحم

 «رمع نب دمحم نب هللا دبع هنبا هنع هيوريو «هلاح فرعُي ال اذه رمع نب دمحمو ٠ هل ًاححصم قحلا

 .ملعأ هللاو . انّسح هارأ ثيدحلاف «هلاح ًاضيأ فرعُي الو

 و يبنلا نأ ٍءاَّمّصلا هتخأ نع لا رسب نب هللا دبع نع ءدواد وبإو دمحأ مامإلا ىور دقو
 ٍةَرَجَش َدوُع ْوَأ ةََِع ءاحل اّلإ مُكُدَحَأ دجَي ب مل نإف ءمكيلع ضرتفا اميف الإ ِتْبَّسلا مْوَي اوُموُصَت ال» :لاق

 ثيدح ديري «بذك اذه : هللا همحر كلام لاقف «نيثيدحلا نيذه يف سانلا فلتخاف ,ة"0هغَضْنَيْلَ

 ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاقو ,نسح ثيدح وه :يذمرتلا لاق «دواد وبأ هنع هركذ ءرسُي نب هللا دبع

 ثيدح نيبو هنيب ضّراعت ال :ملعلا لهأ نم ةعامج لاقو «برطضم ثيدح وه : يئاسنلا لاقو «خوسنم

 نأ يهنلا باب :لاقف «دواد وبأ مجرت كلذ ىلعو «هدارفإ نع وه امنإ هموص نع يهنلا نإف «ةملس ّمأ

 دارفإ نع ىهن هنأ اذه ٌريظنو :اولاق . .دحألا موي عم وه امنإ همايص ٌثيدحو «موصلاب تبسلا ٌموي صخي

 :لاق نم هنظ يذلا لاكشإلا لوزي اذهبو « هدعب ًاموي وأ هلبق ًاموي َموصَي نأ الإ :موصلاب ةعمجلا مْوَي

 نإف ءهموص يف مهتفلاخم نمضت نإو «هميظعت يف باتكلا لهأل ةقفاوم وهف هل ميظعت عون هموص نإ

 مل ؛هريغ عم هماص اذإ امأو «هدارفإب ءىجي مل ثيدحلا نأ بير الو «موصلاب درفأ اذإ نوكي امنإ ميظعتلا
 .ملعأ هللاو . ٌميظعت هيف نكي

 : اص آل ردا ماض نم :لاق دق لب ءرهدلا مايصو موصلا ُدرس هي هيده نم نكي ملو لصف
 ْنَم ٌتيأرأ :لاق نمل ًاباوج كلذ ركذ هنإف «ةمّرحملا َمايألا ٌماص ْنَم اذهب هدارم سيلو ."”رطفأ الو

 لع ءاوس هنأب نذؤُي اذه نإف «رطقأ الو اص ل مرحملا لعف نم باوج يف لاقُي الو ؟رْمّلا َماَص

 ًاباوج اذه سيلف «مايصلا نِ هيلع هللا مّرح ام لعف ْنَم كلذك سيلو «بقاعي الو هيلع باثي ال هُّموصو

 ًابحتسم لعف دق رهدلا موص بحتسا نم دنع اذه نإف ًاضيأو «موصلا نم مّرحملا نع لاؤسلل ًاقباطم

 ءميرحتلا مايأ ىلإ ةبسنلاب ًامرحم بكتراو ؛بابحتسالا مايأ ىلإ ةبسنلاب ماص دق مهدنع وهو «ًامارحو

 مايأ نإف ًاضيأو .رهاظ طلغ كلذ ىلع هلوق ليزنتف ««رطْأ الو ٌماَص ال» : لاقُي ال امهنم لك يفو

 ملف «ضيحلا ٍماّيأ هلزئميو «ًاعرش ليللا ةلزئمب يهف ءًاعرش موصلل ةلباق ٌريغ «ءعرشلاب ٌةانثتسم ميرحتلا

 اوملعي مل ول مهبيجُيِل نكي ملو ءموصلل اهلوبق مدع اوملع دقو ءاهموص نع هولأسيل ٌةباحصلا نكي

 .ميرحتلل نايب هيف سيل اذه نإف ,هَرظْفأ الو َماَض ال١ :هلوقب ميرحتلا

 درسو .هللا ىلإ ٌبحأو ءرهدلا موص نم لضفأ موي رطفو ءموي َءايص نأ ءهيف كش ال يذلا هّيدهف
 نم هللا ىلإ ٌّبحأ نوكي نأ :ةعنتمم رومأ ةثالث ٌدحأ مزل «ًاهوركم نكي مل ول هنإف ؛هوركم رهدلا مايص

 )١( ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو ؛(؟4؟1) دواد وبأو 058/5 دمحأ هجرخأ )099/57.

 )'( يراخبلا هجرخأ )١1480(« .ةريره بأ ثيدح نم ؛(141١) ملسمو
  7مكاحلاو «(170) هجام نباو :«5//707 يئاسنلا هجرخأ ١/  415يبهذلا هقفاوو هححصو ءريخشلا نب هللا دبع ثيدح نم .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز <31 عوطتلا مايص يف كي هيده يف :لصف

 مايّصلا ٌّبَحَأ ند :حيحصلا ثيدحلاب دودرم اذهو «لمع ةدايز هنأل ءهنم لضفأو ءموي رطفو موي موص
 امإو ءًاضيأ عنتمم وهو لضفلا يف هل ًايواسم نوكي نأ امإو .هنم لضفأ ال هنإو ,"0ةواد ٌماَيِص هللا ىلإ
 ّنأش اذه سيل ذإ «عنتمم اذهو «ةهارك الو هيف ٌبابحتسا ال نيفرطلا ّيواستم ًاحابم نوكي نأ
 . ملعأ هللاو .ةحوجرم وأ ؛ٌةحجار نوكت نأ امإ لب «تادابعلا

 ٌماَض اَمّنَأكُف لاو ْنِم مان ةَنِسُهَمَيْنآو َناَضَمَر ٌماَض ْنَم١ :هو يبنلا لاق دقف :ليق نإف
 ْنأ ىلع لدي كلذو , ””هِرهّدلا َمْوَص ُلِدْعَي كِل َّنإ :رهش لك نم مايأ ةثالث ماص نميف لاقو , '9رْعّتلا
 ْنَم هب هّيُش ىتح «نيمئاصلا باوث نم ٌرثكأ هباوثو «بولطم ٌرمأ هنأو «هب َلِدُع امم لضفأ رهدلا موص
 . مايصلا اذه ماص

 يضتقي امنإو ءهبايحتسا نع ًالضف هزاوج يضتقي ال رّدقملا رمألا يف هيبشتلا اذه سفن :ليق
 لك نم مايأ ٍةثالث مايص لعج هنإف ءثيدحلا سفن نم هيلع ليلدلاو «ًابحتسم ناك ول هباوث يف هب هيبشتلا
 ةئامئالث ماص نم ٌباوث هل لّصحي نأ يضتقي اذهو ءاهلاثمأ رشعي ٌةنسحلا ذإ ءرهدلا مايص ةلزنمب رهش
 ةيعورشم ريدقت ىلع باوثلا اذه ٌلوصح هب دارملا نأ َمِلُعُف ءًاعطق مارح اذه نأ مولعمو ءأموي نيتسو
 ناضمر مايص عم ُلِدْعَي هنإ ءلاوش نم مايأ ٍةتس مايص يف هثوق كلذكو موي نيتسو ةثامثالث مايص
 لعت ءًاموي نيثالثو ةتس ٌمايص اذهف :ماعنألا] © اهلا رشح ُمَلف قتَسَمأي ع نم :أرق مث «ةنسلا
 هب هّبشملا ٌلعف عنتمي اميف اذه ٌلثم ٌءيجي دق لب «قافتالاب زئاج ٌريغ وهو «ًاموي نيتسو ةئامثالث مايص
 ليعي لمع نع هلأس نمل هلوقك ئاكمإ ريدقت ىلع كلذ لعف نم هب هّبش امنإو «ليحتسي لب «ةداع
 اذه نأ مولعمو ؟'هَرطفت الو ْموُصَت ناو ِهّرَْْت الو موقت نآ ٌدهاجملا جرخ اذإ عيطتست له :داهجلا
 ُهديزي .امهنم لكب لضافلا لمعلا هبش دقو ءًاعرش ًاموي نيتسو ةئامثالث موص عانتماك «ةداع عنتمم
 دقو ؛ةحيحصلا ةنسلا حيرصب هلُك ليللا مايق نم لضفأ وهو «دواد مايق هللا ىلإ مايقلا بحأ نأ :ًاحوضو
 ." هلك ليللا ماق نمب ؛ةعامج يف حبّصلاو «ةرخآلا ءاشعلا ىَلص ْنَم لثم

 َةَح ْمُنَهَج ِهْيْلَع ُتَقْيُض ردا ٌماَص ْنَمه يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح يف نولوقت امف :ليق نإف هر عمات ءاكم و جاب هدول م .
 .دمحأ دئسم١ ىف وهو 2 9ههّقك ضِبَقو اًذَكه ٌنوكت

 هسفن ىلع هديدشتل .اهيف هل ًارصح هيلع ْتَقْيَُض' :ليقف .ثيدحلا اذه ىنعم يف فلتخا دق :ليق
 تقيض لب :نورخآ لاقو .هنم لضفأ هريغ نأ هداقتعاو هلل هللا لوسر يده نع ةتبغرو ءاهيلع هلمحو
 هسفن ىلع قّيض امل مئاصلا نأب «ليوأتلا اذه ةفئاطلا هذه تحّجرو «عضوم اهيف هل ىقبي الف ؛هيلع
 .هنع اهقرط قّيض هنأل «ناكم اهيف هل ىقبي الف ءرانلا هيلع هللا قّيض «موصلاب اهقرطو تاوهشلا كلاسم
 هيلع قييضتلا امأو «هنع ْتَقْيُض :لاقل ىنعملا اذه دارأ ول :تلاق نأب اهليوأت ىلوألا ٌةفئاطلا تحجرو

 )١( صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ((184 ح) (1105) ملسمو ء(1514) يراخبلا هجرخأ .

 ) .يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم ؛(1174) ملسم هجرخأ
 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم :(1105) ملسمو :(1477) يراخبلا هجرخأ 2
 .ةريره يبأ ثيدح نم 7780(2) يراخبلا هجرخأ (5)
 .نافع نب نامثع ثيدح نم :(181) ملسم هجرخأ ()
 .414/4 دمحأ هجرخأ (9)



 عوطتلا مايص يف ولو هيده يف :لصف اناا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم ةلزنمب هلعاف نأو ءرهدلا موص ةهارك ثيداحأل قفاوم ليوأتلا اذهو :اولاق .اهيف وهو الإ نوكي الف

 . ملعأ هللاو .مصي مل
 ًاذإ ينإ» : :لاق ءال :اولاق نإف :؟# َّى يش ٍمُكَدْنِع لَم : :لوقيف هلهأ ىلع لخدي نص ناكو : :لصف

 هنع تربخأ دعب ٌرطْفُي مث «عوطتلا موص يوني ًانايحأ ناكو .راهنلا نم عوطتلل ةينلا ءىشنيف ؛مئاَص

 باتك» يف : :يناثلاو .ةملسم حيحص» يف : لوألاف ءاذهو اذهب اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 ٌماعط انل ضَرَعَف «نيتمئاص ٌةصفحو انأ تنك : ةشئاع نع ؛نئسلا» يف يذلا ثيدحلا امأو .«يئاسنلا

 لوسر اي : تلاقف ءاهيبأ هبا تناكو ٌةَصْفَح هيلإ يتَرَدَبف وك وللا ٌلوسر ءاجف ءدهنم اَنْلَكأَف :انيهتشا

 ثيدح وهف 60 هةئاَكَم ًامْوَي ايضقا» : :لاقف هْنِم انلكأف «هانيهتشا ٌماَعَط انل ضرَعَف ءَنْيَتَمِي َهَئاَص انك اّنِإ !هللا

 نم دحاو ريغو ءدعس نب دايزو ءرمع نب هللا دبعو «رمعمو «سنأ نب ب كلام هاور : يذمرتلا لاق . لولعم

 ؛دواد وبأ هاورو . حصأ اذهو ؛ةورع نع هيف اوركذي مل ًالسرم ةشئاع نعا «يرهزلا نع «ظافحلا

 «ًالوصوم ةشئاع نع «ةورع نع «ةورُع ىلوم ٍلْيَمُز نع ءداهلا نبا نع «حيرش نب ةَرْيَح نع «يئاسنلاو

 نب ديزيل الو «ةورع نم عامس ليمُرل فرعي ال :يراخبلا لاقو ءروهشملاب سيل ليمُز :يئاسنلا لاق

 .ةجحلا هب موقت الو «ليمُز نم داهلا

 هتتأف ٠ ءيَلُس مأ ىلع لخد امك زْنُي ملو «همايص ٌمتأ ءموق ىلع لزنو ًامئاص ناك اذإ يي ناكو

 تناك ٍمُيَلُس ّْمأ ٌنكلو . .©)«مئاَص ين هِئاَعو : مكن و ِهِئاَقِس يف مُكَدْمَس اوديِعأ» :لاقف «نمسو رمتب
 ىلإ مُكّدَحَأ َيِعد اذإ» : :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :'حيحصلا» يف هنع تبث دقو , هتيب لهأ ةلزنمب هدنع

 .؟عِمِئاَص ينإ : : لفك ٌماص َوُمَو ماعط
 نمد :هعفرت اهنع هللا يضر ةشئاع نع ُئقهيبلاو «يذمرتلاو ءهجام نبا هاور يذلا ٌتيدحلا امأو

 ًادحأ فرعن ال ءركنم ثيدحلا اذه :يذمرتلا لاقف 0« الإ ًاعوَت َّيموُصي الك مْ ىَلَع لَو

 .ةورُغ ِنِب ماَّشِه نع ٌتيدحلا اذه ىؤر تاقثلا نم

 نع ُيهنلا حصف . ًالوقو هنم ًالعف ِموّصلاب ٍةَْمجلا موي صيصخت ٌةهارك كيتي هيده نم ناكو : : لصف

 «ورمع نب هللا دبعو «ثراحلا تنئب ةيريوُجو «ةريره يبأو « هللا ديع نب رباج ثيدح نم موّصلاب هدارفإ

 هركذ «ةعمجلا موي ٌُموصي ال هنأ مِهيرُي «ربنملا ىلع وهو ةعمجلا ٌموي برشو .0مهريغو يدزألا ةدانُجو

 لاق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا ىورف .ٍديع موي هنأب هموص نم عنملا للعو .دمحأ مامإلا

 وأ هّلْبَق اوُموُصَت ْنَآ اّلِإ مُكِءاِبِص َمْوَي مُكديع ِ َمَْي اوُلَعْجَت الق ٠ ٍدبِع ْمْوَي ِةَعْمْجْلا ُمْوَيَ :وقَو هللا لوسر
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 ثيدح نم ((1778) ىلعي وبأو 75(2) يذمرتلاو «(54619 دواد وبأو «(55849) «ىربكلا» ينو 4 / يئاسنلا هجرخأ 0(

 .سنأ ثيدح نم )١1947(: يراخبلا هجرخأ 4

 )١160(. ملسم هجرخأ 48

 .(19/577) هجام نباو ؛0784) يذمرتلا هجرخأ (ع)

 .57/4 719/4 /8 «نابح نبا حيصص» يف ثيداحألا هذه رظنا (ه)

 . 135337 ١/ مكاجلاو 0 /؟ دحأ هجرخأ (إ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 56 فاكتعالا يف لَو هيده يف :لصف

 ذخأ ءديعلاب ًاهّبشم ةعمجلا موي ناك امل : :ليق .هدعب الو هلبق ام عم ماصُي ال ديعلا ٌمويف :ليق نإف
 ّمكح هُّمكح ناكو هاّرحت دق نكي مل «هدعب ام وأ هلبق ام ٌماص اذإف ؛هيايص يرحت نع يهنلا ههبش نم
 موي قفاو اذإ ءاروشاعو ةفرع موي موص وأ «موي رطفو ءموي موص وأ ؛هنم رشعلا وأ ءرهشلا موص

 . كلذ نم ءيش يف هُّموص هركُي ال هنإف ؛ةعمج

 ِمْوَي يف رطُقي وهي هللا لوسر تيأر ام :لاق ؟دوعسم نب هللا دبع ثيدحب نوعنصت امف :ليق نإف
 وأ هلبق ام عم هموص ىلع هّلمح نّيعتيو «ًاحيحص ناك نإ هلبقن : :ليق .«ننسلا» لهأ هاور :«')ةَعُمْجلا
 , ©2بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .بئارغلا نم هنإف ءحصي مل نإ هُرنو ءهدعب

 فاكتعالا يف كي هيده يف :لصف
 «هللا ىلع هّييعمج ىلع ًافموتم ٠ ىلاعت هللا ىلإ هريس قيرط ىلع هتماقتساو بلقلا الص ناك امل

 ناكو :ىلاعت هللا ىلع ُلابقإلا الإ ِهّمْلَُي ال بلقلا َتَعَش نإف «ىلاعت هللا ىلع ةّيلكلاب هلابقإب هئعّش نمل
 ءًاتَعَش ديزي امم ؛مانملا لوضفو «مالكلا ٌلوضفو «مانألا ةطلاخم ٌلوضُقو .بارشلاو ٍاعطلا لو

 زيزعلا ةمحر تضتقا : هفِقوُيو هقوعي وأ هُفِعضُي وأ «ىلاعت هللا ىلإ هريس نع هعطقيو ءداو ّلُك يف ُهنَْمُي
 طظالخأ بلقلا نِم غرفتسيو ؛بارشلاو ءامطلا لوضف تحدي ام موصلا نم مهل عرش نأ ءدابحب ميحرلا
 هايند يف دبعلا هب ٌعفتني ثيحب .ةحلصملا ردقب هعرشو «ىلاعت هللا ىلإ هريس نع هل ةقّوعملا ٍتاوهشلا

 .ةلجآلاو ةلجاعلا هحلاصم نع هٌعطقي الو هّرضي الو «هارخأو

 «هيلع هتّيعمجو «ىلاعت هللا ىلع ٍبلقلا ٌفوكع هحٌحورو هدوصقم يذلا فاكتعالا مهل عرشو
 «هبحو هركؤ ريصي ثيحب ؛هناحبس هدحو هب لاغتشالاو قلخلاب لاغتشالا نع ٌعاطقنالاو ىب ٌةولخلاو
 ٌتارطخلاو دب هّلُك مهلا ريصيو ءاهّلدب هيلع يلوتسيف «هتارطخو بلقلا مومه لحم يف هيلع لابقإلاو

 هذعيف «قلخلاب هسنأ نع ًالَدب هللاب هسنأ ٌريصيف ءهنم برقي امو هيضارع ليصحت يف ٌركفتلاو هركذب اهلك
 فاكتعالا دوصقم اذهف هاوس هب حرفي ام الو هل سينأ ال نيح روبقلا يف ةشحّولا موي هب هسنأل كلذب
 .مظعألا

 رشعلا وهو ءموصلا مايأ لضفأ يف فاكتعالا عرش ءموصلا عم متي امنإ دوصقملا اذه ناك املو
 الإ فاكتعا ال ةشاع تلق دق لب ل ارم فكنا نأ وو ينل نع ل لو .ناضمر نم ريخألا
 .موصلا عم الإ ديك هللا ٌُلوسر هلعف الو ءموصلا عم الإ فاكتعالا هناحبس ُهللا ركذي ملو . «0موصب
 نأك يذلا رهو .فاكتعالا يف ظرش وصلا نأ فلسلا ٌروهمج هيلع يذلا ليلدلا يف حجارلا لوقلاف
 .ةيميت نب سابعلا وبأ مالسالا خيش هحُجرُي

 .ةرخآلا يف عفني ال ام لك نع ناسللا سبح ةمألل َعِرش هنإف مالكلا امأو
 وهو «ٌةبقاع هدمحأو رهسلا لضفأ نم وه ام ليللا مايق نم مهل ٌعِرُش هنإف «مانملا لوضُف امأو

 تاضايرلا بابرأ ةضاير ٌرادمو .دبعلا ةحلصم نع ُقوعَي الو .ندبلاو ٌبلقلا عفني يذلا طّسوتملا رهسلا

 00 يئاسنلاو ,(ا/45) يذمرتلا هجر خحأ 00(

 .نوثالثلاو ةيناثلا ةصيصخلا « «ةعمجلا موي صئاصخ ركذ : :لصف يف موصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةلأسم ركذ نأ فنصملل قبس 2(

 . نسح هدلسو 147/7(2) دواد وبأ هجرخأ (م)



 هرمعو هجح يف هلي هيده يف :لصف "؟مإأ )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ملو ؛يدمحملا ّيوبنلا ٌجاهنملا اهيف كلس ْنَم اهب مهدعسأو «ةعبرألا ناكرألا هذه ىلع ِكولسلاو

 :همالكو همايقو همايص يف هِي هيده انركذ دقو «نيطّرفملا ريصقت رّصق الو «نيلاغلا فارحنا فرحني

 . هفاكتعا ىف هيده ركذنلف

 يف هاضقف «ةرم هكرتو «لجو زع هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي هلك ناك
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8. 
 لاوش

 هل نّببت مث ؛ردقلا ةليل سمتلي ؛ريخألا رشعلا مث ؛طسوألا مث «لوألا رشعلا يف ةرم فكتعاو

 . لجو زع هبرب قحل ىتح هفاكتعا ىلع موادف « ريخألا رشعلا يف اهنأ

 .ٌلجو زع هبرب هيف وّلخي دجسملا يف هل برضُيف ءابخب رمأي ناكو

 « ٌنهتيبخأب هجاوزأ رمأف ٍبِرْضُق «ةرم هب رمأف «هلخد مث رجفلا ىَّلص فاكتعالا دارأ اذإ ناكو

 رهش يف فاكتعالا كرتو ءَضْوُمك هئابخب رمأف «ةيبخألا كلت ىأرف «رظن ءرجفلا ىّلص املف «تبرشف

 ."””لاوش نم لوألا رشعلا يف فكتعا ىتح ناضمر
 ناكو . اموي نيرشع فكتعا هيف ضبق يذلا ماعلا يف ناك املف ؛مايأ ةرشع ةنس لك تاكتعي ناكو

 رق هيلع ُضِرَْي ناكو «نيتّرم هب هضراع ماعلا ملذ ناك املف ؛ةرم ٍقنس لك نآرقلاب ليربج هضراعي

 نيتّرَم ةنسلا كلت هيلع ضرعف ةرم ةئس لك يف ًاضيأ

 «ناسنإلا ةجاحل الإ هفاكتعا لاح يف هتيب لخدي ال ناكو ءهّدحو هتّبُق لخد فكتعا اذإ ناكو

 ,”ضئاح يهو دجسملا يف وهو ؛هلسغتو هلجرتف ةشئاع تيب ىلإ دجسملا نم هسأر جرحي ناكو
 ملو ٠ "اليل كلذ ناكو ءاهْبْلمَي اهعم َماق ٌُبهذت تماق اًدإف .ٌفكيعم وهو هّروزت هجاوزأ ٌضعب ٌتّناكو

 هل عضوو ءهشارف هل َحرظ فكتعا اذإ ناكو ءاهريغ الو ِةَلِبُقِب ال فكتعم وهو هئاسن نِم ةأرما رشابُي

 لاي الو هيلع ُجَرَعُي الف ؛هقيرط ىلع وهو ضيرملاب رم هتجاحل جرخ اذإ ناكو هفكتعم يف هُريرس

 فاكتعالا دوصقمل ًاليصحت اذه ّلك «“' ًاريصح اهتدس ىلع لعجو «ةيكرُت ةبق يف ةرم فكتعاو ."" هنع

 فارطأب مهذخأو «نيرئازلل ةبلجمو «ةرشع ٌعِضوم فكتعملا ذاختا نم ُلاهجلا هلعفي ام ّيكع ءهحورو

 .قفوملا هللاو .نول يوبنلا فاكتعالاو «نول اذهف «مهنيب ثيداحألا

 هرمعو هجح يف دو هيده يف :لصف
 .ةدغقلا يذ يف ّنُيْنُك ِرَمُع َعَيْرَأ ةرجهلا دعب كو رمتعا

 .ةشئاع ثيدح نم :(1197و 1117) ملسمو :(75075) يراخبلا هجرخأ )١(

 .يردخلا ديعس بأ ثيدح نم ؛(515 ح) (11719) ملسم هجرخأ ()

 .(1 ج) (1119/) ملسمو ؛((41١7) يراخبلا هجرخأ 7©2)

 .ةريره بأ ثيدح نم «(4444) يراخبلا هجرخأ (5)

 .05919) ملسمو )7١45(: يراخبلا هجرخأ (©)

 . ةيفص ثيدح نم «(111/0) ملسمو :(7010) يراخبلا هجرخأ (1)

 . ميلس يبأ نب ثيل فعضل «فيعض ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم :(1477) دواد يبأ دنع وه ©
 .ديعس بأ ثيدح نم :(118 ح) (1151) ملسم هجرخأ (8)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكد هرمعو هجح يف داي هيده يف :لصف

 ٌثيح ّنْدُيلا ٌرحنف «تيبلا نع نوكرشملا هّدصف «تي ٌةنس نُمالوأ يهو ؛ةّيبْيدُحلا ٌةرمُع :ىلوألا
 . "”ةنيدملا ىلإ هياع نم عجرو «مهمارحإ نم اوُلحو ءمهسوؤر هّباحصأو وه قّلَحو «ةيبيدخلاب َّدُص

 .هترمُع لامكإ دعب ّجرَخ مث ءًثالث اهب ماقأف ةكم لخد «لبقملا ماعلا يف ِةَِضَقلا ٌةَرْمُع : ةيناثلا
 نيلوق ىلع ؟ةفّئأتسم ٌةرمُع مأ ءيضاملا ماعلا يف اهنع َّدُص يتلا ةرمُعلل ًءاضق تناك له :فلثخاو
 .هللا همحر ةفينح يبأ بهذم وهو ءءاضق اهنأ :امّمادحإ ؛دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو ؛ءاملعلل
 تيمس اهنأب اوجتحا ءًءاضق تناك :اولاق نيذلاو .هللا همحر كلام لوق وهو ءاضقب تسيل :ةيناثلاو
 ةكم لهأ ىضاق هنأل «ةاضاقملا نم ءانه ءاضقلا :نورخآ لاقو . مكحلل عبات مسالا اذهو ؛ءاضقلا ةرمع
 اوناك تيبلا نع اوَُدُص نيذلاو :اولاق .ةّيضقلا ٌةرمُع تّيمس اذهلو :اولاق .َءاَضَق ىَّضَق ْنِم هنأ ال ءاهيلع
 دحأ مهنم فّلختي مل ءءاضق تناك ولو «ةيضقلا ةرمُع يف هعم اونوكي مل مهّلك ءالؤهو «ةثامعبرأو ًافلأ
 .ءاضقلاب هعم ناك نم ْرْمأي مل هي هللا لوسر نأل .حصأ ٌلوقلا اذهو

 ءاش نإ بيرق نع اهركذنس «ًاليلد رشع ةعضبل ًانراق ناك هنإف ءهتجح عم اهنرق يتلا هُرمع : ةثلاثلا
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 . هللا

 يِذ يف ّنْهْلُك ءرَمُع َعَبرأ هك هللا لوسر ٌرمتعا :لاق كلام نب سنأ نع :«نيحيحصلا» يفن . اهيلإ 58 5001 0 8 2 لم الخاد ةّناّرغِجلا نم رمتعاف ةكم ىلإ عجر مث :نينُح ىلإ جرخ امل َةَناَرْعِجلا نم هُثرمُع :ةعبارلا
 مالا نم ٌةَرْمُعَو قّدْعَملا يذ يف ةيبْيَدُحلا َنَمَّز ْؤَأ ةيبيّدُلا َنِم ٌةَرْهُع : ِهيَجَح َعَم ثّناك يتلا الإ ءةّدعقلا 1 كلم رسل يمل 5 مقرر ملم .كم هرم م يلعر هم مم ه2 م 2

 هيِجَح عم ٌةَرْمُعَو قدغقلا يذ يف نيت مِنَ َمَسَق ُتِئَح ِةَئاَرْغِجلا َنِم ٌةَرُْعَو ءةّدغقلا يذ يف ليْقملا هل مل خمر

 ٍةَدْعَقلا يذ ىف هك هللا ٌلوسر رمتعا :لاق بزاع نب ءاربلا نع «نيحيحصلا» يف ام اذه ضِقانُي ملو
 ةرمُع نإف ءٍِناتنثا امهنأ بير الو ءتّمت يتلا ةّلِقتسملا ةّدرفملا ةرمعلا دارأ هنأل ؛ نيترم ّجحي نأ لبق 75 1 7 0 7 4 .٠

 :سابع نبا لاق كلذلو .اهمامتإ نيبو هنيب ليجو ءاهنع َّدُص ةيبيدحلا ةّرمُعو ٌةلِقتسم نكت مل نارقلا
 7 5 ٍر 0 قَئاَرْعِجْلا نم ةثلاثلاو «لباق ْنِم ٍءاضقلا ةٌرمعو «ةيبْيَدُحلا ٌةَرْمع :ِرَمْع ميز هللا ٌلوسر رمتعا
 .دمحأ مامإلا هركذ .  هتجحح عم ةعيارلاو

 نباو «ةشئاع لوق َنيِبو .هتّجصح عم يتلا الإ ؛ةدعقلا يذ يف نهنأ :سنأ ثيدح نيب ضقانت الو
 «ةدعقلا يذ يف ناك «نارِقلا ةرمم أدبم نأل ءةّدعقلا يذ يف الإ هيك هللا لوسر رمتعي مل :سابع
 نع ربخأ سنأو ءاهئادتبا نع اربخأ سابع نباو ةشئاعف «جحلا ءاضقنا عم ةجحلا يذ يف ناك اهثياهنو
 . اهئاضقنا

 . هنع هللا يضر هنم مهوف ءبجر يف نّمادحإ ًاعبرأ رمتعا هلي يبنلا نإ :رمع نب هللا دبع لوق امأف

 .رمع نبأ ثيدح نم :(4101) يراخبلا هجرخأ ؟١)
 . يذمرتلا لاق امك نسح ٍدانسإب يبعكلا شرحم ثيدح نم 144/0 يئاسنلاو «(970) يذمرتلاو (1497) دواد وبأ هجرخأ 00
 .(1907) ملسمو ((1780) يراخبلا هجرخأ 26
 . ملسم دنع هرأ ملو 1981(2) يراخبلا هجرخأ 6
 ثيدح :يذمرتلا لاقو .يوق هدانسإو )7٠07(« هجام نباو ((817) يذمرتلاو «(1495) دواد وبأو 151/١ دمحأ هجرخأ 60

 . بيرغ نسح



 هرمعو هجح يف كي هيده يف :لصف لذي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 وهو الإ ظق ةرمش 2 هللا لوس رمتعا ام «نمحرلا دبع اب للا محري دنع كلذ اهقلب امل ةشئاع تلاق
 طق بجر يف رمتعا امو ءدهاش

 رظفأف ناضمر يف ةرمُع يف كي هللا لوسر عم ٌتجرخ : تلاق ةشئاع نع ينطقرادلا هاور ام امأو

 ٍتْنَسْحَأ» :لاقف «ٌتممتأو ٌتْرَصَقو «ٌتمصو ٌترطفأ «يمأو يبأب : ٌتلقف «ءتممتأو رّصقو تمص

 ٍددعلا ٌةطوبضم هُرَمُعَو ءّظق ناضمر يف زمتعي مل هلي هللا لوسر نإف «طلغ ثيدحلا اذهف ."'ُةَشِئاَع اي
 تلاق دقو ءظق ناضمر يف هَ هللا لوسر رمتعا ام «نينمؤملا ّمأ هللا ٌمَحري : لوقن نحنو «نامزلاو

 .هريغو هجام نبا هاور « ةدعقلا يذ يف الإ و هللا لوسر رِتعي مل :اهنع هللا يضر ٌةشئاع

 دق ناك ولو ءًاسمخخ تناكل بجر يف رمتعا دق ناك ولف «عبرأ ىلع دزت مل ُهَرَمُم نأ فالخ الو

 يذ يف نهضعبو «نتاضمر يف نهضعبو «بجر يف نهّضعب : :لاقُي نأ الإ ءاتس تناكل ناضمر يف رمتعا

 سابع نباو «هنع هللا يضر سنأ لاق امك ةدعقلا يذ يف هرامتعا عقاولا امنإو «عقي مل اذهو «ةدعقلا

 رمتعا هلك يبنلا نأ «ةشئاع نع «هننس» يف دواد وبأ ىور دقو . اهنع هللا يضر ةشئاعو ءهنع هللا يضر

 اهب مرحأ امنإ نكلو «لاوش يف جرخ نيح ِةَناَرْعجلا ةرمع يف هّلعلف ًاظوفحم ناك اذإ اذهو .'”لاّوش يف

 .ةدعقلا يذ يف

 امنإو ؛مويلا سائلا نم ٌريثك لعفي امك ةكم نم ًاجراخ ةدججاو ٌةَرْمُ هِرَمُع يف نكي ملو :لصف
 رمتعا هنأ هنع لقنُي مل ةنس ةرشع ثالث ةكمب يحولا دعب ماقأ دقو ؛ةكم ىلإ ًالخاد اهّلُك ُهْرَمُع تناك

 . ًالصأ ةدملا كلت يف ةكم نم ًاجراخ

 جرخيف اهب ناك نم ٌةرمع ال «ةكم ىلإ لخادلا ٌةرمُع يه ءاهعرشو ُهّلك ٌنوسر اهلعف يتلا ةرمعلاف

 اهنأل ءهعم ناك نم رئاس نيب اهدحو ةشئاع الإ ف دحأ هدهع ىلع اذه لعفي ملو ءٌرمتعيل لحلا ىلإ

 نأ اهربخأو «ةنراق تراصو «ةرمعلا ىلع ّجحلا تلخدأف ءاهرمأف «تضاحف ةرمُعلاب تَّلهأ دق تناك

 َعِجرَي نأ اهسفن يف تدجوف .اهترمعو اهتجح نع عقو دق ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب اهفاوط

 يف ةرمعب يه ٌعجرتو «نرقي ملو نضحي ملو تاعتمتم َّنك ٌنهنإف «نيلقتسم ةرمعو جحب اهتابحاوص

 ةجحلا كلت يف ميعنتلا نم وه رْمِيعي ملو. اهبلقل ًابييطت ميعنتلا نم اَهَرِمْعُي نأ اهاخأ رمأف « ءاهتجح نمض

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هل طسبو اذهل ريرقت ديزم يتأيسو ءهعم ناك نمم دحأ الو

 ىلإ لصو هنإف «ىلوألا ٍةرملا ىوس تارم ٌسمخ ةرجهلا دعب ةكم هي هللا لوسر لمخد :لصف
 يذ نم ةيبيدُحلا ٌماع مرحأف .هلبق ال تاقيملا ني َّنهنِم عبرأ يف مرحأ ءاهيلإ لوخدلا نع َّدّصو ةيبيدُحلا

 ةثلاثلا ةرملا يف اهلخد مث «جرخ مث ءأثالث اهب ماقأو «هترمع ىضقف ؛«ةيناثلا ةرملا اهلخد مث «ةفيلُحلا

 يف اهلخدو ةنارعجلا نم ةرمعب اهلخد مث «نينُح ىلإ اهنم جرخ مث .مارحإ ريغب ناضمر يف حتفلا ماع

 امنإو ؛مويلا ةكم لهأ ٌلعفي امك رمتعيل ةنارعجلا ىلإ ةكم نم جرخي ملف ٠ «ًاليل جرخو «ًاليل ةرمعلا هذه

 اهب تابف «ةنارعجلا ىلإ هروف نم عجر «ًاليل هترمع ىضق املو .ةكم ىلإ هلوخد لاح يف اهنم مرحأ

 . 184/7 ينطقرادلا هجرخأ (1) .011786) ملسمو «(19/9//) يراخبلا هجرخأ (')

 "00/7 «راطوألا لينا يف يناكوشلا هدانسإ ححصو «(1441) هجام نباو 42170410 ةبيش يبأ نبا هجرخأ "0
 . تافث هلاجر ٍدانسإب )١1441(« دواد وبأ هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0 هرمعو هجح يف و هيده يف :لصف

 اذهلو ء[فِرَس ِنَبِب عْمَج قيرط] قيرطلا عّماج ىتح َفِرَس نطب نم جرخ «ٌسمشلا ِتلازو حبصأ املف
 .سانلا نم ريثك ىلع ةرمعلا هذه تيفخ

 نوهركي اوناك مهنإف «نيكرشملا يدهل ٌةفلاخم ءجحلا رهشأ يف تناك اهّلك ُهَرَمُع نأ ءدوصقملاو
 جحلا رهشأ يف رامتعالا نأ ىلع ليلد اذهو ءروجفلا رجفأ نم يه :نولوقيو «جحلا رهشأ يف ةرمُعلا
 . كش الب بجر يف هنم ٌلضفأ

 امل ٍلََعَم مأ رمأ هنأ هنع حص دقف ءرظن عضومف ناضمر يف رامتعالا نيبو هنيب ٌةلضافملا امأو
 ةبَح ُلِدْعَت َناَضَمَر يف ٌةَرْمُع َّنَأ اهربخأو ءناضمر يف ٌروتعت نأ «هعم ٌجحلا اهتاف

 راتخيل نكي مل هللا ٌنكلو «عاقبلا لضفأو «نامزلا لضفأ ناضمر ةرمع يف عمتجا دقف ؛ًاضيأو
 يف جحلا عوقو ٌريظن جحلا رهشأ يف ٌةرمعلا تناكف ءاهب اهّمحأو تاقوألا ىلوأ اّلِإ ِءِرَمُع يف للك هيبنل
 ىلوأف ءرغصأ جح ٌةرمعلاو ءاهل ًاتقو اهلعجو «ةدابعلا هذهب ىلاعت هللا اهّصخ دق رهشألا هذهو ءهرهشأ
 ملع ٌلضف هدنع ناك نمف ؛هيف هللا ريختسن امم اذهو ءاهّظسوأ ةدعقلا وذو ءجحلا ٌرهشأ اهب ةنمزألا

 . هيلإ دشريلف
 ملو ؛ةرمُعلا ني ٌمهأ وه امب تادايعلا نِم ناضمر يف لِفتشي ناك كي هللا لوسر نإ :لاقُي دقو

 كلت ىلع هسفن رَّثوو ءجحلا رهشأ ىلإ ةرمُقلا رخأف «ةرمُلا نيبو تادابعلا كلت نيب ٌعمجلا هنكمُي نكي
 تردايل ناضمر يف ٌرمتعا ول هنإف «مهب ةفأرلاو هتمأب ةمحرلا نم كلذ كرت يف ام عم ٌناضمر يف تادابعلا
 يف رطفلاب سوفتلا رُثكأ حمست ال امّبرو ءموصلاو ةرمعلا نيب ٌممجلا اهيلع ُّنْشي ناكو ؛كلذ ىلإ ةمألا
 دقو ؛جحلا رهشأ ىلإ اهرخأف ٌةقشملا لّصحتف «ناضمر موصو ةرمعلا ليصحت ىلع ًاصرح ةدابعلا هذه
 «ًانيزح هنم جرخ تيبلا لخد املو .مهيلع ةقشملا ةيشخ مهلمعي نأ بحُي وهو لمعلا نم ًاريثك كّرتي ناك
 يقستسي لزني نأ مهو . ' ؟يتمأ ىلع ٌتْفَمَس ْدَق نوكأ نأ ففاحتأ ينإ" :لاقف «كلذ يف ةشئاع هل تلاقف
 .ملعأ هللاو .””هدعب مهتياقي ىلع اهّلهأ َبَلْخُي نأ فاخف ؛جاحلل مزمز ةاقُس عم

 نظ دقو ؛نيترم ةنس يف تعي ملو «ةدحاو ةّرم الإ ةنسلا يف رمتعا هنأ أ هنع ظفحُي ملو :لصف
 لَو للا لوسر نأ ةشئاع نع ؛هئس» يف دواد وبأ هاور امب جتحاو «نيترم ةئس يف ٌرَمتعا هنأ سانلا ٌضعب
 ام عومجم ٌركذ اهب ُدارملا سيلو :اولاق . لاوش يف ةرمعو «ةدعقلا يذ يف ةرمع : نينَرْمُع ٌرَمتعا
 هنأ هب اهدارُم نأ َمِلْعَف ءِرَمُع َعّيرأ رمتعا هنإ :اولاق دق مهريغو «سابع نباو ؛ةشئاعو ءاسنأ نإف ءرمتعا
 .لاوش يف ةرمو ةدعقلا يذ يف ةرم «نيترم ةنس يف رمتعا

 :بير الب رّمُع عبرأ ٌرمتعا هنإف ءّظق عقي مل اذه نإف ءاهنع ًاظوفحم ناك نإو مهو ثيدحلا اذهو
 ةيضقلا ةرمع رمتعاف «لباقلا ماعلا ىلإ رمتعي مل مث «ةيبيدحلا ةرمٌع «ةدعّقلا يذ يف تناك ىلوألا ٌةرمعلا
 رمتعي ملو «ناضمر يف نامث ٌةنس اهحتف ىتح ةكم ىلإ جرخي ملو ةئيدملا ىلإ عجر مث ءةدعقلا يذ يف
 «ةرمُعب مرحأو «ةكم ىلإ عجرف فءادعأ هللا مّرهو لاوش نم تس يف نينُح ىلإ جرخ مث «ماعلا كلذ

 .لقعم مأ ثيدح نم (؟991) هجام نباو :(985) يذمرتلاو «(1444) دواد وبأ هجرخأ 60(
 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو . ةشئاع ثيدح نم (©074) هجام نباو «(401) يذمرتلاو «(7075) دواد وبأ هجرخأ (')
 .01441) دواد وبأ هجرخأ (4) .رباج ثيدح نم ؛(1718) ملسم هجرخأ (7)



 هرمعو هجح يف لكي هيده يف :لصف الن )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يف ٌردعلا يقل نكلو ؟لاوش يف رمتعا ىتمف «سابع ُنباو «سنأ لاق امك ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو

 كلذ ْعَمْجَي ملوا ءأليل ةدعّقلا يذ يف ٌردعلا رمأ نم غرف امل هترمُع ىضقو «ةكم نم هيف جرخو «لاوش

 يف ُباتري الو ُكشي ال ؛هلاوحأو هتريسو ني همايأب ةيانِع هل ْنَمو ءهّدعب الو هّلبق الو «نيترمُع نيب ٌماعلا

 .كلذ

 ؟غلي يبنلا نع كلذ اوتبثُي مل اذإ ًارارم ةنسلا يف ةرمُعلا نوّبِحتسي ءيش يأبف :ليق نإف

 «ةدحاو ةرمُع نم ٌرثكأ ةنسلا ىف ٌرمتعي نأ هركأ :كلام لاقف «ةلأسملا هذه يف ٌفِلّتخا دق :ليق

 نبا لاقو ءًارار ةنسلا يف ةرمُعلاب سأب ال :فرطم لاق ءزاّوَملا ٌنباو هباحصأ نم فرطُي هفلاخو

 نم ٌدحأ عنمُي نأ ىرأ الو ءرهش يف نيتّرم ٌةشئاع ترمتعا دقو «سأب هب نوكي ال نأ وجرأ :زاّوملا

 «صن هنم عنملاب تأي ملو «عضوم يف ريخلا نم دايدزالا نم الو «تاعاطلا نم ءيشب هللا ىلإ برقتلا

 «ةفرع موي :اهيف رمتعُي ال مايأ ةسمخ ىنثتسا «ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نأ الإ ءروهمجلا ٌلوق اذهو

 «ةصاخ قيرشتلا ًمايأو ءرحنلا ٌموي :ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ ىنثتساو .قيرشتلا مايأو ءرحنلا مويو

 مل :مساقلل ليقف «نيترم ةئس يف ةشئاع ترمتعاو .قيرشتلا مايأ يمرل ىنوب ٌتئابلا :ةيعفاشلا تنئثتساو

 يلع نع ركذُيو .رمتعاف جرخ ءهّسأَر َمّمَح اذإ سنأ ناكو !؟نينمؤملا م ٌمَأ ئلَعَأ :لاقف ؟دحأ اهيلع ركني
 ٠ "0هاَمُهتيَب امل ٌةَراَفَك ةَرْمُعلا ىلإ ٌةَرْمٌعلا» : لَو لاق دقو ءارارم ةنسلا يف رمتعي ناك هنأ هنع هللا يضر

 يف كلذو ءاهب تّْلهأ تناك يتلا اهترمع ىوس ميعتلا نم ةشئاع ٌرمعأ كي ّيبنلا نأ ءاذه يف يفكيو

 نأل .٠ اهنع ءاضق ميعنتلا نم اهب تَّلهأ يتلا هذهف «ةرمعلا تضفر دق تناك ةشئاع :لاقي الو ءدحاو ماع

 تأ :ظفل يفو هَكِتَرْمَو كّجَحِل كئاوط ِكْعَسيِف : غي يبنلا اهل لاق دقو ءاهّضفر ّحِصَي ال ةرمعلا
 . 7ًاعيمج امُهْنِم

 ِكَسْأَر يضقناو «كتَرْشُع يضقرا» : : اهل لاق ٍةِئَي هنأ ؛يراخبلا حيحص» يف تبث دق :ليق نإف
 يعّدو ٌجَحلاب يّلِهأا : ظفل يفو ؛©«يطِضَتْماو ِكَسْأَر يِضْقْلا» :رخآ ظفل يفو 2 "0(يطِضَتْماو
 اهل هرمأ :يناثلاو ءاهيعدو اهيضُفرا :هلوق :امهدحأ :نيهجو نم اهضفر يف حيرص اذهف «(0«ةَرْمُعلا
 . طاشتمالاب

 نأ نيعتيو ءاهعم ةجح يف ينوكو ءاهيلع راصتقالاو اهلاعفأ يكرتا :اهيضُمرا :هلوق ىنعم :ليق
 كفاوط ِكْعَسَيا : :هلوقو .جحلا َلامعأ تضق امل :ًاعيِمَج امُهْنم ِتْلَلَحا : هلوقب دارملا وه اذه َنوكي

 راصتقالاو اهلامعأ ُْتَّضفُر امنإو «ضفرُي مل ةرمعلا مارحإ نأ يف حيرص اذهف ءهِكِتَرْمُمو ِكِّجَحِل

 ةرمعب يتنأت ذإ ءاهبلقل ًابييطت ميعنتلا نم اهرمعأ مث ءاهّثرمعو اهجكح ىضقنا اهجبح ءاضقناب اهنأو ءاهيلع
 نع ؛يرهزلا ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم ىور ام ءًانيب ًاحاضيإ كلذ حضويو .اهتابحاوصك ةّلقتسم
 موي ناك ىتح ًاضئاح لزأ ملف ءٌتضحف ؛عادولا ةجح يف ولي هللا لوسر عم انجرخ : تلاق اهنع «ةورع

 كرتأو ؛جحلاب ٌلِهُأو ءطِشتمأو يسأر َضُقنأ نأ هي هللا لوسر ينرمأف ٍةرمعي اّلِإ لهأ ملو «ةفرع

 .ةريره يبأ ثيدح نم ((17745) ملسمو 19/9/7((2) يراخبلا هجرخأ ()

 .(1987) يراخبلا هجرخأ (م) .01717)و (177 ح) (1771) ملسم هجرخأ ()

 .(1985) يراخبلا هجرخأ (ه) .(9119) يراخبلا هجرخأ (ع)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 هتجح يف 56 هيده قايس يف :لصف

 ' يبأ نب نمحرلا دبع كي هللا لوسر يعم ثعب ءيجح ٌتيضق اذإ ىتح «كلذ ٌتلعفف : تلاق :«ةرمعلا

 يف ٌثيدح اذهف .«)اهنم ّلِهَأ ملو جحلا ينكردأ يتلا ي يترمُع ناكم ميعنتلا نم ٌرمتعأ نأ ينرمأو ءركب
 «ٌجحلا اهيلع تلخدأ ىتح ةمرحم تيقب اهنأو ءاهترمع نم تلحأ نكت مل اهنأ «ةحارصلاو ةحصلا ةياغ

 .قيفوتلا هللايو رخآلا قفاوي امهنم لك ءاهل ني هللا لوسر ٌُلوق كلذو ءاهسفن نع اهربخ اذهف

 ليد «ةنجلا الإ ءازج هل سيل ٌروربملا جحلاو ءامهنيب امل ٌةرافك ةرمعلا ىلإ ٌةرمعلا» : :كيكك هلوق يفو
 يف لعفُت ال جحلاك ُه ٌةرمعلا تناك ول ذإ «كلذ ىلع ٌةيبئتو ؛راركتلا يف ةرمعلاو جحلا نيب قيرفتلا ىلع

 :لاق هنأ ءهنع هللا يضر يلع نع هللا همحر يعفاشلا ىورو .قرفي ملو امهنيب ىّوَسل «ةرم الإ إ ةنّسلا

 :لاق ءرفعج يبأ نع «ةيجان يبأ نب ديوس نع ؛ليئارسإ نع «عيكو ىورو .ةرم رهش لك يف رمتعا
 يبأ نب نايفس نع «روصنم نب ديعس ركذو . ًارارم َّت َتْفظأ ْنِإ ٍرْهَّشلا يف ُرِمَتْغا : هنع هللا يضر يلع لاق

 .رمَتماف ميَِْتلا ىلإ جّرخ ُدسْأَر َمّمَحُك ةكمب ناك اذإ ًاسنأ نأ «سنأ دلو ضعب نع + نيسح

 هتجح يف هلي هيده قايس يف :لصف
 فالخ الو ؛عادّولا ةجحح يهو :ةدحاو ةجح ىو ةنيدملا ىلإ هترجه دعب جي مل هن هنأ فالخ ال

 هللا يضر هللا دبع نب رباج نع «يذمرتلا ىورف ؟ةرجهلا لبق ّجح له : تلّهخاو .رشع نس تناك اهنأ

 لاق .©9ةرمُع اهعم رجاه ام دعب ةّجَحو ءرجاهُي نأ لبق نْيَمَّجَح : ججح ثالث كي يبنلا ٌجح :لاق ءهنع

 , ملف ءاذه نع  يراخبلا ينعي  ًادمحم ٌتلأسو :لاق . نايفس ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا

 رداب ءجحلا ٌضرف لزن املو .ًاظوفحم ثيدحلا اذه ٌدعُي ال :ةياور يفو «يروثلا ثيدح نم هفرعي

 : ىلاعت هلوق امأو . رشع وأ عست ةنس ىلإ رأت جحلا ّن ٌضرف نإ ءريخأت ريغ نم ٌجحلا ىلإ كي هللا ٌلوسر
 «جحلا ُةّيضرف اهيف سيلف «ةيبيدحلا ماع تس ٌةنس تلزن نإو اهنإف حك :ةرقبلا] ويب ةريمْلاَو جلت ايَوٍ

 .ءادتبالا ٌبوجو يضتقي ال كلذو ءامهيف عورشلا دعب ةرمُعلا مامتإو همامتإب ٌرمألا اهيف امنإو

 لآ ةروس ردص نأل :ليق ؟ةرشاعلا وأ ةعساتلا ىلإ هضرف لوزن ريخأت مكل نيأ ْنِمَف :ليق نإف

 ةيزجلاو ءةيزجلا ٍءادأ ىلع مهحلاصو هوتي هللا لوسر ىلع نارجن ٌدفو ِمِدَّق هيفو «دوفولا ٌماع لزن نارمع
 ىلإ مهاعدو «باتكلا لهأ ٌرظانو نارمع لآ ةروس ٌردص لزن اهيفو ءعست ةئس كوبت ماع تلزن امنإ

 نيكرشملا نم ةراجتلا نم مهتاف ام ىلع مهسوفن يف اودجو ةكم ّلهأ نأ هيلع ٌلديو «ةلهابُملاو ديحوتلا

 ا دنَب ماركْلا دينا ارقي لك يحج تورشملا ات اثَماَء تلا ايي :ىلاعت هللا لزنأ امل
 ناك امنإ ءاهب ٌةادانملاو تايآلا هذه ٌلوزنو . ةيزجلاب كلذ نم ىلاعت هللا مهضاعأف [54 : ةبوتلا] «ددحك

 اذهو . هنع هللا يضر يلعب هفدرأو ءجحلا مساوم يف ةكم يف كلذب نّدؤي قيدّصلا ثعبو . , عست ةنس يف

 . ملعأ هللاو .فلسلا نم دحاو ريغ هلاق دق هانركذ يذلا

 عيسو ءهعم جورخلل اوزهجتف «جاح هنأ سانلا ملعأ ٌجحلا ىلع ني هللا لوسر مزع املو : لصف

 ءنوّصحُي ال ُقئالخ قيرطلا يف هافاوو هِي هللا لوسر عم ٌّجحلا نوديرُي اوُمِدَقَف «ةنيدملا لوح ْنَم كلذ

 رهظلا دعب ًاراهن ةنيدملا نم جرخو .رصبلا دم هلامش نعو «هنيمي نعو ءهفلخ نمو هيدي نيب نِم اوُناكف

 )١( هجام نباو «(815) يذمرتلا هجرخأ (؟) .(1111) ملسم هجرخأ )07037/5.



 2 يال ااا 2 ااا ()) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز هتجح يف ولي هيده قايس يف :لصف اذن (1) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مارحإلا اهيف ٍمِهمّلع ٌةبطخُت كلذ لبق مهبطخو ءًاعبرأ اهب ٌرهظلا ىَّلص نأ دعب ٍةدعّقلا يذ نم َنيِقَب ٌتِيِل
 . هللسو هّيابجاوو

 جتحاو .تبسلا موي ناك هّجورخ نأ رهاظلاو :ٌتلق . سيمخلا موي هّجورخ ناكو :مزح نبا لاقو

 نأ :ةيناثلاو .ةدعقلا يذ نم نيقَب ٌتِيِل ناك هجورخ نأ :اهادحإ : :تامدقم ثالثب هلوق ىلع مزح ُنبا

 هجورخ نأ ىلع جتحاو .ةعمجلا موي ناك ةفرع موي نأ :ةثلاثلاو «سيمخلا موي ناك ةججحلا يذ لالهتسا

 ةنيدملا نم ِدِكَي ٌئبنلا قلطنا :سابع نبا ثيدح نم يراخبلا ىور امب «ةدعقلا يذ نم نيقب تسل ناك

 :مزح نبا لاق .ةدعقلا يذ نم نيقَب سمخل كلذو :لاقو ''”ثيدحلا ركذف .. .َّنَعَّداو ٌَلُجَرَت ام دعب
 ةليل كش الب ةجحلا يذ لالهتساو «عساتلا وهو ؛ةعمجلا َّمْوَي ناك ةفرع َمْوَي نأ ىلع رمع نبا ّصن دقو

 موي ناك «ةدعقلا يذ نم نيقّب تسِل هّجورخ ناك اذإف ءءاعبرألا موي ةدعقلا يذ رخآف «سيمخلا

 .هاوس ٍلايل تس هدعب يقابلا ذإ «سيمخلا

 دحألاو .«تبسلا موي يهو نيقب سمخل جرخ هنأ يف ٌحيرص ثيدحلا نأ هانرتخا ام هجوو

 موي دعي مل نإف «نيقب عبس هجورخ نوكي :هلوق ىلعو .سمخ هذهف «ءاعبرألاو «ءاثالثلاو «نينثإلاو

 نيقب لايل تسل هجبورخ ناك «يلايللا ربتعا نإو .ثيدحلا ٌفالخ وهف ناك امهّيأو تسل ناك جورخلا

 اذإ ام يفالخب ءةتبلا رهشلا نم سمح ءاقب َنيبو «سيمخلا موي هجورخ نيب ٌحمجلا ٌحِصَي الف «سمخل ال

 يف مهل ركذ هل ّيبنلا نأ هيلع ديو «كش الب ٌُسمخ جورخلا مويب يقابلا ناف «تبسلا موي ٌجورخلا ناك

 مل هنأل «ةعمجلا ٌموي ناك اذه نأ رهاظلاو «ةنيدملاب ٌمرحملا ٌسَبلي امو «مارحإلا نأش هربنم ىلع هتبطخ

 ةئيدملاب ةبطخلا هذه امهنع هللا يضر رمع ُنبا دهش دقو «ةبطُحلا روضحل مهيف ىدانو «مهعمج هنأ لقتُي

 ىلوأف ؛هلعف رضح اذإ هيلإ نوجاتحي ام تقو لك يف مهمّلعُي نأ و هتداع نم ناكو . هريثم ىلع

 ريغ نم موي ضعب اهنيبو هنيبو ةعمجلا ٌعديإ نكي مل هنأ رهاظلاو . هّجورخ اهيلي يتلا ةعمجلا هب تاقوألا

 عمجلا كلذ رضح دقو «نيّدلا مهميلعت ىلع سانلا ٌُصرحأ وهو ٌقلخلا هيلإ عمتجا دقو «ةرورض

 . ملعأ هللاو تيوفت الب ٌنكمم جحلا نيبو هنيب عمجلاو «ميظعلا

 جرخ :اهنع هللا يضر ةشئاعو ؛هنع هللا يضر سابع نبا لوق نأ مزح نبا دمحم وبأ ملع املو

 ناك ةفيلُحلا يِذ نم هعافدنا نأ هانعم : لاق نأب : هلّوأ هلوق عم ممكتلي ال ءقّدعقلا يذ نم نيقّب سمخل

 ةبيرقلا ةلحرملا هذه دعُت ملف «طقف لايمأ ٌةعبرأ الإ ةنيدملا نيبو ةفيلُحلا يذ نيب سيلو : :لاق ءسمخل

 ؛ةدعّقلا يذل نيقب سمخل ةنيدملا نم هججورخ ناك ولو : لاق «ثيداحألا ٌعيمج ٍفلتأت اذهبو ءاهتّلَقِل

 اولص مهنأ سنأ ركذ دقو ءًاعبرأ ىَّلصُت ال ةعمجلا نأل ءأطخ اذهو .ةعمجلا ٌمْوي كش الب هُّجورخ ناكل

 :كلام نب بعك ثيدح يراخبلا قيرط نم قاس مث ءًاحوضو هديزيو :لاق .2'”ًاعبرأ ةنيدملاب هعم رهظلا

 كك هللا لوسر نأ :رخآ ظفل يفو ؛سيمخلا موي الإ جرخ اذإ رفس ىف جرخي يي هللا لوسر ناك امل

 موي هٌجورخ لطبو ؛سنأ نع انركذ امل ةعمجلا موي هجورخ لطبف "”سيمخلا موي جّرُخي نأ بحُي ناك
 .دحأ هلقي مل ام اذهو ؛ةدعقلا يذ نم نيقب عبرأل ةئيدملا نم ًاجراخ نوكي ذئنيح هنأل «تبسلا

 )1١( يراخبلا هجرخأ )1545(. )١( يراخبلا هجرخأ )1515(.

 )( ,(؟9449) يراخبلا هجرخأ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 هتجح يف لَو هيده قايس يف :لصف

 نوكي ناكف «ةنيدملا نم هجورخ موي نم ةلبقتسملا ةّليللا ةفيلُحلا يذب هئيبم حص دق ًاضيأو :لاق
 ةليل ىوظ يذب هّتيبم حصو «تبسلا موي هججورخ ناك ول :ينعي .دحألا موي ةفيلحُحلا يذ نم هعافدنا
 ىلإ ةنيدملا نم هرفس ٌةدم ٌثوكت اذه ىلعف ءةّجحلا يذ نم ةعبار حبص اهلخد هنأ هنع ٌّمصو ةكم هلوخد
 ىلع ىوتساو «ةدعّقلا يذل نيقّب عبرأل كلذ ناك ول ةئيدملا نم ًاجراخ نوكي ناك هنأل «مايأ ةعبس ةكم
 أطخ اذهو .ديزم ال ٍلايل ٌعبس كلتف «ةعبارلا ةليللا لابقتسا يفو «ةجحلا يذ نم َنْوَّلَخ ثالثل ةكم
 ءاهّلك تاياورلا تفلتثاو ةدعقلا يذ نم نيقب ٍتسِل ناك هجورخ نأ ٌحصف ءدحأ هلقي مل ٌرمأو «عامجإب
 . ىهتنا ؛هللا دمحب اهنع ضّراعتلا ىفتناو

 هاركتسالا اهنع ٌلوزيو «تبسلا موي هجورخ عم اهنع ٍفتنُم ضراعتلاو «ةقفاوتم ةفلآتم يه :تلق
 نم نيقب سمخل ةنيدملا نم هّجورخ ناك ول :مزح نبا دمحم يبأ لوق امأو .هانركذ امك هيلع اهلّوأ يذلا
 نوكيو «سمخل جرخي نأ حصي لب «مزال ٌريغف هرخآ ىلإ . . .ةعمجلا موي هججورخ ناكل ةدعقلا يذ
 فذحت امنإ يهو «ددعلا نم ءاتلا فذح دق يوارلا ىأر هنأ دمحم ابأ ٌرغ يذلاو .تبسلا موي هجورخ
 موي ناك ولف «ةعمجلا موي ٌجورخلا ناك اذإ نوكي امنإ اذهو «نيقب لايل سمخل مهفف ؛ثنؤملا نم
 سمخل نكي مل سيمخلا موي هججورخ ناك ول هنإف ؛هيلع ُبلِقني هنيعب اذهو «نيقب لايل عبرأل ناكل تبسلا
 روكذملا خيراتلاب دّيقملا جورخلا لّرْوُي نأ ىلإ رطضا اذهلو «نيقب لايل تسل نوكي امنإو «نيقب لايل
 يذ ٌرهش نوكي نأ نكمملا نم ذإ «كلذ ىلإ هل ةرورض الو «ةفيلُحلا يذ نم عافدنالا ىلع سمخب
 هذهو «رهشلا نم داتعملا ىلع ءانب هنم نيقب سمخب جورخلا خيرات نع رابخإلا عقوف ءًاصقان ناك ةدعقلا
 هنع رابخإلا عقي مث «هلامك ىلع ًءانب رهشلا نم يقب امب اوُحّرُْي نأ مهخيراوت يف سانلاو برعلا ُةداع
 سماخلا موي :ٌلئاقلا لوقي نأ ٌحِصيف «حيراتلا مهيلع فيتخي الثل ؛كلذك هصقن روهظو ؛هئاضقنا دعب
 كش الب مايأ ةسمخ ناك يقابلا نإف ًاضيأو .نيرشعو ًاعست رهشلا نوكيو «نيقب سمخل بتك «نيرشعلاو
 ءرهشلا ٌلوأ.اهنأل يلايللا ظفل تيَّلَغ «خيراتلا يف مايألاو يلايللا تعمتجا اذإ برعلاو ؛جورخلا مويب
 رّكذيو «مايألا رابتعاب نيقب سمخل :لاقُي نأ ٌحِصيف ؛مايألا اهُدارمو يلايللا ركذتف «مويلا نم ُقبسأ يهو
 .ةعمجلا موي نوكي الو «نيقب سمخل هجورخ نوكي نأ ذئتيح ّحمصف «يلايللا رابتعاب ددعلا ظفل

 ٌريكأ ناك كلذ نأ هيف امنإو «سيمخلا موي الإ طق جّرخي نكي مل هنأ هيف سيلف «بعك ٌُتيدح امأو
 .سيمخلا مويب تاوزغلا ىلإ هجورخ يف دّيقتي نكي مل هنأ بير الو ءهجورخ

 الو يلايللا رابتعاب ال ءمزلي ال هنأ نّيبت دقف «عبرأل ًاجراخ ناكل تبسلا موي جرخ ول :هلوق امأو
 . مايألا رابتعاب

 هنإف «هرخآ ىلإ . . .ةنيدملا نم هجورخ موي نِ ةّلَبقتسملا ةليللا ةفيلحلا يذب تاب هنإ :هلوق امأو
 تبسلا موي جرخ اذإ هنإف ءهنم ٌبيجع اذهف «مايأ ةعبس هرفس ٌةدم نوكت نأ تبسلا موي هجورخ نم مزلي
 ةئيدملا نم هجورخ نيبف ؛ةجحلا يذ نم نيضَم عبرأل ةكم لخدو ءمايأ ةسمخ رهشلا نم يقب دقو
 نيب ةكم ىلإ اهكلس يتلا قيرطلا نإف ؛هوجولا نم هجوب لكشم ٌريغ اذهو ؛مايأ ةعست ةكم هلوخدو
 لماحملا مدع عم اميس الو «ريثكب رضحلا ريس نم ٌعرسأ برعلا ٌريسو ءرادقملا اذه اهنيبؤ ةئيدملا
 , .ملعأ هللاو :لاقُتلا لياوزلاو تاواجكلاو

 هرازإ سبلو «نهَّداو لّجرت مث «ًاعبرأ دجسملاب ةئيدملاب رهظلا ىَّلصف ءهجح قايس ىلإ اندع



 هتجح يف  هيده قايس يف :لصف نامل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ملئ قخخطمسلل لا يما دكر

 ؛ "اهب تاب مث «نيتعكر رصعلا اهب ىلصف ؛ةفيلحلا يذب لزنف ءرصعلاو رهظلا نيب جرخو ؛هءادرو

 نهّلُك هؤاسن ناكو «تاولص سمخ اهب ىلصف ؛©”رهظلاو «حبيصلاو «ءاشعلاو «برغملا اهب ىلصو

 عامجلا لسغ ريغ همارحإل ًايناث ًالسغ لستغا مارحإلا دارأ املف 9©2ةليللا كلت نهيلع فاطو ءهعم

 نأ امإف «هركذ سانلا ٌضعب كرت دقو «ةبانجلل لوألا لسغلا ريغ لستغا هنأ مزح نبا ركذي ملو ءلوألا

 ىأر هنإ :تباث نب ٌديز لاق دقو «هني ًاوهس هكرت نوكي نأ امإو «هدنع تبثي مل هنأل ًادمع هكرت نوكي

 ةشئاع نع ينطقرادلا ركذو .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . '”لستغاو هلالهإل دّرجت كي ّيبنلا

 . ©ناَئْشَأَو يمطخب هسأر لسغ َمرَحُي نأ دارأ اذإ لكي هللا لوسر ناك :تلاق

 يف ىرُي كسملا صييو ناك ىتح ءهسأرو هندب يف كسم هيف بيطو ٍةريِرَّذِب اهديب ةشئاع هتبيط د

 ُلَهأ مث نيتعكر رهظلا ىلص مث هءادرو هرازإ سبل مث ؛هلسغي ملو همادتسا مث : "هتيحلو هقرافم

 مارحإلا لبق دّلقو .رهظلا ضرف ريغ نيتعكر مارحإلل ىلص هنأ هنع لقنُي ملو «هالصم يف ةرمُعلاو ٌجحلاب

 . "اهنع ّمّدلا َتَّلَسو ءاهيانَس ةحفص ٌّقشف «نميألا اهبناج يف اهّرعشأو «نيلعن هندُي

 .كلذ يف ةحيرص ةحيحص ًاثيدح نيرشعو ةعضيإ ًانراق مرحأ هنإ :انلق امنإو

 عادولا ةَبح يف كي هللا ٌلوسر عّنمت :لاق «رمع نبا نع «نيحيحصلا» يف هاجرخأ ام : اهدحأ

 مث ةرمُعلاب ٌلَمأف كو هللا لوسر أدبو «ةفيلُلا يذ ني ّيذَهْلا هعم قاسف ءىدهأو ءجحلا ىلإ ةرمشلاب

 . ””ثيدحلا ركذو «جحلاب ّلهأ

 لثمب كي هللا لوسر نع هتربخأ ةشئاع نع «ةورُع نع ءًاضيأ ؛نيحيحصلا» يف هاجرخأ ام : اهيناثو
 , ؟ءاوس رمع نبا ثيدح

 هنأ ءرمع نبا نع «عفان نع ؛ثيللا نع «ةبيتُق ثيدح نم «هحيحص» يف ملسم ىور ام :اهئلاثو

 , 23 0و5 هللا ٌلوسر لعف اذكه :لاق مث «ًادحاو ًافاوط امهل فاطو ؛ةرمعلا ىلإ ٌجحلا نرق

 :دهاجم نع قاحسإ انثدح «ةيواعم نبا وه ريهز انثدح «يليفنلا نع «دواد وبأ ىور ام :اهعبارو

 ٌلوسر نأ رمع نبا َمِلَع دقل :ٌةشئاع تلاقف .نيترم :لاقف ؟وي هللا ٌلوسر ٌرمتعا مك :رمع نبا لثس

 ٌجحلا نيب نرق ء لكي ِهَنإ» :رمع نبا َلوق اذه ضقانُي ملو .؟''”هتجحب نرق يتلا ىو ًاثالث رمتعا كي هللا

 «ةنارعجلا ٌةرمُعو ءاضقلا ٌةرمع :ناترمُع امهنأ بير الو «ةدرفملا ةلماكلا ةرمعلا دارأ هنأل :««ةرمُعلاو

 اهنأ بير الو ءاهنع َّدُص يتلاو «نارقلا ةّرمُعو «نيتلقتسملا نيترمعلا تدارأ اهنع هللا يضر ةشئاعو

 . عبرأ

 .سنأ ثيدح نم :(1547) يراخبلا هجرخأ )١(

 .تاقث هلاجر دانسإب سنأ ثيدح نم 177/0 يئاسنلا هجرخأ (؟)

 . ةشئاع ثيدح نم «(4 م) (1147) ملسمو «(771) يراخبلا هجرخأ ()

 . حيحص ٍدانسإب 0555/7 ينطقرادلا هجرخأ (5) (850) يذمرتلا هجرخأ (4)

 . ةشئاع ثيدح نم «("0 ح) )١149( ملسمو «(1618) يراخبلا هجرخأ () :

 .(1751) ملسمو :13597(2) يراخبلا هجرخأ (8) . سابع نبأ ثيدح نم 17417(«2) ملسم هجرخأ (9)

 .(1487 ح) (1؟90) ملسم هجرخلأ )٠١( .(1778) ملسمو :((15937) يراخبلا هجرخأ (9)

 .حيحص ٍدانسإب ؛(147١) دواد وبأ هجرخأ )١١(



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلا هتجح يف لو هيده قايس يف :لصف
 لوسر نأ هللادبع نب رباج نع «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «يروثلا نايفس هاور ام :اهسماخو

 يذمرتلا هاور .ةرمُع اهعم رجاه ام دعب ةجخو .رجاهُي نأ لبق نيتجح :ججج ٌتالث ّجح :ِلك هللا
 .هريغو

 نع ءراطعلا نمحرلا دبع نب دواد انثدح :الاق ةبيتقو يليفُّتلا نع :دواد وبأ هاور ام :اهسداسو
 ةيبيدحلا ًةرمُع :ِرَمُم َعبرأ كي هللا لوسر رمتعا :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع
 ."هتجح عم نرق يتلا ةعبارلاو ؛ةنارعجلا نم ةثلاثلاو «لباق نم ٍةرمُع ىلع اوؤطاوت نيح :ةيناثلاو

 ٌلوسر ٌتعمس :لاق هئع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ؛هحيحص» يف يراخبلا هاور ام :اهعباسو
 ,ِكَرابُملا يداّولا اَذَه يف ّلَص :لاقف لجو ّرَع يّبَر ْنِم ِتآ ةّلْيَّللا يناتأ» :لوقي قيقْعلا يداوب يو هلل

 ُهَرمَأ نيح هنع هللا يضر يلع عم تنك :لاق بزاع نب ءاربلا نع «دواد وبأ هاور ام : اهئماثو
 نإ هللا لوسر ىلع نميلا نم يلع َمِدَق املف ءبهذ نم َّيقاَوَأ هعم ٌتبصأف ءنميلا ىلع لَ هللا لوسر
 ام :تلاقف ءحوُضَتِي تيبلا تحضن دقو «تاَيِبَص ًأبايث ُتَسَِل دق اهنع هللا يضر ةمطاف ٌثدجو :لاق
 :لاق لك ْئِبنْلا لالهإب ٌتللهأ ينإ :اهل ٌتلقف :لاق ءاوُلَحَأف هباحصأ رمأ دق كب هللا لوسر نإف ؟كل
 ُتْقُس دق ينإف» :لاق دلي يبنلا لالهإب ٌتللهأ :ٌتلُق :لاق !؟كتعنص فيك : يل لاقف يلو ئبنلا ُثيتأف
 , ”ثيدحلا ركذو .«ٌتْنرَقو يدها

 انثدح «سنوي نب ىسيع انئدح «يقشمدلا ديزي نب نارمع نع يئاسنلا هاور ام :اهعساتو
 دنع ًاسلاج تنك :لاق مكحلا نب ناورم نع «نيسُحلا نب يلع نع «نيطبلا ملسم نع «شمعألا
 ينكل ىلب :لاق ؟اَذَه ْنَع ىِهْنُت نكت ملأ :لاقف قَبَحَو ٍةرمُعي يِبلُي هنع هللا يضر ًايلع عمسف ؛نامثع
 . 0َكِلْوَقل هلك هللا ٍلوسر ٌلوق ْعَدَأ ملف ءًاعيمج امهب يّبلي كي هللا لوسر ٌتعمس

 ًافّرطُم ٌتعمس :لاق لاله نب ديمُح نع «ةبعُش ثيدح نِم ؛هحيحص» يف ملسم هاور ام :اهرشاعو
 ٍةّجَح نيب عمج هو هللا لوسر نإ :هب ٌكعفني نأ هللا ىسع ًاثيدح كثّدحأ :نيصح نب نارمع لاق :لاق
 .؟*0همرحُي نآرُ ُلِوْنَي ملو ,تام ىَّبح هنع َهْنَي مل مث «ةرمُعو

 «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «ةنييُغ نب نايفسو «ناطقلا ديعس نب ىيحي هأور ام : اهرشع يداحو
 ال هنأ ملع هنأل «ةرمُحلاو حلا َنْيَب هي هللا ٌلوسر َعَمَج امنإ :لاق هيبأ نع «ةداتق يبأ نب هللا دبع نع
 . امهيلإ ةحيحص قرط هلو .اهدعَب ّجْحَي

 هلع هللا لوسر ٌُتعمس :لاق كلام نب ةقارُس ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور ام :اهرشع يناثو
 هداتسإ . "عادولا ةّجح يف قي ُيَِّنلا نرقو :ٌَلاَّق .«ةمايقلا ٍمْوَي ىَلِإ جلا يف ُهَرْمعلا ِتْلَخَد» :لوقي
 .تاقث

 )١( دواد وبأ هجرخأ )١491(« يراخبلا هجرخأ (؟) .تاقث هلاجر ٍدانسإب )1875(.

 ( حيحص ٍدانسإب «149/4 يئاسنلاو .(11/919/) دواد وبأ هجرخأ .

 ةقلدنل ح) (1555) ملسم 2( ١58/8. يئاسنلا هجرخأ (5)
 . 1776/4 دمحأ هجرخأ (5)



 هتجح يف ولو هيده قادس يف :لصف شلل )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌلوسر نأ ّيراصنألا َةَحلَط يبأ ثيدح نم هجام نباو «دمحأ مامإلا هاور ام : اهرشع ٌتلاثو

 .ةاطرأ نب جاجحلا هيفو «ينطقرادلا هاورو . ''اوَرمُعلاو جلا ن نيب َعَمَج كي هللا

 يف نرق هلو هللا لوسر َّنأ يلهابلا دايز نب ساّمْرِهلا ثيدح نم ءدمحأ ه اور ام :اهرشع ٌعبارو

 . ""وكمعلا َرْمُلاو جحا ّنْيَب عامَولا ٍةََح

 لِ هللا لوسر عمج امنإ :لاق ىفوأ يبأ نبا نأ حيحص دانساب رازبلا ءاور ام اهرشع ٌسماخو

 يف أطخأ ءاطع نب ديزي نإ :ليق دقو .' "كلذ هياع دعب جي ال هنأ ملع هنأل « «ةَّرْمُعلاو جحلا نيب

 .ليلد ريغب هتنطخت ىلإ َليبس ال نورخخآ لاقو «هدانسإ

 رك هك للا لوسَر نأ « هللا دبع نب رباج ثيدح نم ءدمحأ مامإلا هاور ام : اهرشع سداسو

 لوني ال هكيدحو ةاطرأ قب حاجسلا هيو «يذمرتلا هاورو . داو ًافاَوَط اَمُْهَل فاق ةَرْمُعلاَو جَحْلا

 .تاقّثلا فلاخُي وأ «ءيشب ذِرفني مل ام ِنَّسَحلا ٍةجرد نع

 :لوُقي هي هللا لوسر ٌتعمس : تلاق ةملس ٌّمأ ثيدح نم «دمحأ مامإلا هاور ام : :اهرشع ٌعباسو ٠
 , 0جح يف ٍةَرْهْعِب يعوق دمحم لآ اي اوُلِجأ»

 : و يبلل لق : تلاق ةصفح نع ؛ ءملسمل ظفللاو ؛نيحيحصلا» يف هاجرخأ ام : اهرشع نماثو

 ىّنَح لجأ الف ؛يسأر تدب :ييْذَه ُتْدْلُك يّنإد :لاق ؟َكِتَرْمُع ْنِم َتْنَأ َّلِحَت ْمَلَو اوُلح ِساّنلا ٌُنأش ام
 نم لحي ىتح ةرمُعلا نم ُلحَي ال هنإف ,جح اهعم ٍةرمُع يف ناك هنأ ىلع لدي اذهو 2"'«ُجحلا ّنِم ٌّلِجَأ
 نم ّيدهلا امهدنع هعنمي ال «ةدرفم ٌةرمُع رمتعملا نأل لا يمئاشلاو كلام لصأ ىلع انهو« «جحلا

 . صن امهلصأ ىلع ٌتيدحلاف «نارقلا ةرمُع هعنمي امنإو « «للحتلا

 نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نب دمحم نع «يذمرتلاو «يئاسنلا هاور ام : اهرشع ٌعساتو

 يبأ نب ٌةيواعم ٌّجح ماع سيق نب كاحضلاو ءصاقو يبأ نب دعس ٌعِمس هنأ ؛بلطملا دبع نب ثراحلا

 ءهللا ٌرمأ َلِهَج ْنَم الإ كلذ ٌعنصي ال :كاحضلا لاقف ؛ٌجِحلا ىلإ ةرمُعلاب عتمتلا ناركذي امهو «نايفس

 :دعس لاق «كلذ نع ىهن باطخلا نب رمع نإف :كاحضلا لاق . يخأ َنبا اي تلق ام سب :دعس لاقف

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . ©"7هعم اهانعنصو كي هللا ٌلوسر اهعنص دق

 ةباحصلاو «نآرقلا ةغل هنإف «نارقلا عّيمت وهو «هيعون ٌدحأ : :جحلا ىلإ ةرمعلاب انه عتمتلاب هدارمو

 ىلإ ة | ةرمُعلاب يك هللا لوسر عتمت :رمع نبا لاق اذهلو ؛كلذب اودهش ليوأتلاو ليزنلا اردهش نيذلا

 لَك هللا لوسر هعنص يذلا نإف ًاضيأو «ةشئاع تلاق كلذكو «ٌجحلاب ّلهأ ّمث «ةرمُعلاب ّلهأف أدبف .جحلا

 لوسر عّنمت :لاق نيصح نب نارمع نأ كلذ ىلع لديو ءدمحأ هب عطق امك «كش الب نارقلا ةعتُم وه

 )١( هجام نباو ؛؟8/4 دمحأ هجرخأ )591/1(.

 .ينارحلا دقاو نب هللا دبع لجأل «فيعض ٍدانسإب 4486 /" دمحأ هجرخأ (؟)

 .(448) يذمرتلاو "88/9 دمحأ هجرخأ (4) .1؛فشكا١ )١175( رازبلا هجرخحأ ()

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ء748 ءالقال /1 دمحأ هجرخلأ (6)

 .(1519) ملسمو 1591(2) يراخبلا هجرخأ (5)

 .نسح ٍدانسإب :1017 ؛187 /5 يئاسنلاو :(871) يذمرتلا هجرخحأ (10)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هذ هتجح يف لَو هيده قابس يف :لصف

 ىب كعفني نأ ُهللا ىسع ًاثيدح كئّدحأ :فّرطمل لاق يذلا وهو ,"0ديلع قفتم .هعم انعّتمتو ءْدِْلك هللا
 نع ربخأف «ملسم حيحص» يف وهو ءَتاَم ىَّتح هنع َهْنَي مل مث « ُعَو جح نيب عمج كي هللا لوسر نإ

 .ةرمعو جح نيب عمج :هلوقبو «عّتمت : هلوقب هنارق
 نامثعو يلع عمتجا : :لاق بّيسملا نب ديعس نع « «نيحيحصلا» يف تبث ام «ًاضيأ هيلع لديو

 كي هللا ٌلوسر هلعف رمأ ىلا ديرت ام : يلع لاقف «ةرمُعلا وأ ةعتُملا نع ىهني ٌنامثع ناك : لاقف ءَناَفْسْعِب
 امهب ّلهأ «كلذ ٌىلع ىأر نأ املف «كّعدأ نأ عيطتسأ ال ينإ :لاقف «كْنِم انعد : ٌنامثع لاق ؟هنع ىهنت
 ام :يلع لاقف « «ةعتملا يف َناَفْسُعِي نامثُعو يلع فلتخا :يراخبلا ظفلو ."”ملسم ظفل اذه . ًاعيمج
 جرخأو .©اعيمج امهب ٌلهأ يلع كلذ ىأر املف املف يي هللا ٌلوسر هلعف ٍرمأ نع ىهنت نأ الإ ديرت
 39 «ةعتُملا نع ىهني ٌنامثعو ءًايلعو نامثع تدهش :لاق مكحلا نب ناورم ثيدح نم هّدحو يراخبلا
 ٍلوسر َةْنُس عدأل تنك ام :لاقو «ةجحو ِةَرْمْعِب ؛ كيبل : امهب ّلهأ كلذ ٌىلع ىأر املف ؛ امهنيب ٌعَمْجي ل
 ."دحأ لوقل هيي هل

 دقو لَو هلا لوسر هلعف يذلا وه اذه نأو ءمهدنع ًاعّدمتم ناك امهنيب عمج نم نأ نّيُي اذهف
 ىهنت هل هللا ٌلوسر هلعف رمأ ىلإ ديرُت ام : هل لاق امل هنإف ءكلذ لعف كو هللا لوسر نأ ىلع ُنامثع هقفاو
 هنع هللا يضر يلع دصق مث .هركنأل كلذ ىلع هقفاو هنأ الولو لو هللا لوسر هلعفي مل : :هل لقي مل «هنع
 ءادتقالل ًاريرقت ةئ ًاعيمج امهب ٌلهأو ءخسنُي مل هلعف نأ نايبو «كلذ يف هب ءادتقالاو لَو يبنلا ةقف ةقفاوم ىلإ
 . نيرشعلا مامت لقعسم ليلد اذهف ذتيحو ءًلوأتم نامثع اهنع ىهن ةنسل ًراهظأو «نارِقلا يف هتعباتمو هب

 اهنأ ةشئاع نع «ةورُع نع «باهش نبا نع ؛«ًأطوملا» يف كلام هاور ام :نورشعلاو يداحلا
 هَعَم ّناَك ْنَم» :هك هللا لوسر لاق مث «ةرمُعب انللهأف ؛عادولا ةجحَح ماع كي هللا لوسر عم انجرخ : :تلاق
 «ٌيدهلا هعم ناك هنأ :مولعمو .©!اهيوج امهنم لِي ىلع كيال ٠ َوَرْمُعلا َمَم ٌجَحلاب َلِلهْيَلَك ٠ يده
 .اهركذنو اهانركذ يتلا ثيداحألا ٌرئاس هيلع لد دقو هب رمأ ام ىلإ رداب نم ىلوأ وهف

 ةرمُعلاب عتمتلاو :ّيدهلا قاس نم ىلع نارِقلا باجيإ ىلإ فلخلاو فلسلا نم ةعامج بهذ دقو
 هلعف امع ٌلودعلا زوجي ال مهدنعف .ةعامجو سابع نب هللا ٌديع :مهنم «يدهلا َقْسي مل نم ىلع ةدرفملا
 ةرمُم ىلإ خسفلاب هعم يَ ال نم ّلُك رمأو «يدهلا قاسو نرق هنإف «هباحصأ هب رمأو كي هللا لوسر
 ىلإ جحلا خسف مّرح نم لوق نم ٌحصأ لوقلا اذهو .رمأ امك وأ «لعف امك لعفن نأ بجاولاف ؛ةدرفم
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذنس «ةريثك هوجو نم ةرمعلا

 انب ىَّلص :لاق كلام نب سنأ نع «ةبالق يبأ نع «نيحيحصلا» يف هاجرخأ ام :نورشعلاو يناثلا
 مث «حبصأ ىَّتح اهب تابف «نيتعكَر ةفيلخُحلا يذب ٌرصعلاو ءًعبرأ رهظلا ةنيدملاب هعم َنحنو لَو هلل لوسر
 ُسانلا لهأو «ةرمُعو جحب ّلهأ مث : [ربكو] حّبسو هللا َدِمَح «ءاديبلا ىلع تجار هب توتسا ىّتح بكر
 . 3 اوُنهأ يوتا ُم موي ناك اذإ ىتح ءاوُنحف سانلا ّرمأ اًئمِدَق املق ءامهب

 )١( ح) (1173) ملسمو ,(16/1) يراخبلا هجرخأ 171(.

 )١( يراخبلا هجرخأ () .(164 ح) (177*) ملسم هجرخأ )1859(.

 كلام هجرخأ (0) .(1955) يراخبلا هجرخعأ (؛) ١/ 41١141١

 )1( ملسمو 1648(2) يراخيلا هجرخأ )590(.



 هتجح يف هلي هيده قايس يف :لصف افكر )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يبلُي يو هللا لوسر ٌتعمس :لاق سنأ نع «ينزملا هللا دبع نب ركب نع :ًاضيأ « 'نيحيحصلا» يفو

 راين ُثيقلف «هدحو جحلاب ىبل :لاقف ءرمع ّنبا كلذب ٌتثدحف :ركب لاق «ًاعيمج ة ةرمغعلاو ٌجحلاب

 ٌةَرْعُع ُكِيَّبَلا :لوقي للي هللا لوسر ٌتعمس !ًانايْبِص الإ اننوُدعت ام :سنأ لاقف «رمع نبا لوقب هُيتَّدحف

 .ةيشو ٌةنس وأ نس ّنَسلا يف رمُع نباو سنأ نيبو .2”«أاجحو
 اوعيس مهنأ ديمو «بيهص نب زيزعلا دبعو قاحسإ يبأ نب ىبحي نع ؛ملسم حيحص» يفو

 . "”«ًاجحو ٌةَرْمُع َكِببل» امهب ّلهأ هلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق ًاسنا

 لي يبنلا ٌتعمس :لاق سنأ نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي نع ءيضاقلا فسوي وبأ ىورو

 .هأعم َةَرْمُقَو ٌجَحِب َكِيَبَل» :لوقي

 . "امه يلي كو يبنلا تعمس :لاق سنأ نع «ءامسأ يبأ ثيدح نم يئاسنلا ىورو
 ىَّلص نيح ةرمعلاو جحلاب ٌّلهأ هك يبنلا نأ سنأ نع يرصيلا نسحلا ثيدح نم ًاضيأ يورو

 ,29 هللا

 لهأ و يبنلا نأ ءسنأ نع «باطخلا نب رمع ىلوم ملسأ نب ديز ثيدح نم «رازبلا ىورو
 :عيكو ركذو .هلثم سنأ نع ةمادق يبأ نعو «كلذك سنأ نع يميتلا ناميلُس ثيدح نمو . .ةرمُصو ٌجحب

 نع «ينانيلا تباث نع «ىليل يبأ ُنبا انثدحو :لاق هلثم ًاسنأ تعمس :لاق ميلس نب بعصُم انثدح

 «ةعزق ىبأ نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح ءراشب نب دمحم انثدح : ينشخلا ركذو «هلثم سنأ

 :لاقو اهركذف ءرمع عيرأ لَو هللا لوسر رمتعا :سنأ نع «ةداتق نع «يراخبلا حيحص» يفو

 .مدقت دقو . .هتجح عم ةرمعو

 هلثم سنأ نع «لاله نب ديمحو ةبالق يبأ نع «بويأ نع ءرمعم انثدح : قازرلا دبع ركذو

 ةرمشو يحب ًالالهإ ناك لو يبنلا ظفل نأ .سنأ نع نوقيّتم مهّلُك ؛تاقثلا نم ًاسفن رشع ةتس ءالؤهف

 «ةداتقو «ليوطلا نمحرلا دبع نب ديمُحو «لاله نب ديمُحو «ةبالق وبأو «يرصبلا نسحلا :مهو .ًاعم
 بيِهُص نب زيزعلا دبعو «ينزملا هللا دبع نب ركبو «ينانُبلا تياثو ءيراصنألا ديعس نب ىيحيو

 ةمادق وبأو «ءءامسأ وبأو «ميلس ُّنِب بعصمو ءملسأ نب ديزو «قاحسإ يبأ نب ىيحيو «يميتلا ناميلسو

 . يلهابلا رجح ني ديوُس وهو ةعزق وبأو «نيسح نب مصاع
 لَك هرابخإ نع ناربخُي ءاربلاو ٌىلع اذهو ءهنم هعمس يذلا ِةكَي هلالهإ ظفل نع سنأ رابخأ هذهف

 هللا يضر باطخلا نب رمع اذهو «هلعف ِهْكَك هللا لوسر نأ ربخُي ءًاضيأ ٌيلع اذهو «نارقلاب هسفن نع

 ٌيلع اذهو «مارحإلا دنع هلوقي يذلا ظفّللا همّلعو «هلعفي نأب هرمأ هير نأ كي هللا لوسر نع ربخي ءهنع

 اذهو . هلعف هنأب هنع نوربخي انركذ ْنَم ٌةيقب ءالؤهو ءًاعيمج امهب يبلُي و هللا لوسر َعمس هنأ ربخي ًاضيأ

 .يدهلا قاس نم هب رمأيو ءهلآ هب ٌرُمأي كي وه

 )١( ملسمو :(484و 478617) يراخبلا هجرخأ )1983(.

 .(15801) ملسم هجرخأ (7)

 .لوهجب هنإف ءءامسأ بأ لجأل «فيعض ٍدانسإب 15٠١ /5 يئاسنلا هجرخأ ()
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ١117/5 يئاسنلا هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الل هتجح يف لَو هيده قايس يف :لصف

 نب رباجو ءرمع نب هللا ٌدبعو «نينمؤملا مأ ةشئاع :نايبلا ةياغب نارقلا اًوُوَر نيذلا ءالؤهو
 هرارقإب نافع نب نامثعو «بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمعو «سابع نب هللا دبعو « هللا دبع

 «ةداتق وبأو ءنينمؤملأ مأ ةصفحو «بزاع نب ءاربلاو «ءنيصخلا نب نارمعو ءهل يلع ريرقتو «يلعل

 «صاقو يبأ نب ٌدعسو «كلام نب ٌسنأو ؛ةملس ّمأو «دايز نب سامرهلاو «ةحلط وبأو «ىفوأ يبأ ُنباو
 ؛همارحإ ظفل ىور نم مهنمو «هلعف ىور نم مهنم ءمهنع هللا يضر ًايباحص رشع ًةعبس مه ءالوهف

 .هب هرمأ ىور نم مهنمو «هسفن نع هريخ ىور نم مهنمو

 ّلهأ :لوقت ٌةشئاع هذهو ؟سابع نباو «ةشئاعو ءًارباجو «رمع نبا مهنم نولعجت فيك :ليق نإف

 هلو ملسم يف يناثلاو :«نيحيحصلا» يف لوألاو ."7جحلا درفأ :ظفل يفو .جحلاب كيو هللا لوسر
 هركذ ."”هّدحو ٌجحلاب ىّبل :لوقي رمع نبا اذهو .""”ًادِرفُم جحلاب لهأ :يناثلاو ءامهدحأ اذه «ناظفل
 درفأ :لوقي رباج اذهو .©”ملسم هاور .جحلاب لكي هللا لوسر ّلهأو :لوقي سابع نبا اذهو «يراخبلا
 .©0هجام نبا هاور .جحلا

 بهف «ضراعتت مل نيقابلا ثيداحأ نإف ءتطقاستو تضراعت ءالؤه نع ثيداحألا تناك نإ :ليق

 نع لودعلل ٌُبجوملا امف ءاهضراعتل دارفإلا ىلع الو «نارِقلا ىلع اهيف ةجحُح ال متركذ نم ثيداحأ نأ

 امنإو ءاهنيب ضراعت الو ًاضعب اهّضعب ُقَّدصُي مهُثيداحأو فيكف ؟اهتحصو اهتحارص عم نيقابلا ثيذاحأ
 ثداحلا حالطصالا ىلع اهلمحو «مهظافلأ نم ةباحصلا دارمي هتطاحإ مدعل ضراعتلا نظ نم ّنظ
 . مهدعي

 نأ ٌباوصلاو :لاق «هظفلب هقوسن مهئيداحأ قافتا يف ًانسح ًالصف مالسإلا خيشل تيأرو

 ةباحصلا نإف ؛كلذ ريغ يف هّلئم عقي ًاريسي ًافالتخا الإ ةفلتخمب تسيل ةقفتم بابلا اذه يف ثيداحألا

 عتمت هنأ مهنع يوُر «درفأ هنأ مهنع يوُر نيذلاو «نارقلا ُلوانتي مهدنع عتمتلاو ؛ عّنمت هنأ مهنع تبث

 نامشع ناكو ٌنافسُعب نامثعو يلع عمتجا :لاق بّيسملا نب ديعس نع «نيحيحصلا» يفف : لوألا امأ
 نب يي هلا لور لطف رمآ ىلإ ديرت 0 دنع لا يسر يلع لا قرمُعلا وأ ةعتملا نع ىهني
 ّلهأ ؛كلذ هنع هللا يضر يلع ىأر املف . كعّدأ نأ عيطتسأ ال ينإ :لاقف .كنم انعد :نامثع لاقف

 لي يبنلا هلعف يذلا وه اذه نأو «مهدنع ًاعتمتم ناك امهنيب عمج نم نأ نيِبُي اذهف .9ًاعيمج امهب
 "ا ا تح يف لضتالا كلذ له ءامهنيب ٌعازتلا ناك نكل كلذ لعف يلي يبنلا نأ ىلع نامثع هقفاوو
 عّمت هنأ ىلع نامثعو يلع قفت متا دقف ؟ءاهقفلا هيف عزانت امك انقح يف ةرمعلا ىلإ جحلا ٌُحسف عرش لهو

 .نارقلا مهدنع عتمتلاب دارملاو

 ٌجح نيب عمج كي هللا لوسر نإ :نيصح نب نارمع لاق :لاق فرطم نع ؟نيحيحصلا» يفو

 )1١( يراخبلا هجرخأ )١933(, ملسمو )١111( ح) 115(.

 .(171 ح) )151١( ملسم هجرخأ ()

 ,(1886 ح) ,(11375) ملسمو (5761و 1167) يراخبلا هجرخأ (0)

 .(1984 ح) (1؟40) ملسم هجرخأ (4)

 . حيحص رباج ثيدح دانسإ :«دئاوزلا» يف يريصربلا لافو هرامع نب ماشه لجأل نسح ٍدانسإب (19435) هجام نبا هجرخأ (0)

 .(1994 ح) (1115) ملسمو ,(1959) يراخبلا هجرخأ (1)



 هتجح يف 86 هيده قايس يف :لصف <36 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لَو هللا لوسر عّنمت :هنع ةياور يفو .همّرحي نآرق هيف لزني ملو «تام ىتح هنع هني مل هنإ مث «ةرمٌُعو

 جحلا نيب عمج هنأو «عتمت هنأ ربخأ «نيلوألا نيقباسلا لجأ نم وهو نارمع اذهف . عم انعتمتو

 مم نفق : ىلاعت هلوق يف لخدو ؛يدهلا هيلع اوبجوأ اذهلو «عّتمتم تم ةباحصلا دنع نراقلاو «ةرمعلاو

 يب ني تأ يناتأ» : هلو يبنلا نع رمع ثيدح ركذو «195[2 :ةرقبلا] <« ئدفل ّنِه ٌرْسّيَس ٌرسيَمَسَأ ام جنك لب بقنا

 ءرمع :نودشارلا ءافلخلا ءالؤهف :لاق . "”هةّجَح يف ٌةَرْمُم :لقو ِكَرابُملا يِداَولا اذه يف ّلَص :لاقف

 ةرمُعلا نيب نرق هلكَو هللا لوسر نأ «ديناسألا حصأب مهنع يور «نيصخم نب نارمعو «يلعو «ءنامثعو

 ًاعيمج ةرمُعلاو ٌجحلاب يّبلي هلك يبنلا عيس هنأ ركذي سنأ اذهو ءًاعتمت كلذ نومسي اوناكو «جحلاو

 نيذلا تاقثلا نأ هباوجف ءهدحو جحلاب ىّبَل هنأ ءرمع نبا نع «ينزملا هللا دبع نب ٌركب هركذ امو

 ىلإ 5 ةرمُعلاب هلو هللا لوسر عّنمت :لاق هنأ هنع اْؤَوَر «عفانو هنبا ملاس لثم ركب نم رمع نبا يف ٌثبثأ مه

 «هنع عفانو ملاس طيلغت نم ىلوأ رمع نبا نع ركب ظيلغتف ءركب نم رمع نبا يف ُثبثأ ءالؤهو «جحلا
 ىّبل :لاق هنأ نظف « «جحلا درفأ : هل لاق رمع نبا نأ هبشُيو هلك يبنلا ىلع وه هطيلغت نم ىلوأو

 هنإ : لاق نم ىلع مهنم در كلذو «جحلا لامعأ دارفإ هي نوديرُيو هنوقلطُي اوناك جحلا دارفإ نإف ٠ «جحلاب

 ىور نم ةياورف «همارحإ نم لح هنإ : :لوقي نم ىلعو «نييعس هيف ىعسو «نيفاوط هيف فاط ًانارق نرق

 نبا نع ؛ عفان نع ؟هحيحص» يف ملسم هأور ام اذه نيبي «ءالؤه ىلع ُدرت جحلا درفأ هنأ ةباحصلا نم

 اذإ ةياورلا هذهف . "”درفم ٌجحلاب لهأ : :ةياور يفو ءادرفُم ٌجحلاب و هللا لوسر عم انللهأ : لاق ءرمع

 نأ ءرمع نبا نع كلذ نم ٌحصأ دانسإب تبث دقف : ليق ءًادرفم جحب ّلهأ لَو يبنلا نأ اهدوصقم نإ :ليق

 نع «يرهزلا ةياور نِم اذهو ءجحلاب لهأ مث ةرمُعلاب ّلهأف أدب هنأو «جحلا ىلإ ة ةرمعلاب عتمت هي يبنلا

 هدوصقم نوكي نأ امإو «هيلع اطلغ نوكي نأ امإ ؛رمع نبا نع اذه ضراع امو .رمع نبا نع ءملاس

 هنإ» :هلوق يف ّمِهَو امك «درفأ هنأ َّنظ « «َلِحي مل لي ّيبنلا نأ ملع امل رمع نبا نوكي نأ امإو «هل ًاقفاوم

 درفملا لاح اذه ناكو «همارحإ نم لحي مل امل كي يبنلاو «هنم ًانايسن كلذ ناكو ««بجر يف رمتعا

 لوقو .ثيدحلا لك هللا لوسر عّنمت :هيبأ نع « «ملاس نع ؛«يرهزلا ثيدح قاس مث ءدرفأ هنأ نظ

 هجو ىلع ٍثيدح حصأ نم اذهف :لاق هيبأ نع ملاس ثيدح لثمب ةشئاع نع «ةورُع ينثدحو :يرهزلا

 ثيدح حصأ نم وهو هىيبأ نع ءملاس نع ءَّنّسلاب هنامز لهأ ملعأ يرهزلا ثيدح نم وهو «ضرألا

 رَمُع َعيرأ رمتعا يو يبنلا نأ : «نيحيحصلا» يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع تبث دقو .ةشئاعو رمع نبا

 عتمتلا وأ «نارق عمت د ًاعمتم نوكي نأ ُنيعتيف «ءاملعلا قافتاب جحلا دعب ُرمتعي ملو ءهتجح عم ةعبارلا

 ور ف للا لوسر لعف اذكه :لاقو «ةرمعلاو جحلا نيب نرق هنأ ءرمع نإ نع حص دقو . صاخلا

 !حيحصلا» يف يراخبلا

 َلِقُت ةثالثلاو ءرباجو ءرمع نباو «ةشئاع : :ةثالث مهف «جحلا دارفإ مهنع َلِقُث نيذلا امأو : لاق

 يف حص امو ءامهثيدح نم ٌحصأ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت هنأ :رمع نباو ةشئاع ثيدحو «عتمتلا مهنع

 ةرتاوتم عتمتلا ثيداحأ نإف ؛هرئاظك طلغ هئم عقو نوكي نأ وأ «جحلا لامعأ ٌدارفإ هانعمف ءامهنع كلذ

 )١( يراخبلا هجرخأ ) ,)1١61/1(7779/)و (1515) يراخبلا هجرخأ (؟) .(1753757) ملسمو .

 )9( يراخبلا هجرخأ (54) .(07191) ملسم هجرخأ )1510(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ضل هتجح يف لَو هيده قايس يف :لصف

 ءرمع ٌنباو ؛ةشئاع :ًاضيأ اهاورو «نيصح نب نارمِعو «يلعو «نامثعو «رمعك «ةباحصلا رّباكأ اهاور
 .ةباحصلا نم رشع ةعضب ِكقُو يبنلا نع اهاور لب «رباجو

 «رمع عيرأ رمتعا لي يبنلا نأ ىلع «سابع نباو ءرمع نباو ؛ةشئاعو «سنأ قفتا دقو :تلق
 ء سابع نبأ ىرس مهو هتجح عب ةرمصو : : اولاق مهلكو «بجر يف نهادحإ نوك يف رمع ُنبا مهو امنإو

 نيب ضقانت الو ءاذهو ءاذهو ءاذه : اولاقف .عتمت :اولاق ءسنأ ىوس مهو ,جحلا درفأ هنإ : اولاق
 نيب هعمج رابتعاب ًانراق ناكو «نيكسنلا نيب نرقو 7 ءجحلا لامعأ درفأو «نارق ٌعتَمَت ٌعنمت هنإف « مهلاوقأ

 دحأ كرتب ههّقرت رابتعاب ًاعّيمتمو :نييعسلاو نيفاوطلا دحأ ىلع هراصتقا رايتعاب فو «نيكسنلا

 . نيرفسلا
 ةغل مهفو «ضعبب اهضعب ربتعاو «ضعب ىلإ اهضعب ثيداحألا عمجو «ةباحصلا ظافلأ لمأت نمو

 ليبسل يداهلا هللاو ءبارطضالاو فالتخالا ةملظ هنع تعشقناو «باوصلا ْحْبُص ص هل رفسأ «ةباحصلا
 .دادسلا ّس قفوملاو .داشرلا

 نم هدعب ةرمعلاب ىتأو «هنم غرف مث «ًادرفم جحلاب ىتأ هنأ هب دارأو جحلا درفأ هنإ :لاق نمف
 ةمئألا الو «نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ هلقي مل طلغ اذهف «سانلا نم ٌريثك نظي امك «هريغ وأ ميعنتلا
 نم ةفئاط هلاق امك هعم ٌرِمتعي مل «ًادرفم ًاجح جح هنأ هب دارأ نإو .ثيدحلا ةمئأ نم دحأ الو «ةعبرألا
 رصتقا هنأ هب دارأ نإو «نيبت امك هدرت ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألاو ءًاضيأ مهوف «فلخلاو فلسلا
 .ثيداحألا عيمج لدت هلوق ىلعو «باصأ دقف ًالامعأ ةرمعلل درفي ملو هدحو جحلا لامعأ ىلع

 .ةدح ىلع ًافاوط ةرمعللو «ةدح ىلع ًافاوط جحلل فاط هنأ هب دارأ نإف «نرق هنإ :لاق نمو
 فاطو «نيكسُتلا نيب نرق هنأ دارأ نإو ٠ هلوق درت ةتباثلا ثيداحألاف «ًايعس ة ةرمعللو ءًايعس جحلل ىعسو
 .باوصلا وه هلوقو ءهلوقل دهشت ةحيحصلا ثيداحألاف ءًادحاو ًايعس امهل ىعسو ؛ًادحاو ًافاوط امهل

 «ًافناتسم ًامارحإ ٌجحلاب مرحأ مث ءهنم لح ًاعْتَمَت عّنمت هنأ دارأ نإف «عّنمت هنإ :لاق نمو
 قوس لجأل همارحإ ىلع يقب لب «هنم لحي مل ًاعتمت عتمت هنأ دارأ نإو ءطلغ وهو هلوق درت ثيداحألاف
 يذلا ٌباوصلا وهف «نارقلا عتمت دارأ نإو ءاطلغ لقأ وهو ءًاضيأ هلوق درت ةريثكلا ٌثيداحألاف «يدهلا
 . فالتخالاو لاكشإلا اهنع لوزيو ءاهلمش هب فلتأيو «ةتباثلا ثيداحألا عيمج هيلع لدت

 :فئاوط ٌسمخ كلو يبنلا ٍرَمُع يف طِلَغ : لصف
 يف جرخي مل «ةظوفحم ٌةطوبضم ُهَرَمُع نإف «طلغ اذهو «بجر يف رمتعا هنإ :لاق نم : اهادحإ

 .ةئبلا اهنم ءيش ىلإ بجر
 طِلَغ ةاورلا ّضعب نأ ملعأ هللاو رهاظلاو «مهو ًاضيأ اذهو «لاّوش يف رمتعا هّنِإ :لاق نم : ةيناثلا

 لوسر رمتعا : هلوقو «,ثيدحلا قايس نكل ءلاوش يف رمتعا :لاقف لاوش يف فكتعا هنأو ءاذه يف
 امنإ اهنود نم وأ ةشئاع نأ ىلع لدي «ةّدعَقلا يذ يف نيترمعو «لاوش يف ةرمع : :رَمُع ثالث هل هللا

 1 .ةرمعلا دصق

 هئظي امنإو « «ملعلا لهأ نم دحأ هلي مل اذهو ء«هجح دعب ميعتّتلا نم رمتعا هّنِإ :لاق نم : ةثلاثلا
 .ةنسلاب هل ةربخخ ال نمو «ماوعلا



 لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعا يف :لصف ضني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مم ب سس ااا مااا

 اهُّدر نكمُي ال يتلا ةضيفتسملا ٌةحيحصلا ةنسلاو ءالصأ هتّّسح يف ُرِمتعي مل ِهّنِإ :لاق نم :ةعبارلا

 .لوقلا اذه لطب

 ثيداحألاو «ةكم نم جحلاب اهدعب مرحأ مث ءاهنم لح ةرمُع رمتعا هَّنإ :لاق نم :ةسماخلا

 .هدرتو لوقلا اذه لطب ٌةحيحصلا

 :فئاوط سمخ هجح يف مهوو :لصف
 .هعم رمتعي مل ًادرفم ًاجح ّجح :تلاق يتلا :ىلوألا ةفئاطلا

 ىلعي وبأ يضاقلا هلاق امك «جحلاب هدعب مرحأ مث ءهنم لح ًاعتمت ًاعتمتم ٌجح :لاق نم :ةيناثلا

 . هريغو
 وبأ هلاق امك ءًانراق نكي ملو «يدهلا قْؤَّس لجأل هنم ّلِحَي مل اعتمت ًاعتمتم جح :لاق نم :ةثلاثلا

 .هريغو «ينغملا» بحاص ةمادق نب دمحم

 .نييعس هل ىعسو «نيفاوط هل فاط ًانارق ًانراق ٌجح :لاق نم :ةعبارلا

 .ميعنتلا نم هدعب رمتعاو ءًادرفم ًاجح ٌجح :لاق نم :ةسماخلا

 :فئاوط سمخ همارحإ يف طلغو : لصف

 . اهيلع رمتساو ءاهّدحو ةرمُعلاب ىَبل :لاق نم : اهادحإ

 .هيلع رمتساو ؛هدحو ٌجحلاب ىّبل : ةيناثلا

 .هب صاخ كلذ نأ معزو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث «ًادرفُم ٌجحلاب ىَّبل :لاق نم :ةثلاثلا

 .لاحلا يناث يف جحلا اهيلع لخدأ مث ءاهدحو ةرمُعلاب ىّيل :لاق نم :ةعبارلا

 . همارحإ دعب هنيع مث أكشن هيف نّيعي مل ًاقلطم ًامارحإ مرحأ : :لاق نم :ةسماخلا

 امهنم لح ىتح لحي ملو ؛مارحإلا أشنأ نيح ْنِم اعم ةرمُعلاو ٌجحلاب مرحأ هنأ :ٌباوصلاو
 صوصنلا هيلع تلد امك ءيدهلا قاسو «ًادحاو ًايعس امهل ىعسو «ًادحاو ًافاوط امهل فاطف «ًاعيمج

 . ملعأ هللاو .ثيدحلا لهأ هّملعي ًارتاوت ترتاوت يتلا ةضيفتسملا

 طلغلاو مهولا اشنم نايبو «لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعأ يف :لصف

 لَو يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدحف «بجر يف رمتعا :لاق نم رْذُع امأ

 ٌتلخد :لاق «دهاجم نع «نيحيحصلا» يف امك اهُريغو ٌةشئاع هتطّلغ دقو . هيلع قفتم ءبجر يف رمتعأ

 يف َنوُلَصُي ٌسان اذإو «ةشئاع ِةَرهْسُح ىلإ | ًاسلاج رمع نب هللا دبع اذإف ءدجسملا ريبزلا نب ٌةورُمو انأ

 ؟ كي هللا لوسر رمتعا مك : هل انلُق مث . ةعدب :لاقف مهتالص نع هانلأسف :لاق «ىحضلا ًٌءالص دجسملا

 يف نينمؤملا ّمأ ًةشئاع َنانتسا انعمسو :لاق .هيلع ّدُرَت نأ انهركف «بجر يف نهادحإ ؛ًاعبرأ :لاق

 ام :تلاق ؟ ن نمحرلا دبع وبأ ٌلوقي ام َنيعمست الأ «نينمؤملا ّمأ اي وأ ءهّنآ اي :ٌةورع لاقف ءٍةَّرْجَحلا

 ابأ ُهللا ٌمَحري :تلاق .بجر يف نهادحإ ءِرَمُ عّيرأ رمدعا لو هللا لوسر ّنإ :لوقي :لاق ؟ُلوقي

 ُنباو ءسنأ لاق كلذكو .طق بجر يف رمتعا امو ءٌدِهاش وهو الإ طق ٌةرمع رمتعا ام « نمحرلا دبع

 .باوصلا وه اذهو «ةدعّقلا يذ يف تناك اهّلُك هَرَمُع نإ : سابع



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ضلين لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعا يق :لصف

 «ةورُع نب ماشه نع .«أطوملا» يف كلام هاور ام هرذعف ؛لاّوش يف رمتعا :لاق ْنَم امأو :لصف
 نكلو .27ةدعقلا يذ يف نيتنئاو «لاّوش يف ّنّمادحإ ءًاثالث الإ رمتعي مل قلي هللا لوسر نأ ءهيبأ نع
 دقو .رمع نبا باصأ ام هيف هباصأ ةورُح نم امإو ءماشه نم امإ ءاضيأ طلغ وهو ءلسرم ثيدحلا اذه
 ًادنسم هتياور سيلو :ربلا دبع نبا لاق .هٌعفر ٌحِصَي ال ًاضيأ طلغ وهو «ةشئاع نع ًاعوفرم دواد وبأ هاور
 .لقنلا ةحص يف كلام نع ركذُي امم

 رِمَتْعَي مل :اولاق كلام ّنِب ٌسنأو ءسابع نباو ؛ةشئاع نأ :ةشئاع نع هنالطي ىلع ٌلديو :تلق
 يذ يف اتناك «ةيضقلا ةرمعو ةيبيدحلا ةرمع نإف ؛باوصلا وه اذهو «ةدعّقلا يذ يف الإ كك هللا لوسر
 امنإو «ةدعقلا يذ لَّوأ يف تناك ًاضيأ ةّئاّرْغجلا ةرمٌعو «ةدعّقلا يذ يف تناك امنإ نارقلا ةرمُعو .ةدعقلا
 ًاليل ةكف ّلخدو «مهَمِئانغ مسقو .هودع نم غرفو ءودعلا ءاقلل لاوش يف ةكم نم جرخ هنأ ٌةابتشالا عقو
 ٌشرحُم لاق كلذكو «سانلا نم ريثك ىلع هذه هُثرمُع تيفخف «ًاليل اهنم جرخو «ةنارعجلا نم ًاريتعم
 . ملعأ هللاو . ٌيبعكلا

 مولعملا ٌفالخ اذه نإف ءًارْذُع هل ملعأ الف «جحلا دعي ميعنتلا نم رمتعا هنأ نظ نم امأو : لصف
 نأ ىأرو ءٌّيحلا درفأ هنأ عِمَس اذه َّناَظ لعلو «ٌمامإ هلاق الو ءاطق ٌدحأ هلقني ملو .هتجح نم ضيفتسملا
 ىلع هلي هللا لوسر ةجح لّزَنَف «ميعنتلا ىلإ هدعب جرخي نأ هل دي ال قافآلا لهأ ني جحلا درفأ ْنَم لك
 .طلَغلا ٌنيع اذهو «كلذ

 ملعو «جحلا درفأ هنأ عمس امل هنأ هٌرذعف ءالصأ هتجح يف ُرمتعي مل هنإ :لاق نم امأو : لصف
 ٌثيداحألاو «ةمدقتملا ةرمّشلاب هنم ءافتكا ةجحلا كلت يف رِمَتْعَي مل هنإ :لاق هتجح دعب متعب مل هنأ ًانيقي
 «اهب انعتمتسا ٌةرمع هذه» :لاق دقو ءاهجو نيرشع نم رثكأ نم مدقت امك هّلوق ُدرت ةحيحصلا ةضيفتسملا
 ُلوسر َعّنمت :كلام نب ةقارس لاقو ؟كترمُع نم تنأ َّلِحَت ملو اوُلح ٍسانلا نأش ام :ةصفح تلاقو
 ءسابع نباو ءسنأ حرصو «سابع نباو ؛نيصح نب نارمعو «ةشئاعو «رمع نبا لاق كلذكو يي هللا
 . عبرألا ِِرَمُع ىدحإ يهو هتجح يف رمتعا هنأ «ةشئاعو

 : مهٌرذعف هقفاو نمو ىلعي وبأ يضاقلا هلاق امك ءاهنم لح ةرمُح رمتعا هنإ :لاق نم امأو : لصف
 «هنم َّلَح ّمُّثمت هنأ لمتحي اذهو . عّنمت كي هنأ مهريغو نيصح نب ٌنارمعو «ةشئاعو رمع نبا نع مص ام
 يف هثيدحو «ةورملا ىلع ٍصّقْشِِب هسأر نع رصق هنأ ٌةيواعم ربخأ املف لحي مل هنأ لمتحيو
 ةيواعم نأل «عادولا ٍةَبَح ريغ يف اذه ّنوكي نأ ٌنكمُي الو همارحإ نم لح هنأ ىلع ّلد ")«نيحيحصلا»
 ٍةنارغجلا ةرمع يف نوكي نأ نكمُي الو ءًامرحُم حتفلا نمز نكي ملوي ٌيبنلاو «حتفلا دعب ملسأ امنإ
 .هتجَح يف كلذو» حبحصلا ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نأ :امهدحأ : نيهجول

 .هتجح يف ناك امنإ اذهو ””«رشعلا مايأ يف كلذو» :حيحص دانسإب يئاسنلا ةياور نأ :يناثلاو
 نم ليلحتلاب اوصخ مهنم ٌةفئاط نأ ىلع «ةصاخ هل تناك ةعتملا نأ ىور نم ةياور ءالؤه لمحو
 وبأ انحش مهنم ؛نورخآ مهيلع كلذ ركنأو ؛ةباحصلا نم ّيدهلا قاس ْنَم نود يدهلا قوس عم مارحإلا

 )١( كلام هجرخأ  147/1١دواد يبأ دنع ثيدح نم ًالوصوم دروو «ًالسرم ريبزلا نب ةورع نع )1441(.

 )5( .7140/ه يئاسنلا هجرخأ (©) .01145) ملسمو ,(1970) يراخبلا هجرخأ



 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعا يف :لصف ضخ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 الو وه ال لحي مل لي ّيبنلا نأ هل نّيبت :ةحيحصلا ةضيفتسملا ثيداحألا لمأت نم :اولاقو . سابعلا

 .يدهلا قاس نمم ٌدحأ

 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعأ يف :لصف
 اهنأ «ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف ام هرذعف «هيف ٌرِيتعي مل ًادرفم ًاجح ٌجح هنإ :لاق نم امأ

 «ةرمعو جحب ّلهأ ْنَم اًنِمو «ةرمُكب ّلهأ ْنَم انِمَف .عادولا ٍةَحح ماع كي هللا لوسر ّعَم انجرخ :تلاق
 هلالهإ يف حيرص «عيونتلاو ٌميسفقتلا اذه :اولاقو .جحلاب كي هللا لوسر ّلهأو ؛جحب ّلهأ ْنَم اّنِمو

 .هدحو جحلاب

 . ًادرفُم ٌجحلاب لهأ ولو هللا لوسر نأ :اهنع ملسملو

 .ُهَدْحَو ٌجحلاب ىّبل كي هللا لوسر نأ :رمع نبا نع ؛«يراخبلا حيحص» يفو

 .جحلاب ّلهأ ِةِلي هللا لوسر نأ «سابع نبا نع ؛؛ملسم حيحص» يفو

 .جحلا درفأ هولي هللا لوسر نأ ءرباج نع .؛هجام نبا نئس# يفو

 .©"0ةَرْغلا فِرعَت انسل ءّجَحلا الإ يِوْنَ ال كي هللا لوسر ّعَم انجرخ :هنع «ملسم حيحص» يفو

 لّوأ نأ ٌةشئاع ينتربخأف ولكي هللا لوسر ٌّحح :لاق ريبزلا نب ةورُع نع :ةيراخبلا حيحص» يفو

 هللا يضر ركب وبأ ٌّجح مث «[ةرمع نكت مل مث] «تيبلاب فاط مث ءأضوت هنأ ,ةكم َمدَق نيح هب أدب ءيش

 مث ؛كلذ ثم هنع هللا يضر ُرَمُع مث «ٌةرمُع نكت مل مث ؛تيبلاب ٌفاَولا هب أدب ءيش َلَّوأ ناكف «هنع
 ءرمع نب هللا دبعو «ةيواعُم مث ٌةرمُع نكت مل مث ِتْيَبلاِب فاوطلا هب أدب ءيش ُلَّأ هّتيأرف «نامثُع ٌجح

 مث «ةرمُع نكت مل مث «تيبلاب فاوطلا هب أدب ءيش لّوأ ناكف «ماّوعلا نبا ٍريبزلا يبأ عم ُتججح مث

 ىَضَم نمم دحأ الو ِهنوُنأسي الف ءمهدنع رمُت نبا اذهو ٌةَرْفُع اهضقني مل مث ءرمع نبا كلذ لعف ُتيأر

 يمأ ٌتيأر دقو نوُلِحَي ال مث «تيبلاب فاوطلا نم َلّرأ مهمادقأ نوُعَضَي نيح ٍءيشب نوؤدبي اوُناك ام

 يّمأ ينتربخأ دقو نالت ال امهنإ مث هب نافوظت ٍتْيَبلا نم لّرأ ءيشب نآدبت ال ِناَمَدْقَت نيح يتلاخو

 . 9 اوُلح َنْكُرلا اوُحَسم املف «ةرمكب ٌنالفو «ٌنالفو ٌريبُرلاو اهثخأو يه تّلهأ اهنأ

 «دلاخ ُنِب ٌبْيَمٌوو .ةملس نب دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :«دواد يبأ نئس» يفو

 يذ لاله نيِفاَوُم هلك هللا لوسَر عم اًنجرخ : تلاق «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورُع نب ماشه نع امهالك

 لك نع 5 هب لهي نأ ةارأ ْنَمَو «لويلك ٌجَحِب لهي نأ ءاَق اَش ْنَما :لاق ٍةفيلحُحلا يذب ناك املف ءةَبِحلا
 لاقو . ٍةَرْمُعِب ٌتلَلْمأل ؛ كتم يلأ الولي : و نع لاق نأب ثبدح يف ببهو درفنا مث «كرشكب

 . ًادرفم جحلاب ّلهأ هنأ نيتياورلا عومجمب ٌحصف . 27«ٌجحلاب لجأ انأ اًمآو» :رخآلا

 ىلع هب مكح يذلا هربخو همكُح يف مهّرذع ام نكلو «ىرت امك رهاظ ٍممرلع ٍلوقلا اذه بابرأف
 نم ذئنيح هيلإ ٌبرقأو :هتقان نطب تحت وه نم ربخو «تنرقو ّيدهلا ٌتقّس» :هلوقب اهنع ربخأو ءهسفن
 « لكي هنع ٍساتلا ملأ ْنِي َوُه ْنَم ربخو هةَرْممو ِةَجَحِب َكِئَبَلا :لوقي همسي سانلا قدصأ نم وهف ءهريغ

 .(1547) يراخبلا هجرخأ (؟) .(0518) ملسم هجرخأ 0(

 .تاقث هلاجر ٍدائسإب «(197/4) دواد وبأ هجرخأ (*)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فم هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعا يف :لصف

 هتجوز ٌربخو :ًاعيمج امهب ىّبلو «ًاعيمج امهب ٌلهأ هنأ ربخُي نيح «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يبلع

 هنأب اهباجأو ءاهقّدص لب ءاهيلع كلذ ْركُْي ملف ٠ ءاهنم َّلِحَي مل ةرمُعي ٌروتعم هنأ ىلع اهل هريرقت يف ٌةصفح
 هسفن نع لَو هربخ نع مهرذع امو. هُركنُي لب ءًالصأ هٌعمسي لطاب ىلع ٌرِقُي ال يلي وهو ءٌجاح كلذ عم

 نم هنع ربخأ نم ربخ نع مهرذع امو .ٍةَرْمَع يف ٍةَجَحِب ٍةَجَحِب لهي نأ هيف هرمأي «هبر نم هءاج يذلا يحولاب

 عم سيلو ٠ هتججح عم ٌرمتعا هنأ لكي هنع ربخأ نم ربخو ءاهدعب جي ال هنأ ملع هنأل «نرق هنأ هباحصأ

 نم تأ ينانأ الو «تدرفأ يّنإ : هنع مهنم ٌدحأ ِلْقَي ملف ءةّنبلا كلذ نم ٌءيش ّجحلا درفأ هنإ :لاق نم

 «ةرمُعب مه اوُلح امك ؛ كتبَ نم ّلِحَت ملو ءاوُلح ٍسانلا ُلاب ام :ٌدحأ لاق الو «دارفإلاب ينرمأي يبر
 عبرأ رمتعا هنإ : :ٌدحأ لاق الو .درفم جحب الو قتبلا ةدرفم ةرمغعب َكْببَل : لوقي هّتعمس :ٌدحأ لاق الو

 الو «نراق هنأب هسفن نع ٌربْخُي هوعمس مهنأ ةباحصلا نم ةعبرأ هيلع دهش دقو «هتجح دعب ةعبارلا رَمُ

 امع ربخأ نم ىلإ طلغلاو مهولا قّرطت نأ ًاعطق مولعمو . هوعمسي مل : لاقي نأب الإ كلذ عفد ىلإ ليبس
 مل هنإو اذكو اذك : :لوقي هّيعمس :لاق نم ىلإ بيذكتلا قّرطَت نم ىلوأ كلذك هّنظي هلعف نم وه همهف
 هنإف ءامهاو ناكو هلعف ني هَّنظ امع ربخأ نم ربخ ٍفالخي «ٌبيذكتلا الإ هيلإ قرطتي ال اذه نإف «هعمسي
 اذك لوقي هانعمس :اولوقي نأ نع ةصفحو «ءاربلاو ءًاسنأو ءايلع هللا هَّرن دقلو ءبذكلا ىلإ بسُي ال
 لحمأ نِم اذه ءهلعفي ملو اذكو اذك لعفا نأ : :هيلإ لسري نأ ىلاعتو كرابت هّبر ههّزنو ءهوعمسي ملو
 الو .مهدوصقم يف ءالؤه اوفلاخُي مل هنع دارفإلا اوركذ نيذلاو فيكف .لطابلا لطبأو ؛لاحُملا
 لمع ىلع ٌةدايز هلمع يف سيل هنإف «درفملا لمع ىلع هراصتقاو «لامعألا دارفإ اودارأ امنإو ءمهوضقان
 .درفملا

 نبا هللا دبع نب ركب عمس امك ءهمهف ام بسحب رّع هنإف ءاذه فالخ مهوُي ام مهنع ىور نمو
 عقانو هنع هنبا ملاس لاقو . . ىنعملا ىلع هلمحف ءهدحو ٌجحلاب بل : لاقف ءجحلا درفأ :لوقي رمع
 الو ءركب هب ربخأ ام فالخب ٌربخُي ملاس اذهف ؛ ءٌجحلاب ّلهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدبف «عّتمت هنإ : ءالوم
 اًوَوَر نيذلا اذكو ءٌجحلاب ّلهأ مث «ةرمُعلاب لهأف آديو : ةلوقب رف هنإف ءهب رمأ هنأب هنع اذه ليوأت ُحِصْي
 وبأو «دهاجمو ٌةورع اهنع نارقلا ىورو «مساقلاو «ةورُع :امهف « ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع دارقإلا
 ةياور تملس «نيتياورلا طّقاست انردق نإف .نارقلا هنع يوري يرهُزلاو «دارفإلا ةورُع نع يوري دوسألا
 .ًاضعب اهضعب قدصو تاياورلا تقداصت «جحلا لامعأ درفأ هنأ ىلع دارفإلا ٌةياور ُتَلِهُح نإو «دهاجم

 هي لالهإلا :اهدحأ :ناعم ةثالثل لمتحم « ءٌجحلا درفأ :رمع نباو ؛ةشئاع لوق نأ بير الو

 اهنإف «ةرمعلا يفالخب ءاهريغ اهعم ٌجحي مل ةدحاو ٌةجح ٌّجح هنأ : ثلاثلا .هلامعأ ٌدارفإ : يناثلا . ًادرفم
 .تارم عبرأ تناك

 اذهف ءهّلعِف ايكحف «جحلاب ٌلهأ مث «ةرمُعلاب ّلهأف أدبو «جحلا ىل | ةرمُعلاب عّنمت : امهلوق امأو
 نع ةرمعو ديزي نب دوسألا ةياور يف سيلو «لمجملاب هدر زوجي الف ءدحاو ىنعم ريغ لمتحي ال حيرص

 ءاعطق ٌجحلاب لَهُم ٌجاح نراقلا نإف «نرق هنأ اهنع ةورُعو دهاجم ةياور ضقانُي ام جحلاب ّلهأ هنأ ةشئاع
 ىلإ دهاجم ةياور تمّض نإف . قداص ٌريغ وهف جحلاب ّلهأ هنأ اهنع ربخأ نمف «هتجح نم ءزج هترمعو

 قّدصو ءانراق ناك هنأ تاياورلا عومجم نم نّببت «ةورُع ةياور ىلإ اتم مث «دوسألاو ةرمع ةياور
 نأ ًاعظَق َبَجَوَل «ًادرفم هب لالهإلا ىنعم الإ رمع نباو ةشئاع ٌلوق ٌلمَّتحي مل ول ىتح ءًاضعب اهّضعب



 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعأ يف :لصف ففل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مسي تس تت ااا ا ا كا

 الإ «لاوش يف رمتعا كي هنإ :ةورع وأ ةشئاع لوقو «بجر يف رمتعا :رمع نبا لوق ليبس هليبس نوكي
 ريغ ىلع اهلمحو اهليوأت الو ءاهتاور بيذكت ىلإ ًالصأ ليبس ال ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا كلت نأ

 مهنع تِلُدخاو ءاهتاور ىلع تبرطضا دق يتلا ةلمجملا ةياورلا هذه ميدقت ىلإ ليبس الو «هيلع تلد ام

 .اهيلع مهّلثم وأ مهنم قثوأ وه نم مهضراعو ءاهيق
 ةرابخإ هيف امنإو ءاذه نم ءيش هيف سيل هثيدح نم حيرصلاف «جحلا درفأ هنإ :رباج لوق امأو

 . ًادرفم جحلاب ىّبل هلي هللا لوسر نأ ىلع لدي ام اذه يف نيأف يل لإ نورتي ذل هنأ مهسفلا عهتع

 :قرط ثالث هلف «جحلا درفأ هلي هللا لوسر نأ ,هجام نبا هاور يذلا ٌرخآلا هثيدح امأو

 يف ليوطلا هثيدح نم رصتخم ًانيقي اذهو «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يدرواردلا قيرط : اهدوجأ
 ٌّلهأو «جحلاب ّلهأ :اولاقو «كلذ يف يدرواردلا اوفلاخ سانلاو «ىنعملاب يورمو «عادولا ةجّيح

 . ديحوتلاب
 لاق .فّرطمو رفعج نع ؛مزاح يبأ نب ريزعلا دبع نع «بعصُم نب فّرطم اهيف : يناثلا قيرطلاو

 نب رشبو «يراخبلا هنع ىور .«كلام تخأ نبا هنكلو «لوهجمب وه سيل :ٌتلق .لوهجم وه : : مزح نبا

 يبأ نب ليعامسإ نم ّىلإ ٌبحأ وه ءثيدحلا برطضم قودص : متاح وبأ لاق .ةعامجو «ىسوم

 بعصُم نب فّرطم ةخسنلا يف ىأر مزح نبا دمحم ابأ َّنأكو .ريكانمب يتأي :يدع نبا لاقو «سيوأ

 نممو .راسي نب ناميلس نب فّرطم نب هللا دبع نب فرطم وهو ءبعصم وبأ فرطم وه امنإو ؛هلهجف
 نع يندملا بعصُم نب فرطم :لاقف ؟ءافعضلا» هباتك يف يبهذلا نامثع نب دمحم ءًاضيأ اذه يف طِلَغ

 وبأ فرطم وه «كلامو «يدرواردلاو ؛بئذ يبأ نبا نع يوارلاو : :ٌتلق .ثيدحلا ركنم بئذ يبأ نبا

 نبا اهنم هل قاس مث ءريكانمب يتأي يدع نبا ُلوق هّرغ امنإو «ثيدحلا ركنمب سيلو ؛يندملا بعصُم
 .هنم اهيف ءالبلاو «ينطقرادلا هبذك ءهنع حلاص نب دواد نب دمحأ ٍةياور نم يه نكل «ةلمج يدع

 نب دمحم نع ُهلاح امو وه نم هيف رظنُي ٍباَّهولا ديع نب دمحم اهيف رباج ثيدحل :ثلاثلا قيرطلاو
 طقاس :مزح نبا لاقو .دمحأ مامإلا دنع فيعض «نيعم نبا دنع ةقث وهف «يفئاطلا ناك نإ «ملسم

 نم يردأ الف «هريغ ناك نإو : مزح ُنبا لاق ءملسم هب دهشتسا دقو «هريغل هيف ةرابعلا هذه رأ ملو «ةتبلا

 مكح همكح ناكل «رباج نع اذه حص ولف لاح لكبو . ًانيقي يفئاطلا وه لب «هريغب سيل :تلق ؟وه

 ىلع هولمح ءالؤه لعلف «جحلاب ّلهأ : اولاق امنإ تاقثلا ةاورلا رئاسو ءرمع نباو ةشئاع نع ّيورملا

 ال «جحلاب ّلهأ : لاق نمف ءٌجحلا يف تلخد اذإ ةرمُعلا نأ مولعمو «جحلاب درفأ : اولاقو «ىنعملا

 نم انركذ ام لمتحي ءّجحلا درفأ :لاق نمو .لمجأ كاذو ءلّضف اذه لب ءامهب ّلهأ :لاق نم ُضِقانُي

 ؛هيلإ ليبس ال ام اذه «ةدرفم ٍةََجَحِب َكْيِّيل :لوقي هعمس هنإ :هنع طق دحأ لاق له نكلو «ةئالثلا هوجولا

 ناكو «ةتبلا اهعفد ىلإ ليبس ال يتلاو اهانركذ يتلا نيطاسألا كلت ىلع مّدَقُي مل كّلذ دو ول ىتح

 دقو «كلذ تبثي ملو فيكف ؛ًانيعتم هئانثأ يف ًانراق راص هنأو ءمارحإلا لوأ ىلع هّلمح وأ اذه ظيلغت

 يو هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر رباج نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «يروثلا نايفُس نع انمدق

 «بابُحلا نب ديز نع «يناوطقلا دايز يبأ نب هللا دبع نع «يجاسلا ايركز هاور .عادولا ةجح يف نرق

 .مدقت امك «جحلاب ىبلو ءٌجحلاب درفأو «ٌجحلاب ّلهأ :هلوق نيبو اذه نيب ضقانت الو .نايفس نع
 :ةرشع هوجول نارقلا ىور نم ةياورل ٌحيجرتلا لصحف : لصف



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ففي هتجح ةفص يف اومهو نينلا راذعا يف :لصف

 .مّدقت امك ٌرثكأ مهن أ :اهدحأ

 .هانّيب امك تعّونت كلذب رابخإلا قرط نأ : يناثلا

 هنأب هسفن نع هرابخإ نع ربخأ نم مهيفو «ًاحيرص هظفلو هعامس نع ربخأ نم مهيف نأ :ثلاثلا

 .دارفإلا يف كلذ نم ٌءيش ءىجي ملو «كلذب هل هبر رمأ نع ربخأ نم مهيفو «كلذ لعف
 . اهل رمع عبرأ رمتعا هنأ ىور نم تاياور ٌقيدصت : عبارلا

 .دارفإلا تاياور فالخب :ليوأتلا ّلمتحت ال ةحيرص اهنأ : سماخلا
 ىلع مَّدقم دئازلا ركاذلاو ءاهْؤّفَت وأ دارفإلا لهأ اهنع تكس ةدايز ةنّمضتم اهنأ : :سداسلا

 .يفانلا ىلع مَّدقم ُثِيْدُملاو .تكاسلا

 «نارقلا اًوُوَر ةعبرألاو «سابع ٌنباو ءرباجو ءرمع ُنباو «ةشئاع :ةعبرأ دارفإلا ةاور نأ : عباسلا
 حيجرتلا ىلإ انرص نإو «ضراعم نع نارقلل مهادع نم ةياور ُْتَمَِس مهتاياور طُقاست ىلإ انرص نإف
 «باطخلا نب ٌرمعو «سنأو ؛ءاربلاك «تفلتخا الو هنع ٌةياورلا برطضت مل نم ةياورب ُدخألا بجو
 .مدقت نمم مهعم نمو «ةصفحو ؛نيصح نب نارمعو

 .هنع لدعيل نكي ملف «هّبر نم هب ٌرُِأ يذلا ُكسنلا هنأ : نماثلا
 مث .يدهلا اوُقاَس اذإ هب مهرمأيل نكي ملف .يدهلا قاس نم ُلُك هب رمأ يذلا كنا هل : عساتلا

 .هفلاخُيو يدهلا وه قوسي
 راعخا امال مه اتخيل نكي علو همه هااو بهو هك رأيا لسنا أ مل

 يضتقي اذهو .؛ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ف ةرمعلا تلخد» هلوق وهو :رشع يداح ٌحيجرت َّتّمُث ّ

 جحلا عم هد دن ىلإ علا يف ةرمملا تاس كف رمد :دعم يا قيحرف كفا
 .هعم ءيشلا يف لخادلا نوكي امك

 ٌجحب ّلهأ دقو دبعم نب يبّصلل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ٌلوق وهو : :رشع يناث حيجرتو
 كيبن ِةَّنسِل ٌتيِده :رمع هل لاقف ؛ةعيبر نب ناملس وأ ءناحوُص نب ديز هيلع ركنأف «ةرمحو
 ىلع لدف ءًاعيمج امهب لالهإلاب هللا نم هءاج يحولا نأ كك هنع رمع ةياور قفاوُي اذهو «أ .95 دمحم
 . اهي هل هللا ّرمأ ٌلّكتماو ءاهّلَعَق يتلا هنَنُس سب نارقلا نأ

 هّيعسو هُقاوطو هّمارحإ عقيف « «نيكسُنلا نم َّلُك نع هّلامعأ ٌعقت َنِراقلا نأ :رشع ثلاث حيجرتو
 .ةدج ىلع لعف لك لمعو ءامهدحأ نع هعوقو نِم ٌلمكأ كلذو ءًاعم امهنع

 الخ ِكْسُن نم بير الب ٌلضفأ يدهلا قْوَس ىلع لمتشا يذلا كسلا نأ وهو :رشع عبار حيجرتو
 اذهلو .يده نع امهنم ُكُسُن ُلْخَي ملف «نيكسُنلا نم دحاو لك نع هّيده ناك ءَنرَق اذإف «يدهلا نع
 قفتملا يف كلذ ىلإ راشأو ءاعم ةرمشلاو جيحلاب لي نأ يدهلا قاس نم ل هللا لوسر َرمأ - ملعأ هللاو
 .؛ُتْنرَكَو ّيذَهلا ٌتْقَّس ينإ» : هلوقب ءاربلا ثيدح نم هيلع

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «(7810) هجام نباو ١١58/5 يئاسنلا هجرخأ )١(



 هتجح ةفص يف اومهو نينلا راذعأ يف :لصف افذلإ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 الاسطل

 كو هنأ : اهنم :ةريثك هوجول دارفإلا نم ٌلضفأ عتمتلا نأ تبث دق هنأ وهو :رشع سماخ حيجرتو

 فّسأت هنأ : اهنمو .هنود وه يذلا لوّضفملا ىلإ لِضافلا نم مُهَلُقْنَي نأ ٌلاحُمو «هيلإ جحلا خسفب مهرمأ

 .«ًرمُع اهتْلَعَجَلو يذهلا ٌثْفس امل ُتربْدَتْسا ام يرمأ ْنِم ُتلَبفَتْسا ول» :هلوقب هلعفي مل هوك ىلع

 نارقلا هباحصأ لعفو هلعف هيلع رقتسا يذلا ٌجحلا نأ :اهنمو .ّيدهلا ِقْسَي مل نم َّلُك هب رمأ هنأ :اهنمو

 وهف «يدهلا قاس اذإ عتمتملاو ءهذه ريغ ةريثك هوجولو «يدهلا قُّسَي مل نمل عتمتلاو «ّيدهلا قاس نمل
 اذإف .مّرَجلاو ُلِحلا نيب هيف عمج ام الإ يده ال :نيلوقلا دحأ يف لب ءةكم نم هارتشا عتمتم نم ٌلضفأ

 نيح نم قاس دق هنأل ءيدهلا قاس عتمتم نمو «قسي مل عتمتم نم ٌلضفأ قئاسلا .نراقلاف ءاذه تبث

 عّتمتم نم لضفأ ايده ْقْسَي مل ٌدِرْفُم لعجُي فيكف ٌلِجلا ىندأ نِم يدهلا ٌقوسي امنإ عتمتملاو «مرحأ

 . حضاو هللا دمحب اذهو «تاقيملا نم هقاس نراق نم لضفأ لعج اذإ فيكف ؟لحلا ىندأ نم هقاس

 ٌجحلاب ِةيورَّثلا موي مرحأ مث «همارحإ نم هيف لح ًاعتمت ًاعتمتم جح هنإ :لاق نم لوق امأو :لصف

 ءرشعلا يف ٍصقْشِمِب كو هللا لوسر نع رصق هنأ ؛ةيواعم ثيدح نم مدقت ام هرذعف ؛يدهلا قوس عم

 باصأ ام هيف هباصأو ءهيف هوطلَعَو ؛ةيواعم ىلع ُنمانلا هركنأ امم اذهو .هتجح ىف كلذو :ظفل يفو

 ةددعتملا هوجولا نم ةضيفتسملا ةحيحصلا ثيداحألا رئاس نإف «بجر يف رمتعا هنإ :هلوق يف رمع َنبا

 ّيعَم نأ اللا :هلوقب هسفن نع ربخأ كلذلو ءرحنلا موي اّلإ همارحإ نم َّلِحَي مل لك هنأ ىلع لذت اهلك

 الف «هسفن نع ٌربخ اذهو َرَكْنَأ ىّنح لجأ الق ُتْنَرْقَو ّيذَهلا ٌتْقُس ين :86 هلرقو (تْلَلْحَأل ّيذهلا

 هنع ربخأو «هسفن نع هب ربخأ ام ٌفِلاخي ًاربخ اميس ال ءهنع هريغ ربخ فالخب ءظلغلا الو مهولا هلخدي

 موي قّلَح ىتح همارحإ ىلع يقب هنأو ءقلح الو ريصقتب ال «ًائيش هرعش نم ذخأي مل هنأ ءٌريفغلا ٌمجلا هب

 نأ نظف ءيسن مث ءملسأ دق ذئنيح ناك هنإف «ةنارغجلا ةرمع يف هسأر نع رصق ةيواعم لعلو «رحنلا

 يف [نهادحإ] تناك :لاقو ّمدْعَقْلا يذ يف اهّلك تناك ُهَرَمُع نأ رمع نبا يسن امك «رشعلا يف ناك كلذ

 . ًابجاو راص هيلع ليلدلا ماق اذإف .ِلَو لوسرلا ىوس نم ىلع ٌرئاج مهولاو ءاهيف هعم ناك دقو «بجر

 هذخأف ءرحنلا موي الحلا هافوتسا نكي مل رعش ةيقب هسأر نع رصق هلعل ةيواعم نإ :ليق دقو

 ًارعش أطلغ يقبُي ال قّالحلا نإف ءهمهو نِم ًاضيأ اذهو .مزح نبا دمحم وبأ هركذ «ةورملا ىلع ةيواعم

 ابأ باصأف «ةباحصلا نيب هسأر رعش مسق دقو ءرحنلا موي ةيقب ريصقتلا دعب هنم يقبُي مث ءهنم رصقي
 . 7تارعشلاو «نيترعشلاو «ةرعشلا ءرخآلا َقَّشلا اومستقا ةباحصلا ةيقبو «نيِقّشلا دحأ ةحلط

 ٍفاوط بقع ّمسي مل «لوألا هّيعس وهو ًادحاو ًايعس الإ ةورملاو افّصلا نيب ّمسي مل هنإف ًاضيأو

 طلغ هيف عقو ةيواعم ىلإ دانسإلا اذه :ليقو .ٌضحَم مهو اذهف ءاعطق ٌجحلا دعب رمتعا الو «ةضافإلا

 ءريجُخ نب ماشه نع وه امنإو «سوواط نبا نع ءرمعم نع هلعجف ىلع نب نسحلا هيف أطخأ ءأطخو
 . فيعض :ماشهو .سوواط نبا نع

 لَو ءِصَقْشمب هِي هللا لوسر سأر نع ُتْرّصق :ةيواعم نع يراخبلا يف يذلا ٌتيدحلاو :تلق

 يف سيلو ةَوْرمْلا ىَّلَع ٍصّقْشِوِب كو هللا ٍلوُسَر ٍسأَر ْنَع ُتْرَّصَق :ملسم دنع يذلاو .اًّذَه ىلع ْدِزَي

 . كلذ ريغ «نيحيحصلا»

 .هوحلي سنأ ثيدح نم "8 ج) (1708) ملسم هجرخأ )١(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نق هتجح ةفص يف اومهو نينلا راذعا يف :لصف

 لاق .ةيواعم نم مهو وأ ؛ةلولعم يهو ؛حيحصلا يف تسيلف ؛رشعلا مايأ يف» ىور نم ٌةياور امأو
 «سيق قدصو .ةيواعم ىلع اذه َنوُرِكَنُي سانلاو :هنع سابع نبا نع ءاطع نع اهيوار دعس نب سيق
 وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ةيواعم مهو اذه هبشيو .ظق رشعلا يف ناك ام اذه نإ :هللاب ٌفِلَحن نحنف
 للي يبنلا نأ نوُملعت له :هقلي يبنلا باحصأل لاق ةيواعم نأ «يئانُهلا خبش يبأ نع :ةداتق نع ءدواد
 جحا َنْيَب َنَرْقُي ْنأ ىَهَن هنأ َنوُمَلْعَتَف :لاق .مَعَن :اولاق ؟ِروُمنلا ِدوُلُج ٍبوُكُر ْنَعَو ءاَّذَك ْنَع ىَهَن
 مهو اذه نإ :هللاب ُدَهْشَت نحنو ."''ُئيِسَ كبل اَهَعَم اَهَّنِإ امأ :َلاَقَك .ًالَق وذ اّمأ :اولاق ؟ِةَرْمُعلاَ
 ًالضف ءهب جتحي ال خيش «خيش وبأو ءّطق كلذ نع كي هللا لوسر هني ملف «هيلع ٌبذك وأ ؛ةيواعم نم
 نب ناويخ مسأو 12 04 يو داق هن يل إو العال اصلا تاقثا ىلع نأ ع
 .لوهجم وهو «ةمجعملا ءاخلاب ةدلخ

 «ينغملا» بحاص هلاق امك يدهلا قوس لجأل هنم لحي مل ًامّيمت ًاّنمتم ٌجح :لاق نم امأو :لصف
 ملو اوُلح سائلا نأش ام :ةصفح لوقو .هَي هللا ٌلوسر ّنمت :رمع نباو ةشئاع ٌلوق مهُّرذعف «ةفئاطو
 نمل رمع نبا لوقو ءٌةعم اهانعنصو ِِلي هللا ٌلوسر اهعنص دق :ةعتملا يف دعس لوقو «كترمع نم ّلحت
 ىهن يبأ ناك نإ ٌتيأرأ :لاقف ءاهنع ىهن دق كابأ نإو :لئاسلا هل لاقف ؟لالح يه جحلا ةعتم نع هلأس
 هيلع هللا ىّلص وللا ٍلوسَر ٌرمأ مأ ءعبّتَت يبأ ٌرمأأ ءملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا ٌلوسر اَهَمَنَصو ءاهنع
 هللا ٌلوسر اهَمَّئَص دقل :لاقف همّلسو ِهلآو هيلع هللا ىّلص هللا ٍلوسر ٌرمأ لب :لجرلا لاقف ؟ملسو هلآو
 .©”ملسو ولآو هيلع هللا ىَّلَص

 َّنأ الول» : هني لاق اذهلو ءهعم يده ال يذلا ٌعتمتملا لحي امك لحل ُيدهلا الولو :ءالؤه لاق
 ال ُنارِقْلا لحلا نم هعنمي امنإ ٌنراقلاو «يدهلا قوس لحلا ني هل عناملا نأ ربخأف «ُتْلَلْحأل ّيْدهَلا ّيعَم
 .ٌيدهلا

 «قرمعلا نم للحتلا لبق ٌجحلاب ٌمرحأ هنوكل «ًانراق ٌعتمت | اذه نوُمسُي دق لوقلا اذه ٌبابرأو
 .فاوطلا لبق جحلا اهيلع َليدُي مث ؛ةرمعلاب مرحُي وأ .ًاعيمج امهب مرحُي نأ فورعملا نارِقلا ٌنكلو
 :نيهجو نم قئاسلا عتمتملاو نراقلا نيب قرفلاو

 «مارحإلا ءادتبا يف امإ .فاوطلا لبق ٌجحلاب مرحُي يذلا وه نراقلا نإف ؛مارحإلا نم :امهدحأ
 . هئانثأ يف وأ

 فاوط ٌبيقع ىعس الإو «ًالوأ هب ىتأ نإف ءدحاو ّيعس الإ هيلع سيل نراقلا نأ :يناشلاو
 دحاو يعس هيفكي هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .روهمجلا دنع ٍناث يعس هيلع ٌعتمتملاو ؛ةضافإلا
 ؟لوقلا اذه ىلع ًاعتمتم وكي فيكف «ةضافإلا ففاوط بيقع ًايناث ًايعس عسي مل لي يبنلاو «نراقلاك

 ثيدحلا نم يوق هجو اهلو «ٌمازلإلا هجوتي الو ءًاعتمتم نوكي ىرخألا ةياورلا ىلعف :ليق نإف
 نيب ٌةباحصأ الو لَو يبنلا ٍنطي مل :لاق رباج نع ؛؛هحيحص» يف ملسم هاور ام وهو ؛حيحصلا
 ٌنايفس ىور دقو .نيعّيمتم اوُناك مهّرثكأ َّنأ عم ءاذه ."”لوألا هئاوط ءًادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا

 )١( دواد وبأ هجرخأ )95/١(, يذمرتلا هجرخأ (؟) .440/4 دمحأو )871(.

 )©( ملسم هجرخأ )1717/9(.



 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعأ يف :لصف ففي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هيلع هللا ىَّلص هللا ٍلوسر باحصأ نم ٌدحأ فاط ام :سوواط فلح :لاق ليه نب ًةملس نع ؛ُيروثلا
 . ًادحاو ًافاوط الإ هترمُو هّجَحِل ملسو هلآو

 «نييعّس هيلع نوبجوُي لب لوقلا اذهب نوُلوقي ال ءًاصاخ ًاعتمت ًاعتمتم ناك هنأ اورظن نيذلا :ليق
 «نرق هنأ رمع نبا نع «حيحصلا» يف تبث امك ءًادحاو ًايعس الإ عسي مل هنأ وكي هتنس نِم ٌمولعملاو

 ءيش نبي َّلَح الو ءرّصق الو لحي ملو «كلذ ىلع دزي ملو «ةورملاو افصلابو تيبلاب فاطف «ةكم مدقو
 هفاوطب ةرمشلاو ٌجحلا فاوط ىضق دق هنأ ىأرو «هسأر قّلحو ٌرَحنف رحنلا موي ناك ىتح ؛هنم مرح
 هب ىضق يذلا لوألا هفاوطب هدارمو .2'”ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لعف اذكه :لاقو «لوألا

 .بير الب ةورملاو افصلا نيب ٌفاوطلا :هترمعو هجح

 هترمُعو هجحل فاط امنإ لي ّيبنلا نأ :رباجو ءرمع نبأ نع «عفانو ءاطع نع ؛ينطقرادلا ركذو

 ٍدحأ ىلع لدي اذهف .؟" ٍرَدّصلا دعب امهنيب ٌمسي ملف ؛ةكم مَن مث ءًادحاو ًايعس ىعسو ءًأدحاو ًافاوط

 «هّريغ ّلوقي نأ نييعس عتمتملا ىلع بجوأ نم نكمُي ال يذلا وهو ءانراق نوكي نأ امإ :دُب الو نيرمأ

 يف ٌةحيرص ًانراق ناك هنأ نايب يف تمدقت يتلا ثيداحألا نكلو ءدحاو ٌيعس هيفكي عتمتملا نأ امإو

 . اهنع لّدعُي الف «كلذ

 هك يبنلا نأ «نيصخُح نب نارمع نع «فّرطم نع «لاله نب ديمُح نع ءٌةبعش ىور دقف :ليق نإف
 «يدزألا ىيحي نب دمحم انثلح :دعاص نبا نع ينطقرادلا هاور ."”نييعس ىعسو «نيفاوط فاط
 ١ .ةبعش نع «دواد نب هللا دبع انثدح

 نم اذهب ثدح ىيحي نب دمحم نإ :لاقي : ينطقاردلا لاق . طلغ وهو لولعم ربخ اذه :ليق

 جيحلا نيب نرق ملسو هلأو هيلع هللا ىَلص حلا نأ :دانسإلا اذهب باوصلاو «هنتم يف مهوف «هظفح

 .طلغ ثيدحلا اذه نأ ىلع لدي ام ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو .ملعأ هللاو ةرمُعلاو

 ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر َّنأ ىلإ بهذ امنإ «ةمادق نب دمحم ابأ خيشلا نأ نظأو
 نكي مل هناحبُس هللا نأ ىأرو «نارقلا نِم لضفأ ٌعتمتلا نأ ىلع ّصن دق دمحأ مامإلا ىأر هنأل ءًاعتمتم
 لحي مل هنأ يف ٌةحيرص اهنأ ىأرو «عتمت هنأب تءاج دق ٌثيداحألا ىأرو «لضفألا الإ هلوسرإ ٌراتخيل

 ٍنوكل عتمتلا حجرُي مل دمحأ نكلو . هنم َّلِحَي مل ًاصاخ اعتمت عتمت هنأ عبرألا تامدقملا هذه نم ذخأف

 ءنراق ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر نأ ُكشأ ال :لئاقلا وهو فيك ءًاعتمتم ّجح لب يبنلا

 هب رمأ يذَّلا وهو ءملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا ٍلوسر نِ نيرمألا ٌرِخآ هنوكل ٌعتمتلا راتخا امنإو

 «يدهلا قاس اذإ هنأ «يزّورملا هنع لقن نكلو . هتوف ىلع فسأتو :هيلإ مهججح اوُحسْفَي نأ ًةباحصلا

 . لضفأ نارِقلاف

 قاس نإ هنأو «ٌةدحاو ٌةياور ةلأسملا لعج نم مهنمو «ةيناث ةياور اذه لعجج ْنَم هباحصأ نمف

 ءدمحأ ٍلوصأب قيلت يتلا يهو ءانخيش ةقيرط هذهو «لضفأ مّتمتلاف ْنُسَي مل نإو «ٌلضفأ نارقلاف ّيدهلا

 .(147 ح) (1190) ملسمو ((1540) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ينارحلا دواد يبأ نب ناميلس لجأل «فيعض ٍدانسإب « 5 ينطقرادلا هجرخأ (؟)

 5584/59 ينطقرادلا هجرخأ (79)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فه هتجح ةفص يف اومهو نينلا راذعأ يف :لصف

 اهلعج ناك هنأ دو لب ءيدهلا هقوس عم ًةرمع اهلعج ناك هنأ ٌّنمتي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص ئبنلاو

 . يدهلا ِقْسُي ملو ةرمع

 لي ئيبنلا دو امك « َمّتمتيو قوّسلا كرتي وأ ءَنرْقَيو ٌقوسي نأ :ّلضفأ نيرمألا ْيأف :لاقُي نأ يقب
 ؟هلعف هنأ

 :نارمأ ةلأسملا هذه يف ضراعت دق :ليق

 اميس الو ءرومألا ّلضفأ الإ هل راتخيل هناحبس هللا نكي ملو ءيدهلا قاسو نرق هلي هنأ : امهُدحأ

 .لَو هيده يدهلا ٌريخو «ىلاعت هبر نم هب يحولا هءاج دقو

 اذهف .هَرْمُغ اَهّتلَعَجْلَو ءَيْدَهلا ُتْقْس امل ُتريدَتْسا ام يرمآ نم ٌتْلَبْقَتْسا ول» :ِيي هلوق :يناثلاو
 نأل ؛يدهلا قُّسَي ملو ةرمٌعب مرحأ ناكل ؛همارحإ ٌتقو وه هيف ملكت يذلا ُثقولا اذه ناك ول هنأ يضتقي
 ُةَمامأ وه لب ءُدعب هلعفي مل يذلا وه هلبقتسا يذلاو ءهفلخ راصف ىضمو «هلعف يذلا وه هريدتسا يذلا

 لقتني نأ ٌراتخي ال هنأ مولعمو «يده نود ةرمعلاب م ارحآلا وهو «هربدتسا امل ًالبقتسم ناك ول هنأ نّيبف

 . عتمتلا ٌحيجرت هنم نيرمألا رخآ نأ ىلع لدي اذهو أ فقالا ئاتخي امنإ لب ؛لوضفملا ىلإ لضفألا نع

 ٌلوضقم هلعف يذلا نأ لجأل اذه ْنّقَي مل كو وه : ٌلوقي نأ ٍقوّسلا عم َنارِقلا حّجر نملو
 مهتقفاوم راتخي ناكو ءًامِرحُم وه هئاقب عم مهمارحإ نم اوُلِحَي نأ مهيلع نش ةباحصلا نأل لب حوُجرم

 ةقفاوملا نم هيف امل ءلوضفملا ىلإ لضفألا نع لقتني دقو «ةبحمو لوبقو حارشنا عم هب اوُريَأ ام اولعفيل
 اًهل ٌتْلمَجو ةَبنكلا ُتْضَقنَ ِةَيِلِهاَجب ِدْهَع وئيِدَح ِكَموَق نأ ًالْؤَلا :ةشئاعل لاق امك ؛بولقلا فيلأتو
 «لاحلا هذه يف ىلوألا وه اذه راصف ؛فيلأتلاو ةقفاوملا لجأل ىلوألا وه ام كرت اذهف 00غِنْيَباَي

 دق هناحبس هللا نوكيو ؛هاّنمتو هدو ام نيبو هلعف ام نيب عمج اذه يفو . يده الب ةعتُملل هرايتخا كلذكف

 نم هاون ام ّرجأو لعق ام ّرجأ هاطعأف هل دوو هيئمتب يناثلاو ىل هلعقب امهذحأ : نيرمألا نيب هل عمج

 هلّلختي مل ِكْسُت نم لضفأ يدهلا هيف ْنُسَي ملو للحُتلا هُلّختي ٌكَسُت نوكي فيكو ؛هاّنمتو ةقفاوملا

 هب هاتأو هل هللا هراتخا كسن نم هقح يف لضفأ ُكسُن نوكي فيكو ّقَنَدَب ًةئام هيف قاس دقو «لّثحت

 .هبر نم ٌيحولا

 «برلل ةبوبحم ةدابع هؤاشنإو :ٌُمارحإلا هيف ٌرّركت دق نكل «للحت هللخت نإو عتمتلا :ليق نإف

 ؟مارحإلا هيف رركتي ال نارقلاو

 رركت درجم يف سيل ام لضفلا نم كلذب هيلإ برقتلاو ءيدهلا قوسب هللا رئاعش ميظعت يف : لبق
 .هماقم ٌموقي هل لباقم ال يدهلا ٌقوسو «هرّركت ماقم ٌةمئاق هتمادتسا نإ مث «مارحإلا

 ؟هّبيقع جحلاب مرحي مث ؛هنم لِي عتمت وأ ةرمُعلاب هّبيقع يتأي دارفإ ؛ | «لضفأ امّيأف :ليق نإف

 تاداسو «قلخلا لضفأل هللا هراتخا يذلا ِكْسْنلا نم ٌلضفأ طق ًاكسن نأ نظن نأ هللا ذاعم : ليق
 الو لب .هعم اوُُجح نيذلا ةباحصلا نم دحأ الو دلي هللا لوسر هلعفي مل كسن يف لوقن نأو ءةمألا

 جحلا نم َلضفأ ضرألا هجو ىلع ٌجح نوكي فيكف ءهرمأب هولعف امم لضفأ هنإ :هباحصأ نم مهّريغ

 )١( يراخبلا هجرخأ )١1987(: ملسمو )17709(,



 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعأ يف :لصف ففي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم هادع ام خسفب مهرمأو «مهل هراتخاو ؛قلخلا ٌلَضْفأ هب ٌريُأو «هيلع هللا تاولص يبنلا بح يذلا
 . اذه نم لمكأ ظق ٌّجح ال «هلعف ناك هنأ ٌدوو «هيلإ كاسنألا

 هفالخ زاوج يفف ءعتمتلاب قسي مل نملو «نارقلاب ّيدهلا قاس نمل رمألا هنع حص نإو اذهو

 سابع نب هللا دبع ُفِْنَي ال يذلا رحبلا مهيف نإف ؛كلذ بوجوب نيلئاقلا ُهَلَق كْشحوُي الو ءرظن

 .ناعتسملا هللاو «سانلا نيب ُمُكَحلا يه ةّنّسلاو ءرهاظلا لهأ نم ةعامجو

 نم ريثك هلاق امك «نييعس هل ىعسو «نيفاوط هل فاط ًانارق ًانراق جح هنإ :لاق نم امأو :لصف

 ةرمُعو جح نيب عمج هنأ ءرمع نبا نع ءدهاجم ثيدح نم ينطقرادلا هاور ام هُرُْعَف «ةفوكلا ءاهقف

 لوسر ٌتيأر اذكه :لاقو «نييعس امهل ىعسو ؛نيفاوط امهل فاطو :لاق ءدحاو امهليبس :لاقو ءاعم

 .تعنص امك عنص لَو هللا

 :لاقو «نييعس امهل ىَعَّسو «نيفاوط امهل ٌفاطو ءامهنيب عمج هنأ «بلاط يبأ نب يلع نعو

 .ٌتعنص امك َعنص كي هللا لوسر تيأر اذكه

 .نييعس ىعسو «نيفاوط فاطف ءًانراق ناك ِكَِي يبنلا نأ ًاضيأ هنع هللا يضر يلع نعو

 ىعسو «نيفاوط هترمُعو هتجحل لي هللا ُلوسر فاط :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ؛ةمقلع نعو
 .دوعسم نباو ءيلعو ءرمعو ءركب وبأو «نييعس

 نييعس ىعسو ؛ِنْيْقاوط فاط هك ّيبنلا نأ «نيصُح نب نارمع نعو
 .دحاو فرح اهنم ّحِصَي ال لب «ًةحيحص ٌتيداحألا هذه تناك ول ءّرْذعلا اذه نسحأ امو

 نب نسحلا ٌريغ مكحلا نع هوري مل :ينطقرادلا لاقو «ةرامُع نب نسحلا هيفف ءرمع نبا ثيدح امأ

 .ثيدحلا كورتم وهو «ةرامُع

 صفح :ملسمو دمحأ لاقو .دواد يبأ نب صفح هيوريف «لوألا هنع هللا يضر يلع ٌثيدح امأو

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم هيفو ؛ثيدحلا عضي باذك وه :شارخ نبا لاقو ءثيدحلا كورتم

 . فيعض «ىليل

 نع هيبأ نع يبأ ينثدح . يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع هيوريف : يناثلا هثيدح امأو
 .ثيدحلا كورتم وهو ؛كرابم :هل لاقي هللا دبع نب ىسيع : ينطقرادلا لاق «هدج

 نع «ميهاربإ نع دامح نع «ديزي نب ورمع ةدرب وبأ هيوريف « هللا دبع نع ةمقلع ثيدح امأو

 نب زيزعلا دبع هيفو .ىهتنا ءافعض دانسإلا يف هنود ْنَمو «فيعض ةدرب وبأو :ىنطقرادلا لاق .ةمقلع

 .ثيدحلا كورتم :يئاسنلاو يزارلا لاقو .ثيبخ باذك وه : ىيحي لاق «نابأ
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 «هظفح نم هب ثدحو «يدزألا ىيحي نب دمحم هيف َطِلَغ امم وهف «.نيصح نب نارمع ثيدح امأو

 .يعسلاو فاوطلا ركذ نع عجر هنإ :لاقيو «ًاراره باوصلا ىلع هب ثدح دقو ءهيف مهوف

 نع «يدرواردلا ثيدح نم ؛هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلاو ءدمحأ مامإلا ىور دقو

 ةاَرْجَأ :ِهَتَرْمْعَو ِهْيَجَح نيب ْنَرَق ْنَم١ :َِو هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع « عفان نع «رمع نب هللا ديبُع

 .بيترتلا ىلع 774 777 504/5 ينطقرادلا دنع تاياورلا هذه رظنا )١(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فكنا هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعا يف :لصف

 ىَّنَح ءامهنع ّدِحاَو ّيْعَسَو ٌفاوط ُهآَرْجأ ِةَرْمُلاَو ٌجَحلاب ْمّرْحَأ ْنم» :يذمرتلا ظفلو .هّدِحاو ٌفاوط اَمُهَل
 .20ًاعيمج امهنم لحي

 « عادولا ٍةَسَح يف كي هللا لوسر ّعَم انجرخ :تلاق اهنع هللا يضر ًةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو
 اَمُهْنِ ّلحَي ىَّنح لحي ال مث ةَرْمُعلاو ٌجَحلاب لهل يذم ُهَعَم َناَك ْنَم» :لاق مث «ةرمُعب انلله ف

 َنيِذّلا امأَو «ىّنِم ْنِم اوُعَجَر نأ َدعَي َرَخآ ًافاّوَط اوُقاَط مث ءاولَح مث ءةرمغلاب اوُلَهَأ َنيِذَّلا فاطف «ًاعيِمَج 0 7 ور ساف # هور ريس ”لاروس | وع ” هر ىلع 5 كَ 5 0
 . ًادِجاو ًافاَوط اوُقاَط اَمْنِإَف ءَوَرْمٌعلاو جحا ّنْيَب اوُعَمَْج

 ِكَجَحل ِكيِفْكَي قورملاو اًفّصلابو ِتْيَبلاِب ِكفاوط ّْنإ» :ةشئاعِل لاق لَو هللا لوسر َّنأ ٌحصو
 , "7كِتَرْمْعَو

 ًافاوط فاط للي هللا لوسر نأ «سابع نبا نع ءءاطع نع «ناميلس يبأ نب كلملا دبع ىورو

 .«نئسلا» باحصأو «ملسم هب جتحا «نيروهشملا تاقثلا دحأ :كلملا دبعو ,29هترمُعو هّجحل ًادجاو

 .ةعفشلا ٌثيدح هيلع ركنأ امنإو «حرج الو فعضب هيف ملكتُي ملو «نازيملا :هل لاقي ناكو

 «*اًمراَعهنعدِماَظةةَكَش َكْلَيَر#«

 امهل فاطو «ةرمُعلاو ّجحلا نيب َنرَق لك يبنلا نأ «هنع هللا يضر رباج نع «يذمرتلا ىور دقو
 «ريمن نباو «ةبعشو «نايفس هنع ىور دقف «ةاطرأ نب جاجحلا هيف ناك نإو ءاذهو ,9ادحاو افاوط
 هيلع بيعو ءهنم هسأر نم ٌجّرخي امب ٌفرعأ دحأ َيقب امو :يروثلا لاق .هنع قلخلاو «قازرلا دبعو
 وهو «يوقلاب سيل :نيعم نبا لاقو .ظافحلا نم ناك :دمحأ لاقو .هنم ٌمِلَس نم ّلقو «ٌسيلدتلا
 ىور دقو .هظفحو هقدص يف باترن ال قداص وهف ءانثدح :لاق اذإ :متاح وبأ لاقو . سلدي قودص
 نعو ؛رباج نع ءدهاجمو «سوواطو ءءاطع ىنثدح :لاق ميلس يبأ نب ثيل ثيدح نم «ينطقرادلا

 ًادجاو ًافاوط الإ ةورملاو افّصلا نيب هباحصأو وه ْفلمَي مل لك ّيبنلا نأ ءسابع نبا نعو ءرمع نبا - ِ 5 1 ل هانم 1 1
 لاقو «ملسم هب دهشتساو ««ةعبرألا نئسلا» لهأ هب جتحا ءميلس يبأ نب ثيلو 0 ههجحو مهترمعل
 ءاطع نيب ٌممجلا هيلع اوركنأ امنإو «ةتس ٌبحاص ناك :ينطقرادلا لاقو هب سأب ال :نيعم نبا
 «ثيدحلا برطضم :دمحأ لاقو «ملعلا ةيعوأ نم ناك :ثراولا دبع لاقو . بسح دهاجمو سوواطو

 غلبي مل نإو نسح هثيدح اذه لثمو ؛هنع ةياور يف ىيحيو «يئاسنلا هفقعضو «سانلا هنع ثدح نكلو

 .ةحصلا ةبتر

 ام» :َلاَتُف يكبت اهدجو مث «ةشئاع ىلع لَو هللا ٌلوسر لخد :لاق رباج نع «نيحيحصلا» يفو
 .«يّلهأ َّمُث يليتملا» :لاقف ءِتْيَبلاِب ففظأ ملو لجأ ملو «سانلا لح دقو ٌتْضِح دق :تلاقف '؟ِكيكيي
 ْنِي ِتْلَلَح ْدُق» :لاق مث ةّوْرملاو افصلابو ةبعكلاب تفاط «ترُهط اذإ ىتح فقاوملا تفقو مث «تلعفف

 )١( هجام نباو 87 /؟ يمرادلاو :(417) ,(7916) نابح نباو 9454(2) يذمرتلاو ,ىال/؟ دمحأ هجرخأ )58376(.

 ص هلبق يذلاو وه ه5 ص هجيرخت مدقت (؟)  )"(  .1777/؟ ينطقرادلا هجرخأ 755 .

 .568/7؟ ينطقرادلا هجرخأ (5) .(9497) يذمرتلا هجرخأ (4)

 .هل ظفللاو )١11(« ملسمو :(17/80) يراخبلا هجرخأ (5)



 هتجح ةفص يف اومهو نيثلا راذعأ يف :لصف فحل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌّدحاو ٌفاوط هيفكي نراقلا نأ :يناثلاو «ةنراق تناك اهنأ :اهدحأ «رومأ ةئالث ىلع لدي اذهو

 اهيلع تلخدأ مث ءاهيف تضاح يتلا ةرمعلا كلت ٌءاضق اهيلع بجي ال هنأ :ثلاثلاو ءدحاو ٌيعسو
 مل ةشئاعو ءاهيلع ٌراصتقالاو اهلامعأ تضفر امنإو ءاهضيحب ةرمعلا مارحإ ٍضُْفْرَت مل اهنأو «ٌجحلا
 ةضافإلا ٌفاوط ناك اذإف «كلذ عم تعسو «ٍفيرعّنلا دعب الإ فت مل لب ءمودُقلا قاوط ًالوأ فظن
 امهدحأ عم دحاو يعسو ؛ةضافإلا فاوط عم مودقلا فاوط هيفكي نآلف «نِراقلا يفكي دعب ُيعسلاو

 رّدعتي يتلا ةأرملا نإف سم اهتّصق تراصف لوألا فاوطلا اهيلع رّذعت ةشئاع نكل «ىلوألا قيرطب
 امهل اهيفكيو «ٌةنراف ٌريصتو «ةرمُعلا لع ّجحلا ُلِخَدَت «ةشئاع تلعف امك ٌلعفت ؛لوألا ٌفاوطلا اهيلع

 .هبيقع ُيعسلاو ةضافإلا ٌفاوط

 ةشئاع ُلوق نييعس ىعس الو ٍنيفاوط فلكي مل لي هنأ نيبي اممو : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 لوقو .هيلع قفتم . ؛ًادحاو ًافاوط اوفاط امنإف «ةرمُعلاو ٌجحلا اوعمج نيذلا امأو» :اهنع هللا يضر

 .ملسم ةاور .لوألا ةفاوط : ًادحاو ًافاوط الإ ] ةورملاو افصلا نيب هباحصأو لَو يبنلا فطي مل :رباج

 يف اهل هلوقو .ملسم هاور ِكِرْمْعَو ِكُجَح ْنَع ةَوْرملاَو اًّصلاب ِكُفاوَط ِكْنَع ءىِرْجُيا ةشئاعل هلوقو

 يف اهل هلوقو . «ًاعيمج ِكِتَرْمْعَو كبح ِكيِفْكَي ةورملاو اًمّصلا َنيَبَو ِتْيَبلاب ِكُئاوظ» :دواد ىبأ ةياور

 «ًاعيمج ِكِتَرْمْعَو ِكْبَح ْنِم ِتْلَلَح دق» :ةورملاو افصلا نيبو ةبعكلاب تفاط امل هيلع قفتملا ثيدحلا
 افصلا نيبو تيبلاب اوفاط امل مهنأ اولقن مِهُّك لي هللا لوسر ًةجح اولقن نيذلا ةباحصلاو :لاق
 ًادحأ نأ مهنم دحأ ْلُقْنَي ملو ءِرْحّنلا ٌموي الإ لحي ال هنإف .يدهلا قاس نم الإ ٍليلحتلاب مهرمأ ءةورملاو
 «هلقن ىلع يعاودلاو ممهلا رفوتت امم اذه لثم نأ مولعملا نمو .ىعسو فاط مث «ىعسو فاط مهنم

 .نكي مل هنأ َمِلُع ةباحصلا نم ٌدحأ هلقني مل املف

 هللا يضر دوعسم نبا نع رخخآآو «يلع نع نويفوكلا هيوري ٌرثأ نييعسلاو نيفاوطلاب لاق نم ةدمعو

 .امهئنع

 ءدحاو ٌفاوط هيفكي َنراقلا نأ «هنع هللا يضر يلع نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج ىور دقو

 هلاجر ام هنمو ءعطقنم وه ام هنم «نويقارعلا هاور امو «ةفوكلا لهأ ىور ام فالخ ءدحاو ٌيعسو

 نع كلذ يف يوُر ام لك :مزح نبا لاق ىتح كلذ يف لقنلا ٌءاملع نعط اذهلو ءنوحورجم وأ نولوهجم

 دقو .بير الب عوضوم وه ام هلو يبنلا نع كلذ يف َلِقُث دقو .ةدحاو ٌةملك الو هنم ّحِصَي ال ةباحصلا
 تبث دقو «ًادحاو ًافاوط الإ هترمعو هتجحل لي هللا لوسر باحصأ نم ٌدحأ فاط ام :سوواط فلح

 لوسر ةجحب سانلا ٌملعأ ْمُّهو ءمهنع هللا يضر مهريغو «رباجو «سايع نباو رمع نبا نع كلذ ّلثم
 .ةدحاو رم الإ ةورملاو افصلاب اوفوطي مل مهنأ يف ةحيرص راثآلا هذه لب ءاهوفلاخُي ملف دلي هللا

 يف لاوقأ ةثالث ىلع ؟دحاو يعس وأ نايعس امهيلع له «عتمتملاو نراقلا يف ٌسانلا عزانت دقو

 .هريغو دمحأ بهذم

 لاق . هللا دبع هنبا ةياور يف دمحأ هيلع صن امك ءدحاو يعس الإ امهنم دحاو ىلع سيل :اهدحأ

 نإو ءدوجأ وهف نيفاوط فاط نإ :لاق ؟ةورملاو افصلا نيب ىعسي مك عتمتملا :يبأل تلق : هللا دبع

 .فلسلا نم دحاو ريغ نع لوقنم اذهو :انخيش لاق . سأب الف ًادحاو ًافاوط فاط



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اكد ١ هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعا يف :لصف

 لوقو .هبهذم يف يناثلا لوقلا وه اذهو ءدحاو يعس هيلع نراقلاو «نايعس هيلع عتمتملا : يناثلا
 .هللا امهمحر يعفاشلاو كلام باحصأ نم هلوقي نم

 بهذم ىف ًالوق ركذُيو «هللا همحر ةفينح يبأ بهذمك «نييعس امهنم ٍدحاو لك ىلع نأ :ثلاثلاو
 ١ .ملعأ هللاو هحرشو انخيش لوق طسب وه مدقت يذلاو .ملعأ هللاو هللا همحر دمحأ

 الإ ةئبلا ٌرذع مهل ملعُي الف ؛ميعنتلا نم هبيقع رمتعا ًادرفم ًاجح ٌجح هنإ :اولاق نيذلا امأو :لصف
 لعف هنأ اومهوتف «ميعنتلا نم اوُرمَّتعي نأ نيدرفملا ًةداع نأو «جحلا درفأ هنأ اوعمس مهنأ نم مدقت ام
 .كلذك

 هنأ هٌرذعف ءاهيلع رمتساو اهدحو ةرمعلاب ىبل هنإ :لاق نمف ؛هلالهإ يف اوطلغ نيذلا امأو :لصف
 يضر ةصفح هل تلاق دقو . اهطورشب ةدرفم ةرمُعب لِهأ نم هدنع عتمتملاو رب عتمت كو هللا لوسر نأ عمس

 َرْمْعِب َكْيَبَل : :لاق هنأ ىلع لدي ال اذه لكو ؟كترمُع نم ٌلِحَت ملو اوُنَح ِساّنلا ُنأش ام : اهنع هللا

 يف هظفل يف ٌةضيفتسملا ٌةحيحصلا ٌثيداحألاو «ضحم مهو وهف «ةتيلا هنع دحأ اذه ْلُقْنَي ملو قَدَرْفُم
 . اذه ٌلطِبُت هلالهإ

 ٌّجحلا درفأ :لاق نمع انركذ ام هّرذعف ؛هيلع رمتساو هدحو جحلاب ىّبيل هنإ :لاق نم امأو :لصف

 نإو «ةدرفم ةّجحب كيبل :لاق هنإ :طق دحأ لقي مل هنأو «ءكلذ ىلع ٌمالكلا مّدقت دقو «جحلاب ىّبلو

 .كلذ فالخب اوحّرِص هظفل اولقن نيذلا

 عمتجت كلذب هنأ نظو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث ؛هدحو ٌجحلاب ىَّبل هنإ :لاق نم امأو :لصف

 تأ هاتأ هنإ م «همارحإ ءادتبا ىلع اهلمحف «ةحيحص جحلاب هدارفإ | ثيداحأ ىأر هنأ هرذعف «ثيداحألا

 لاق اذهلو . ًانراق راصف «جحلا ىلع ذئنيح ةرمعلا لخدأف «ةجح يف ةرمُع ل :لق :لاقف ىلاعت هّبر نم
 ًاضيأو «هئانثأ يف أ ًانراق «همارحإ ءادتبا يف ًادرفم ناكف ةُتْنَرََو َيْذَهلا ٌتْفُس يّنإ» : :بزاع نب ءاربلل

 الإ يونن ال انجرخ :لاق الو «ةرمعلا درفأ الو «ةرمعلاب ىبل الو «ةرمعلاب لهأ هنإ لقي مل ًادحأ نإف

 لدي اذهو «جحلا الإ يونن ال انجرخو» «جحلا درفأو» ؛ٌجحلاب ىّبلو» «ٌجحلاب لهأ» : اولاق لب «ةرمعلا

 يبلُي سنأ هعمسُم امهب ىّبلف «نارقلاب ىلاعت هبر نم يحولا هءاج مث « «جحلاب ًالوأ عقو مارحإلا نأ ىلع

 قفتت اذهبو :اولاق . اوقدصو ًالوأ هدحو ٌّجحلاب يّبلُي رباجو ءرمع ُنباو «ٌةشئاع هتعمسو «قدصو ءامهب

 .بارطضالا اهنع ٌلوزيو «ثيداحألا

 ٌصاخ كلذ نإ :نولوقيو «ًاوغل هنوريو .جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ َنوزيجي ال ةلاقملا هذه ٌبابرأو
 ّلهأ :لاق سنأو «هدحو جحلاب يبل : :لاق رمع نبا نأ كلذ ىلع لدي اممو :اولاق .هريغ نود ِهيِكَو ّيبنلاب

 هنأل ءهدحو جحلاب هلالهإ ىلع ًاقباس نارِقلاب هلالهإ | نوكي نأ نكمي الف قداص امهالكو ًاعيمج امهب

 مرحأ هنأ نّيعتف «دارفإلا ىلإ مارحإلا لقنيو «درفم جحب كلذ دعب مرحي نأ نكمي مل ًانراق مرحأ اذإ

 امهب هاف «ةرمشلا هيلع لخدأ مث هوُعِمَس ام اولقتف «رباجو ؛ةشئاعو ءرمع نبا هعمسف ءادرفُم ٌجيحلاب
 «نرق هنأب هسفن نع ربخأ مث «هعمس ام لقنف « ءامهب لهي سنأ هعيسف «هبر نم يحولا هءاج امل ًاعيمج

 . ضقاتلاو ارطشالا اهنع لازو ؛مهتيداحأ تقفتاف «نارقلاب ةباحصلا نم هركؤ مدقت نم هنع ربخأو
 ٍةَرْمُعو جب َّلِهُي ْنأ مكنم دارأ نم» :لاقف لك هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع ٌلوق هيلع ٌلديو : اولاق يعور ا



 هتجح ةفص يف اومهو نيثلا راذعا يف :لصف اقوم )١( دابعل ريخ يده يف داعملا داز

 لوسر ٌلهأف :ٌةشئاع تلاق .هَلهيْلَ ِةَرْمْعب لهي نأ دارأ ْنَمو ليلك ٌجَحِب َلِهُي ْنأ دارأ ْنَمَو ليلك 3
 ناك هنارق نأ ملعف «همارحإ ءادتبا يف ًادِرْفُت ناك هنأ ىلع لدي اذهف . هعم سان هب ّلهأو .جحب كي هللا

 . كلذ دعي

 مارحإب لك يبنلل صيصختلا ىوعدو «ةمدقتملا ثيداحألا ةفلاخم نم ٍلوقلا اذه يف نأ بير الو

 مث «ءاديبلاب رهظلا هلي هللا لوسر ىلص :لاق ًاسنأ نأ هدري اممو .هلطبُيو هّدري ام ةمألا ٌقح يف ٌحصَي ال
 هءاج يذلا نأ رمع ثيدح يفو ."'رهظلا ىلص نيح ةرمعلاو جحلاب لهأو ؛ءاديبلا لبج َدِعَصو «بكر

 كي هللا لوسر لعف كلذكف .هَقجَح يف ٌَرْعُم : :لو قرالا يداولا انه يف لَم :هل لاق هبر نم
 كيبل» :لاق مث «ةفيلُحلا يذب رهظلا ىلصف ءءاوس هلعف هنأ سنأ ىورو ءهب نأ رمع ىور يذلاف

 .«ةرمُعو ًاجح
 ؛دمحأ نع ناتياور امهو «نيلوق ىلع جحلا ىلع ٍةرمُعلا ٍلاخدإ زاوج يف ُسانلا فلتخاو

 «مهلوصأ ىلع هْوَنَب هللا مهمحر هباحصأو ةفينح يبأك ةحّصلاب اولاق نيذلاو ُحِصَي ال هنأ :امهرهشأ

 ىلع لمع ةدايز مزتلا دقف «جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ اذإف ءنييعس ىعسيو «نيفاوط فوطي نراقلا نأو

 الإ لاخدإلا اذهب دفتسي مل :لاق ءدحاو ٌّيعسو ءدحاو ٌفاوط هيفكي :لاق نمو «هّدحو جحلاب مارحإلا

 .روهمجلا بهذم اذهو ءزوجي الف «هناصق لب «لمع ةّدايز هب مزتلي ملو «نيرفسلا دحأ طوقس

 عّنمت :رمع نبا ٌلوق مهرذغعف «ٌّجحلا اهيلع لخدأ مث «ةرمُعب مرحأ هنإ :نولئاقلا امأو : لصف
 أديو «ةفيلُحلا يذ نم ّيدهلا هعم قاسف ؛ىدهأو «جحلا ىلإ ةرمُعلاب عادولا ةجح يف هلي هللا لوسر

 مث ؛ةرمعلاب ًالوأ مرحأ هنأ يف رهاظ اذهو . هيلع قفتم .جحلاب لهأ مث 5 ٍةرمُعلاب َلهأف هي هللا لوسر

 مكُدهْشأ : لاق مث ةرمُعب ّلهأ ريبزلا نبا نمز ٌجح امل رمع نبا نأ ًاضيأ كلذ نيبو .ّيحلا اهيلع لخدأ
 «ةكم ملف ىتح ًاعيمج امهب لهي قلطنا مث ديَدٌّقِب هارتشا ًايده ىدهأو «يترمع عم ًاجح تبجوأ دق ينأ

 نم َّلحَي ملو ءْرصَقُي ملو ٌقلحي ملو ءرحني ملو ؛كلذ ىلع دزي ملو «ةورملاو افصلابو تيبلاب فاطف
 هفاوطب ةرمعلاو جحلا فاوط ىضق دق كلذ نأ ىأرو «قلحو رحنف ءرحنلا موي ناك ىتح هنم مرح ءيش

 .هي هللا لوسر لعف اذكه :لاقو ءلوالا

 «مهلبق نيذلا نم رَّذعأ ءالؤهو «هئانثأ يف ًانراق ؛همارحإ ءادتبا يف ًاعتمتم ناك هنأ ءالؤه دنعف
 جحلا لاخدإب اهنع هللا يضر ةشئاع يكب يبنلا رمأ دقو «فرعُي عازن الب زئاج ةرمُعلا ىلع ٌجحلا ُلاخدإو

 ًاسنأ نإف «ةلاقملا هذه بابرأ ىلع دري «ةحيحصلا ثيداحألا ٌقايس نكلو «ٌةنِراق تراصف «ةرمُعلا ىلع

 لود عب انجرح : :تلاق «ةشئاع نع 'حيحصلا» يفو . ًاعيمج امهب ّلهأ رهظلا ىلص نيح هنأ ربخأ

 ٍةرمُعب لهي ْنَأ مكن ارآ ْنَمه :هك هللا ٌلوسر لاقف « «ةجحلا يذ لالهل َنيِفاَوُم عادولا ةَجح يف ِِلكَي هللا

 لهأ نم مهتم «ةرمُعب لهأ نّم موقلا نم ناكو :تلاق ارْمُح ٍةَرْمُعِب ُتلَلْمأل ُتْيتْهأ يّنأ ًالؤلف ليل
 مل هنأ يف حيرص اذهف .ملسم هاور ."”ثيدحلا تركذو «ةرمُب لهأ نمم انأ ُثنكف : :تلاقف .جحلاب

 هلو هللا لوسر عتمت : ؛حيحصلا» يف اهلوق نيبو ءاذه ةشئاع ٍلوق نيب تعمج اذإف . ٍةرمعب كاذ ذإ لهي

 امنإ اهنأ َتملع ؛«حيحصلا» يف لكلا :ٌجحلاب لَك هللا ثوسر ّلهأو : اهلوق َنْيَبو ءعادولا ةجح يف

 )١( مكسم هجرخأ )2 .157/0 يئاسنلا هجرخأ )151١( ح) 118(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فذ هتجح ةفص يف اومهو نينلا راذعأ يف :لصف

 ضقانُي ال كلذ نأو «مدقت امك ًاعتمت اهنومسُي اوناكو «نارقلا ةرمم فنت مل اهنأو «ةدرفم ٌةرمع تفن

 ةرمُعلا ٌلامعأ نإف «جحلا درفأ : اهلوق يفانُي الو «هنم ءزجو هنمض يف نارقلا ةرمع نإف «٠ «جحلاب هلالهإ

 .لعفلاب ًادارفإ كلذ ناك :هلامعأ ُتَدرِفُأو ءجحلا لامعأ يف تلخد امل

 لَو هللا لوسر نأ :رمع نبا ٌتيدح نإ : ليق دقو «لوقلاب دارفإ وهف «ًادرفم جحلاب ةيبلتلا امأو

 يورم ءجحلاب َلهأ مث «ةرمعلاب ٌلهأف لك هللا لوسر أدبو «جحلا ىلإ ةرمُعلاب عادولا ةجح يف عتمت
 هاف أدي هنأو «ريبزلا نبا ةنتق يف هجح ماع كلذ لعف يذلا وه رمع نبا نأو ءرخآلا هثيدح نم ىنعملاب

 «ًاعيمج امهب ٌلهأف «يترمُع عم ًاجح تبجوأ دق ينأ مكُدِهْشَأ ءدحاو الإ امُهنأش ام :لاق مث «ةرمعلاب
 يعسو ءدحاو فاوط ىلع هراصتقا دارأ امنإو .كَي هللا ٌلوسر لعف اذكه :ثيدحلا رخآ يف لاق مث
 امنإو «جحلاب لهأ مث قرمُعلاب ّلهأف أدب لك هللا لوسر نأ :هب يورو ءىنعملا ىلع َلِمُحَُف ءدحاو

 يذهلا يِعَم ِمَم َّنأ الول» :هنع تلاق ةشئاع نإف «نّيعتم لب «ديعبب سيل اذهو ءرمع نبا كلذ لعف يذلا

 ربخأ ءهلع هللا يضر رمعو «ةرمُعو ًاجح بجوأ «رهظلا ىلص نيح هنإ : هنع لاق سنأو هةَرْمْعِب ُتلَلَمَأل

 .كلذب هرمأف هبر نم هءاج يحولا نأ هنع

 ؟رمع نبا نع ملاس ثيدح لثمب ةشئاع نع هربخأ ةورع نإ :يرهزلا لوقب نوعنصت امف :ليق نإف

 اذهو «هترمعو هجح نع ًادحاو ًافاوط فاط ل هنأ وه «كلذ نم ةشئاع هب تربخأ يذلا : :ليق

 افَّصلا نيبو تيبلاب ة ةرمعلاب اوُلهأ نيِذَّلا فاطو : ؟نيحيحصلا» يف اهنع ةورع ةياورل ٌقفاوملا وه

 ٌجحلا اوعمج نيذلا امأو ءمهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث ءاوُُلح مث «ةورملاو
 نإ :ةشئاع لوقت فيكو . ءاوس هيبأ نع ملاس هاور يذلا ٌلثم اذهف .ًادحاو ًافاوط اوفاط امنإف «ةرمُعلاو
 َيِمَم َّنَأ ًالؤل» :لاق هلي هللا لوسر نإ :تلاق دقو «جحلاب ّلهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدب للك هللا لوسر

 همارحإ ءادتبا يف لهي مل لي هنأ :َمِلْعَف ؟ٌجحلاب لك هللا ٌلوسر ّلهأو :تلاقو اَرْمُعب ب ٌتْلَّلْمأل ّيذهلا
 .ملعأ هللاو «ةدرفم ةرمعب

 هءاج امل كلذ دعب هنّيع مث ءًاكسُن هيف نّيعي مل «ًاقلطم ًامارحإ مرحأ هَنِإ :اولاق نيذلا امأو : لصف
 فالتخا» باتك يف هيلع صن «هللا همحر يعفاشلا لاوقأ ٌدحأ وهو «ةورملاو افصلا نيب وهو ءاضقلا
 رمأف «ةورملاو افصلا نيب ام وهو ءاضقلا هيلع لزنف ءءاضقلا رظتني جرخ هنأ تبثو :لاق .«ثيدحلا

 6 يبلا راظتلا فصو نمو : :لاق مث «ٌةرمُع هلعجي نأ يده هعم نكي ملو ّلهأ مهنم ناك نم نأ هباحصأ
 هبشيف «ةرمعلاو جحلا نم هللا عّسو اميف رايتخالل ًابلط ضرفلا لوزن دعب ةنيدملا نم جحي مل ذإ ىاضقلا

 ..ءاضقلا ٌرِظتني ٌجحلا يف هنع طفح كلذك ءءاضقلا رظتناف ءِنْيتِعالتملاب يتأ دق هنأل ظفحأ نوكي نأ

 عم انجرخ» :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف تبث ام ؛لوقلا اذه بابرأ رذعو

 :اهنع ةياور يفو «ةرمع الو ًاجح ركذي ال يبلي» :ظفل يفو «ةرمع الو ًاجح ركذن ال لي هللا لوسر

 هعم نكي مل ْنَم كي هللا لوسر رمأ ةكم نم انوند اذإ ىتح ؛ّيحلا الإ ىرن ال لو هللا وسر عم انجرخ»
 ال ةنيدملا نم َِي هللا لوسر جرخخ :سوواط لاقو «ُلِحّي نأ ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فاط اذإ يده
 ناك نم هّياحصأ رمأف «ةورملاو افصلا نيب وهو ًٌءاضقلا هيلع لزنف ءءاضقلا ٌرظتني ةرمُع الو ًاجح يمسي
 .ثيدحلا . . .ةرمع اهلعجي نأ يده هعم نكي ملو ٌجحلاب ّلهأ مهنم



 هتجح ةفص يف اومهو نيذلا راذعا يف :لصف فني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مث ؛دجسملا يف لي هللا لوسر ىَّلصف :ِلَك يبنلا ةجح قايس يف ليوطلا هثيدح يف رباج لاقو
 «شامو بكار نم هيدي نيب يرصب ّدم ىلإ ٌثرظُن ءاديبلا ىلع هّتقان هب توتسا اذإ ىتح َءاوْصَّقلا بكر
 هيلعو ءانرهظأ نيب يي هللا لوسرو كلذ ُلثِم هفلخ ْنِمو «كلذ لو هراسّي نعو «كلذ ٌلثم هنيمي نعو
 كيب كبل مُهَّللا َكِيَبل» ٍديحوتلاب ّلهأف هب اتْلِوَع .ءيش نم هب ٌلِمَع امف «هليوأت ملعي وهو ُنآرقلا ُلِزْنَي
 نوُنِهُي يذلا اذهب ٌنسانلا ّلهأو ءءَكَل َكيِرَش ال ءَكَلملاَو َكّل َةَمْمٌنلاو َدْمَحلا َّنإ ءَكِنَبَل كَل َكيِرَشال
 اهيلإ فاضأ هنأ رُكذي ملو «ةيبلتلا هذه ىلع دزي مل هنأ ءرباج ربخأف «''”ةتيبلت لي هللا لوسر َمِزَلو «هب
 . ًانارِق الو «ةرمُع الو ًاجح

 هنأو ءءادتبالا يف هب مرحأ يذلا َكُسْنلا هنييعت ثيداحأ ضقانُي ام راذعألا هذه نم ءيش يف سيلو
 .نارِقلا

 هجوب هلاصتا فرعُي الو «ٌتاّدنسملا ٌنيطاسألا هب ُضَراعُي ال لّسرم وهف «سوواط ٌثيدح امأف

 كلذب وهو ءاضقلا هءاجف «تاقيملا نيبو هئيب اميف ناك ءاضقلل هراظتناف «حص ولو 2« نسح الو حيحص

 اذهف اَوََجَح يف ٌةَرْمُع :لُقَو ِكَراَبُملا يِداّولا اَذَه يف ُلَص١ :لاقف ىلاعت هبر ْنِم ِتآ هاتأ :يداولا
 نيب وهو ٌءاضقلا هيلع لزن :سوواط لوقو .َنارقلا هل نّيعف «مارحإلا لبق هءاج ؛هرظتنا يذلا ًءاضقلا

 امأو «قيقعلا يداوب ناك كلذ نإف «همارحإب هيلع لزن يذلا ءاضقلا ريغ رخآ ءاضق وه ءةورملاو افصلا

 ذئتيحف «ةرمعلا ىلإ ًةباحصلا هب ٌرمأ يذلا خسفلا ٌءاضق وهف «ةورملاو امَّضلا نيب هيلع لزن يذلا ًءاضقلا

 تربدتْسا ام يِرمأ ْنم ُتْلَبْفَتْسا ول» :لاقو ةرمع ىلإ ُهََح حَسْفي نأ مهنم يده هعم نكي مل ْنَم َّلُك رمأ
 اوُرظنا» :لاق هيف اوفَّقوت امل مهنإف ءيحولاب متح ٌرمأ اذه ناكو هةَرْمُع اهئْلَمَجَلَو يذَهلا ُتْفَس امل
 . «هوُلَمناَف هب ْمُكَرمآ يِذَّلا

 ىلع هلمح بجو اهنع ًاظوفحم ناك نإ اذهف :«ةرمٌُع الو ًاجح ركذن ال انجرخ» :ةشئاع لوق امأف
 مهنمو «ٌجحب تاقيملا دنع ُلهأ نم مهنم نأ اهنع ةحيحصلا تاياورلا رئاس ضقان الإو «مارحإلا لبق ام

 ءادتبا ىف اذهف ««ةرمُع الو ًاجح ركذن ال ىبلن» :اهلوق امأو .ةرمعب لهأ نمم اهنأو «ةرمعب َلهأ ْنَم

 لوسر ًمارحإ اوعمس نيذلا نإف «ًاعطق لطاب اذه .ةكم ىلإ كلذ ىلع اورمتسا مهنإ :لقت ملو «مارحإلا
 ةشئاع نع حص ولو «مهتاياور در ىلإ ليبس الو «هب اوربخأو «كلذ ىلع اودهش هب لهأ امو ِكي هللا
 «هتبثأف ةباحصلا نم اهريغ هظفحو هتفنف «تاقيملا دنع مهلالهإ ظفحت مل اهنأ هئياغ ناكل «كلذ

 .ءاسنلا نم ٌملعأ كلذب لاجرلاو

 ةفص نع هٌرابخإ الإ هيف سيلف «ديحوتلاب لي هللا ٌلوسر ّلهأو :هنع هللا يضر رباج لوق امأو
 .هوجولا نم هجوب هب مرحأ يذلا ٌكسنلا هنييعتل ٌيفن هيف سيلو «هتيبلت

 تابثإلا لهأ ٌثيداحأ تناكل ؛نييعتلا يفن يف ةحيرص ثيداحألا هذه تناك ولو «لاح لكبو

 «ىفن نم ىلع تيفخ ةدايزل ةنمضتم ةّيبم هُم اهنأو ءاهلاصتاو ءاهتحصو ءاهترثكل ءاهنم ذخألاب ىلوأ
 ١ .قيفوتلا هللابو ءحضاو هللا دمحب اذهو

 )١( ملسم هجرخأ )17118(.



 )١( دابعلل ريخ يده يف داعملا داز "44 كي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 لَو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف
 هب لسغُي اموهو «لفِك نزو ىلع ةمجعملا نيغلاي وهو 29شِهلاب هسأر ِكي هللا لوسر دّبلو

 لهأو ءهتقان ىلع بكر مث «هالصُم يف ّلهأو .رشتني ال ىتح رعشلا هب ُدّبلُِي هوحنو ٌيِمظَح نم سأرلا

 ٌلهأو ؛هالصم يف بجوأ دقل ؛هللا ٌميُأو : سابع نبا لاق . ءاديبلا ىلع هب تلقتسا امل ّلهأ مث «ًاضيأ
 . "”ءاديبلا فرش ىلع الع نيح ّلهأو ءهتقان هب تلقتسا نيح

 :ليقو نر :ليق مث نمف «هنم ءزج ةرمغعلا نأل ,ةرات ٌجحلابو قرات ةرمُعلاو جحلاب لهي ناكو

 امنإ هنأ : ظوفحملاو ؛هنم مهو اذهو «ريسيب رهظلا لبق كلذ ناك :مزح نبا لاق .درفأ :ليقو «عتمت

 دقو ءاذه هل نيأ نم يردأ الو ءرهظلا لبق ناك هّمارحإ نإ :طق دحأ لقي ملو ءرهظلا ةالص دعب َلهأ

 ىَّلص هنإ :سنأ لاق دقو . ””هريعب هب ماق نيح ة ةرجشلا دنع نيم الإ يو وللا لوسر لهأ ام :رمع نبا لاق
 ّدعب لهأ امنإ هنأ نّيبت ءرخآلا ىلإ امهّدحأ تعمج اذإف . ؟حيحصلا» يف ناثيدحلاو «' بكر مث ؛ ٌرهظلا
 َكَل ًةَّمُعّتلاو َدْمَحلا َّنإ «َكِيَبَل كَل َكيِرَش ال َكِبَبَل ٠ كيبل مُهّللا َكِبَب» :لاقف ىّيل مث ءرِهُلا ٍةالص
 اوُعفري نأ هل هللا رمأب مهّرمأو هباحصأ اهَعِمَس ىتح ةيبلتلا هذهب هّنوص عفرو . «َكَل َكيِرَش ال َكِلُملاو

 . "ةيبلتلاب مهتئاوصأ

 يف فلتخا دقو . هتحت هتُلِماَزو :ةيِراّمع آلو ءجَدْوَه الو «ٍلِمْحَم يف ال ؛لْحَر ىلع هجح ناكو

 دمحأ نع ناتياور امه «نيلوق ىلع اهوحنو «ةيِراّمَعلاَو «جدؤَهلاو «لمحملا يف مرخملا بوكر زاوج

 .كلام بهذم وهو عنملا : :يناثلاو «ةفينح يبأو يعفاشلا ٌبهذم وهو ٌراوجلا : امهدحأ

 ىلإ ةكم نم مهُوْنُد دنع مهيدن مث «ةثالثلا كاسنألا نيب مارحإلا دنع مهرّيخ ل هّنِإ مث : :لصف

 .ةورملا دنع مهيلع كلذ مَّتح مث يده هعم نكي مل نمل ةرمُعلا ىلإ نارِقلاو جحلا خسف

 ءركب يبأ نب دمحم ةفيلُحلا يذب امهنع هللا يضر ركب يبأ ٌةجوز ٍسيمُم ُتنب ءامسأ ثَدَلوو

 . "لهو مرحُتو بوثب ٌرهْبَتْسَتو ”لستخت نأ لك هللا ٌلوسر اهرمأف

 ءاهمارحإل لستغت ضئاحلا نأ :ةيناثلاو «مرحملا ٌلسغ :اهادحإ :نئُّس ثالث اهتصِق يف ناكو

 .ضئاحلا نِم ّحِصَي مارحإلا نأ : ةثلاثلاو

 وهو ءَنوُضّقنَيو اهيف نوُديزي هعم ُسانلاو «ةروكذملا هييبلتب يِبلُي وهو ِهْلك هللا لوسر راس مث

 . "”مهيلع ٌرِكنُي الو مهُرِقُي
 ّيتأَي نأ ُكِش ُي ِهّنإف هوعذ» :لاقف «ًأريقَع شخو رامج ىأر «ءاحوُرلاب اوُناك املف «هئيِيلت مزلو

 )١( حيحص ٍدانسإب رمع نبا ثيدح نم «(19/44) دواد وبأ هجرخأ .

 .يبهذلا هقفاوو هححصو 40١/١: مكاحلاو «(١الال٠) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(1187) ملسم هجرخأ (7)

 .«بكرق ظفل نود )١544(« يراخبلا دنع وهو ١77/0 يئاسنلاو «(17/74) دواد وبأ هجرخأ (4)

 ثيدح نم 10١/١ مكاحلاو ,(19477) هجام نباو «(815) يذمرتلاو ل50 /0 يئاسنلاو ,.(1814) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو «ديزي نب بئاسلا

 .(981) هجام نياو ؛(1404) دواد وبأو «(1؟14) ملسم هجرخأ (1)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )١١84(« ملسمو )١1544(: يراخبلا هجرخأ (90)



 فلكي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف كا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ُلوُسَو َرمأَف ءِراَمِحلا اّذَهِب مُكَنْأَش !وللا َلوُسَر اي :َلاَقَف و هللا ٍلوُسَر ىلإ هّبِحاَص ءاجف ههّبِحاَص
 , "7ٍقاقّرلا َّنْيب ُهَمَسَقَق ٍرْكب ابأ لك ِهلَلا

 مل هبحاص ُنوك امأو ءهلجأل هدي مل اذإ الحلا ديص ني محملا لكأ زاوج ىلع ليلد اذه يفو
 . هعصق يف ةداتق يبأك وهف «ةفيلُحلا يذب ّرمي مل هلعلف «مرحُي

 ُلُدتو ءاهيلع ّلُدَي امب ٌحِصَت لب ءكل ٌثبهو : : ظفل ىلإ ٌرقتفت ال ةبهلا نأ ىلع ٌةصقلا هذه لدتو
 نمل هنأو «هعانتما ةلازإو «تابثإلاب ُكّلمُي ٌديصلا نأ ىلع ُكّدَنو «يّرحتلاب هماظع عم محللا هتمسق ىلع

 نوك ىلعو «ةمسِقلا يف ليكوتلا ىلعو ءيشحولا رامجلا محل لكأ ّلِح ىلعو «هذخأ نمل ال هتبثأ
 .ًادحاو مساقلا

 رمأف ءمهس هيف َّلِظ يف تتاح ٌيبظ اذإ ءجْرَلاو ِةَنيوُرلا نيب ةباَنَأْلاِب ناك اذإ ىتح ىضم مث :لصف
 نأ ءرامحلا ةصقو ءيبظلا ةصق نيب ٌقرفلاو . اوزواجُي ىتح سائلا نم ٌدحأ هيَ ال هدنع فقي نأ ًالجر
 ْنذأي ملف «ومرحم مهو لالح هنأ ملعي مل اذهو ءهلكأ نم عنمي ملف « ءألالح ناك رامحلا داص يذلا
 .هوزواجُي ىتح ٌدحأ هذخأي الئل ( ةهدنع فقي نم َلكوو «هلكأ يف مهل

 مل ًالالح ناك ول ذإ لجل مدع يف ةتيملا ةلزنمب هلعجي ديصلل مرحملا لق نأ ىلع ليلد هيفو

 . هئيِلام ْعِضَت

 مالغ عم تناكو «ةدحاو ركب يبأ ٌةَلامِزو هتلامز تناكو «جْرَعلاِب لزن اذإ ىتح راس مث : :لصف

 ىلإ هتجوز ٌءامسأو ءرخآلا هيناج ىلإ ٌةشئاعو ؛هبناج ىلإ ركب وبأو هلو هللا لوسر سلجف ءركب يبأل
 :لاقف ؟كّريعب نيأ :لاقف « «ريعبلا هعم سيل مالغلا علط ذإ «ةلامزلاو مالغلا رظتني ركب وبأو «هبناج
 :لوقيو مّسبتي هلو هللا لوسرو هّبرضي قفطُف :لاق . هَلِضُت دحاو ريعب : ركب وبأ لاقف «ةحرابلا هُتللضأ
 مجارت نمو ٠ . مسيتيو كلذ لوقي نأ ىلع كي هللا لوسر ديزي امو ؛«ٌعَمصي ام مرحملا اذه ىلإ اورظنا»
 ”:همالغ بدوي مرحملا ب باب» :ةصقلا هذه ىلع دواد يبأ

 ٍراَمِح ٌرُجَع َةَماَنَج نب ٌبعّصلا هل ىدهأ «ءاوبألاب ناك اذإ ىتح هل هللا ٌلوسر ىضم مث : :لصف
 ًارامج هل ىدهأ هنأ : «نيحيحصلا» يفو . مرح انآ الإ َكِيََعُهدْرَت مل ان" : لاقف «هيلع هّدرف «ّيشحو

 7« شحخو رامح محلا : ملسمل ظفل يفو ؛«ايشحو

 اميرو «شخو رامج محل هيلا ٍلوسرل ّيِدْهأ : ثيدحلا يف ٌلوقي ُنايفس ناك : يديمُحلا لاقو
 راص مث «شحو ٌرامج :لاق امبر الخ اميف نايفس ناكو «كلذ ْلَقِي لقي مل اميرو ءأمد ٌرظقي : :نايفس لاق
 . شحو رامح لجر :ةياور يفو «شحو ٍرامج نش : ةياور يفو .تام ىَّتح محل ىلإ

 ىدمأ : :ٍبعّصلا نع ءهيبأ نع يملا ةّيمأ نب ورمع نع «رفعج نع ؛ديعس نب ىيحي ىدرو
 دانسإ اذهو :يقهيبلا لاق . موقلا لكأو هنم لكأف «ةفحمجلاب وهو شو ٍرامجح رجع نه

 . محّللا لبقو يحلا در هناكف ءًاظوفحم ناك نإف .““

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب 2.187 ١187 /5 يئاسنلاو 407" دمحأ هجرخأ )١(
 .(11957) ملسمو :(1855) يراخبلا هجرخحأ .(1438) دواد وبأ هجرخأ (")
 . 197/4 يقهيبلا هجرخأ (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز ك1 2 هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 مرحملل سيلف ءاّيح ٌرامحلا لي يبنلل ىدهأ ةماّنَج نب ُبعّصلا ناك نإف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 هيلع هٌدرف هل ديِص هنأ ملع نوكي نأ ٌلِتحي دقف «رامحلا محل هل ىدهأ ناك نإو «شحو رامح ٌحبذ

 هنأ ثّدح نم ثيدح نم ٌتبثأ ًارامح هل ىدهأ هنأ :كلام ٌتيدحو :لاق .رباج ثيدح يف هحاضيإو

 .رامح محل نم هل ىدهأ

 قفتا دقو «ةدحاو ةعقاولا نإف «كش الب طلغف ءرفعج نع «ديعس نب ىيحي ثيدح امأ :تلق

 وأ ءايح هادهأ يذلا نوك يف فالتخالا امأو .ةركنملا ةّذاشلا ةياورلا هذه الإ .هنم لكأي مل هنأ ٌةاورلا

 :هجوأ ةثالثل ىلوأ ًامحل ىور نم ةياورف «ًامحل

 هظفح ىلع لدي اذهو ءأمد رطقي هنأ :اهطبض ىتح ٌةعقاولا طبضو ءاهظفح دق اهيوار نأ :اهدحأ

 .هل هيؤي ال يذلا رمألا اذهل ىتح ةصقلل

 ٌارامح هل ىدهأ : هلوق ضقانُي الف هنم محل هنأو ءرامجلا ٌضعب هنوك يف حيرص اذه نأ : يناثلا

 .ةغللا هابأت ال امم اذهو «ناويحلا مساب محلل ةيمست ءامحل ىور نم ةياور ىلع هلمح نكمُي لب

 له «ضعبلا كلذ يف اوفلتخا امّنإو هضاعبأ نم ضعب هنأ ىلع ةقفتم تاياورلا رئاس نأ : : ثاثلا

 وه قّشلا نوكي نأ نكمي ذإ ؛تاياورلا هذه نيب ضقانت الو ؟هنم محل وأ ؛هلجر وأ هش وأ هرجع وه
 «ًارامح# : :هلوق نع ةنييع ُنبا عجر دقو ءاذهو اذهب هنع ٌريبعتلا حصف ف ءلجّرلا هيفو ؛زجسلا هيف يذلا

 . ًاناويح ال ًامحل هل ىدهأ امنإ هنأ هل نيبت هنأ ىلع لدي اذهو . . تام ىتح ةرامح محلا :هلوق ىلع تبث

 «تس ةئس ةيبيدُحلا ماع تناك ةداتق يبأ ةصق نإ «ةداتق وبأ هداص امل هلكأ نيبو اذه نيب ضراعت الو

 ةجح» باتك يف يربطلا ٌبحملا : مهنم «عادولا ةجح يف تناك اهنأ دحاو ٌريغ ركذ دق بعّصلا ةصقو

 يملسلا بعك نب ديزي رامحو يبظلا ةصق يفو . .هيف رظني امم اذهو هرمع ضعب يف وأ ءهل «عادولا

 هنأ ىلع ةداتق يبأ ٌثيدح لمح نإف ؟ملعأ هللاو هرمع ضعب يف وأ «عادولا ةجحح يف تناك له «يزهببلا

 رباج ثيدح كلذل دهشو «ٌلاكشإلا لاز :هلجأل ديص هنأ ىلع بعّصلا ثيدحو «هلجأل هدصي مل

 نأب ٌلِعَأ دق ٌتيدحلا ناك نإو "”:ْمُكَل5ُ ُداَصْي وأ ُءوُدِِصَن ْمّل اَم ٌلالَح مُكَل َرَبلا ٌدِيَص' :عوفرملا
 . يئاسنلا هلاق ءهنم عامس هل فرعُي ال رباج نع هيوار بطنح نب بلطملا

 ًايشحو ًارامح ةداتق وبأ داطصا «قيرطلا ضعب يف ناك املف :هل «عادولا ةجح» يف يربطلا لاق

 ؟هيلإ راشأ وأ «ءيشب مكنم دحأ هرمأ له : مهلأس نأ دعب هباحصأل هلي يبنلا هّلحاف ءًامرحُم نكي ملو

 نم «نيحيحصلا» يف يور اذكه «ةيبيدُحلا ماع تناك امنإ ةداتق يبأ ةصِق نإف ءهللا همحر هنم مهو اذهو

 ةصق ركذف .مرحأ ملو هّباحصأ مرحأف ؛ةيبيدحلا ماع و يِبنلا عم انقلطنا :لاق هنع هنبا هللا دبع ثيدح
 0 ىشحولا رامحلا

 دقل» :لاق .نافْسُع يداو :لاق ؟ ءاذه ناو يأ !ركب ابأاي» : لاق ءناَفْسُع يداوب رم املف : لصف

 نوُجَحَي ّنوُيَلُي ٌرامُثلا مُهُتيِدزأو «غابعلا مُهُرُرَأَو ثيللا امُهُمظُح نْي نْيَرَمْحَأ ن ٍنْيَرْكَب ىلع ٌحِلاَصو ٌدوُه هب ّرَم

 .©لتسملا# ف يف دمحأ مامإلا هركذ ؛َّقيِتَعلا َتْيَبلا

 )١( دواد ريأو 81/5 يئاسنلا هجرخأ )1863(.

 ح) (1195) ملسمو 5 57/4 يراخبلا هجرخأ (؟) 09(.

 )( دمحأ هجرخأ  777/1١.حلاص نب ةعمز فعضل «فيعض ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم



 يَ هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف ذي )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز

 لي ئبنلا اهيلع لخدف «ةرمُعب تّلهأ تناك دقو ءاهنع هللا يضر ٌةشئاع تضاح ءفِرَسَي ناك املف
 ِتاَنَب ىَلَع ُهللا ُهَبََك ْدَك ٌءيش اًّذَهه :لاق ْمَعَن : تلاق ؟ «ِتْسِفَن ِكّلَعَل ءِكيكْبُي ام» : :لاق «يكبت يهو
 .20وتْيَبلاب يفوت آل ْنَآ َرْيَغ «ُحاَحلا ُلَمْفَي ام يلعفا مآ

 تضفر لهف «ٌةعتمتم تناك اذإف ؟ةدرفم وأ ةعتمتم تناك له :ةشئاع ةصق يف ٌءاملعلا عزانت دقو

 نم اهب تتأ يتلا ةرمُعلا لهو «ٌةنراق تراصو «ٌجحلا اهيلع تلخدأو دارفإلا ىلإ تلقتنا وأ ءاهّترمُع

 ًاضيأ اوفلتخاو ؟ال مأ مالسإلا ةرمُع نع ٌةئِزِجُم يه لهف «ٌةبجاو نكت مل اذإو ؟ال مأ ةبجاو تناك ميعنتلا
 .هقيفوتو هللا لوحب كلذ يف يفاشلا نايبلا ركذن نحنو ءاهرهظ عضومو ءاهضيح عضوم يف

 «تضاحف «ةرمشلاب تمرحأ اذإ ةأرملا نأ يهو «ةشئاع ةصق ىلع ةينبم ةلأسم يف ءاهقفلا فلتخاو

 جحلا لخدُت وأ ءًادرفم ٌجحلاب ُلهّتو «ةرمُعلاب مارحإلا ٌضُقرت لهف ءفيرعتلا لبق فاوطلا اهنكمُي ملو
 :يناثلابو «هياحصأو ةفينح وبأ مهنم «ةفوكلا ٌءاهقف :لوألا لوقلاب لاقف ؟ةنراق ريصتو ةرمعلا ىلع

 .هعابتأو دمحأ مامإلاك ثيدحلا لهأ ٌبهذم وهو «كلامو يعفاشلا :مهنم «زاجحلا ءاهقف

 ٌتمِدقف «ةرمُعب ٌتللهأ» :تلاق اهنأ «ةشئاع نع «ةورُع نع «نيحيحصلا» يف تبث :نويفوكلا لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ ٌتوكشف «ةورملاو افصلا نيب الو ِتْيَبلاِب فظَأ مل ضْاح انأو ةَم
 املك تعم :«ٌتَاَق . «ٌةَرْمَعلا يِعَدو «ٌجَحلاب يّلهأو .يطِشتماو ِكَسْأَر يِضقنا» :لاقف « ءملسو هلآو

 :َلاَقَف هنِم ُتْرَمَتْعاَف معنا ىلإ ٍرْكَب يبأ ِنْب ِنْمحّرلا دْبَع عم هلي وللا ٌلوُسَر ينّلَسْرَأ جلا ُتْيَضَق
 ُتُمرحأو اهترمُع تضفر اهنأ ىلعو ؛ةعتمتم تناك اهنأ ىلع لدي اذهف : اولاق ."00كِتَرْمُم ْناَكَم هِذْه»
 ءاهمارحإ ىلع ةيقاب تناك ولو ««يطِضَتْماو ِكَساَر يضُقنا» :هلوقلو ؛ِكَنَرْمُع يعد» ُهكَي هلوقل .جحلاب
 تناك ولو .هِكِتَرْمُ ٌناكم هذه :ميعنتلا نم اهب تتأ يتلا ةرمعلل لاق هنألو طِشتمت نأ اهل زاج امل
 .ًةلقتسم ًةرمُع تناك لب ءاهّئاكم هذه نكت مل «ةيقاب ىلوألا اهثرمع

 اهنأ مكل نّيبتل « ءاهفارطأو اهقرط نيب مّتعمجو ءِلّمأتلا ٌّقح ةشئاع ًةصِق متلمأت ول : روهمجلا لاق

 ءةرمعب ةشئاع تلهأ :لاق «هنع هللا يضر رباج نع : 'ملسم حيحص» يفف «ةرمعلا ضقت ملو تنرق

 :لاقف ءيكبت اهدجوف «ةشئاع ىلع ْهلي هللا لوسر لخد مث ْتَكَرَع ءَفِرَسِي تناك اذإ ىتح

 ىلإ و او باي أ مو «ٌلجأ ملو سانلا ٌلحأ دقو تض دق ينأ ينأش : :تلاق ؟«ِكْنأش
 ٍتفقوو «تلعفف ٌجَحلاب يله مَ «يليتغاف مَآ تانب ىلع ُهللا ُهَبتك دق رمأ اذه ّنإ» :لاق .نآلا حلا

 ِكَجَح نم ِتلَلَح ْدَك١ :لاق مث «ةورملاو افّصلابو ةبعكلاب تفاط «ترُْهط اذإ ىتح ءاهّْلُك فقاوملا

 ُبَمْذاَفا :لاق «ٌتججح ىتح تيبلاب فطأ مل ينأ يسفن يف ُدِجأ ين | ا لوسو اي: :تلاق ,«ِكترْمُعَو
 . ميلا نم اهزيغ اق نَّمْحّرلا َدْبَع اياهب

 «ُتْضِح ىّنح فظأ ملو ُتْمِدَنو ةرمُعب ُتللهأ : : اهنع سوواط ثيدح نم «ملسم حيحص» يفوا

 , 9(كِتَرْمُعو ِكّجحل ِكُفاَوَط ِكْعَسَيا :رفّتلا َمْوَي لَك يلا اهل لاقف ءاهَلُك ٌكِسانملا ٌتْكَسَتَ

 )١( ملسمو «(194) يراخبلا هجرخأ )١1511١( )س15١(.

 )0( ملسمو ,(1287) يراخبلا هجرخأ )151١(. ملسم هجرخأ فرز )01737

 )5( ملسم هجرخأ )١11١( ح) 0177.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 قلي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 هيفكي نراقلا نأ يف ةحيرصو ءدرفم ٌجح يف ال «ةرمُحو ٌجح يف تناك اهنأ ةحيرص صوصن هذهف

 يه امك اهمارحإ يف تيقب لب «ةرمُعلا ٌمارحإ ضقت مل اهنأ يف ٌةحيرصو ءدجاو ٌيعسو ءدحاو ٌفاوط

 ضفقاني الو .20ءاهيككدرَي ْنأ هللا ىسعك كِتَرْمُع يف ينوك» : :ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو . هنم لَن مل

 كّجحِل كفاوط ِكّمسي» :اهل لاق امل اهكرتو اهّضفر هب ُدارملا ناك ولف ءهِكَتَرْمُع يعّد» :هلوق اذه

 . اهمارحإ ٌضفر هب ٌدارملا سيل اهلامعأ يعد :دارملا نأ ملعف :«ِكِتِرمّعو

 .كلاسم ةعبرأ هيف مهلو «سانلا ىلع لضعأ امم اذهف :«يطشتماو ِكَسْأَر يِضْنا» : هلوق امأو

 .ةيفنحلا تلاق امك «ةرمعلا ضفر ىلع ليلد هنأ :اهّدحأ

 الو ةنس الو باتك نم ليلد الو ءهسأر طشمي نأ مرحملل زوجي هنأ ىلع ٌليلد هنأ :يناثلا كلسملا

 .هريغو مزح نبأ ٌلوق اذهو ءهميرحت الو «كلذ نم هعنم ىلع عامجإ

 دقو «ةاورلا ٌرئاس اهب فلاخو ءاهب درفنا ًةورع نأب اهُدرو ةظفللا هذه ٌليلعت :ثلاثلا كلسملا

 ىور دقو :اولاق .ةظفللا هذه مهنم دحأ ركذي ملف ءمهريغو دوسألاو مساقلاو سوواط اهّئيدح ىور
 ينثدح : هيف لاقف جحلا يف اهضيح ٌتيدح ؛ةشئاع نع :هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع ؛ديز نب دامح

 .ثيدحلا مامت ركذو «يِطِضَتماَو ِكَسْأَر يِضقْلاَو ِكَتَرْمُم يِعَد» : اهل لاق كك هللا لوسر نأ دحاو ٌريغ

 .ةشئاع نم ةدايزلا هذه عمسي مل ةورع نأ ىلع لدي اذهف :اولاق

 ٌدارملا سيلو ءاهنم يجرخت ال اهلاحب اهيِعَد يأ :هةّرْمُعلا يِعْدا :هلوق نأ :عبارلا كلسملا

 :هلوق : يناثلا .هِكِتَرْمْعَو ِكِجَحِل ِكُناَوَط ِكّْعَسيه :هلوق :امهُدحأ :ناهجو هيلع لديو :اولاق ءاهكرت

 :هّلوق امأو :اولاق .ضقانتلا نم هتمالسل اهضفر ىلع هلمح نِم ىلوأ اذهو :اولاق . .(كِترمُ يف ينوك١

 اهتجح نع عقو اهقاوط نأ لَك يبنلا اهربخأف :ةدرفم ةرمعب يتأت نأ تّيحأ ةشئاعف ِكِتَرْمُع ُناَكَم هذا
 ءألوأ تدصق امك ٌةدرفم ًةرمُع الإ تبأف «ةنراق تراصف ءاهججحَح يف تلخد دق اهترمُع نأو ءاهترمُعو

 :ةشئاعل تلق :لاق ءدوسألا نع ««مرثألا نئس» يفو .«ِكِتَرْمُه ُناَكَم هذه :لاق «كلذ اهل لصح املف
 لا َتِيَبلا ُثرُز ًةرايز الإ تناك ام «ٌةرِمُع تناك ام هللاو :تلاق ؟ٌجحلا َدْعَب ترمتعا

 :لاقف ؟ِكّسْنِب ٌعجرأو «نيكسُنب ُسمانلا ُعِجْرَي :تلاقف هيلع تّحلأ نيح ًةشئاع دل ُيبنلا رمعأ امنإ

 .هْنِم اهرمعأف ّلحلا ىندأ ىلإ رظنف رظنف ؛اهُريْغَأ «نمحرلا دبع

 :نيلوق ىلع ًالوأ ةشئاع هب تمرحأ اميف ُسانلا فلثخاو :لصف

 اهنع (حيحصلا» يفو .ثيداحألا نم انركذ امِل باوصلا وه اذهو «ةدرفم ةرمُ هنأ :امهدحأ

 ْنَم» :ِهيي هللا ُلوسر لاقف وحلا يذ لالهل نيفاوُم عاّدولا ٍةجحَح يف كو هللا لوسر مم انجرخ : تلاق

 ّلهأ َْم مَْقلا ّنِم ناكو :تلاق .هوَرْمُمِي ٌتلَلهأل ُتْيَنْهَأ ين الْوَلف ٌلِهْبْلَك «ةّرْمُم رم لهي نأ مكن دارأ
 يف هلوقو ٠ كيلا تركو قرئ لهأ ْنَبِ ان تنك تلا جلاب له ْنَم مني قَرْمْعِي
 ناك اهّمارحإ نأ يف حيرص وهو ةكم نم ًابيرق فرَسِب اهل هلاق «ٌجَحلاب يّنِهأو ةَرْمٌعلا يِعَد» :ثيدحلا

 .ةرمعب

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ١77(: ح) )١111( ملسمو «(19/84) يراخبلا هجرخأ )1١(



 8و هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف <34 )١( دابعلا ريخ يده يف داعمل داز

 سا سس هاا اسال

 دمحم نب ْمِساقْلا ىور :ريلا دبع نبا لاق .ةدرفُم تناكو ٌجحلاب ًالوأ تمرحأ اهنأ :يناثلا لوقلا

 ٌتيدح :اهنم «ةرمعب ال جحب ةمرحم تناك اهنأ ىلع َّلُدَي ام ةشئاع نع مهلك ُةَرْمَعو ءديزي نب ٌدوسألاو

ب دوسألا ٌثيدحو «ٌجحلا هنأ الإ ىرن ال كك هللا لوسر عم انجرخ :اهنع ةرمع
 ثيدحو «هلثم ديزي ن

 هةَرْمُعِب ّلَمَأ ْنَميِف ٌتْنُك» :اهنع هلوق يف ةورُع اوطّلغو :لاق .«ٌجحلاب لي هللا ٍلوسر َعَم اَنيّيل» : مساقلا

 يتلا تاياورلا ىلع «ةرمتو ءمساقلاو «ّدوسألا ينعي «ءالؤه ٌعمتجا دق :قاحسإ نب ليعامسإ لاق

 هيف عقو امنإ طلغلا نوكي نأ هبشُيو :لاق «طلغ ةورُع نع تيوُر يتلا ٍتاياورلا نأ كلذب انملعف ءانركذ

 نأ لك ٌيبنلا اهرمأف «يدهلا ِقُسَي مل نم لعف امك ِةرمُعب َّلِحَت نأو «تيبلاب ُفاوطلا اهنكمُي مل نوكي نأ

 ءاهترمُع تكرت اهنأو «ةرمتعم تناك اهنأ ىنعملا اذهب اوُمّموتف «جحلا ىلع يضمتو ءَفاولّملا ٌكرتت

 اهنع ىور امك «ٍةرمُعب َةَلِهُم تناك اهنأ « هللا دبع نب ٌرباج ىور دقو :رمع وبأ لاق .جحلاب تادتباو

 يعدو ءيطِضتْماو ءِكَسْأَر يِضُقنا» :هلوق يف ناك امنإ «ةورع ىلع لخد يذلا طلغلاو :اولاق .ةورث

 نأ ءدحاو ٌريغ ينثدح :هيبأ نع «ةورُع نب ماشِه نع ءديز نب دامح ىورو .«ٌجَحلاب يلِهأو ةَرْمُعلا

 نيبف . «ُجاَحلا ُلَمْفَي اَم يلمْكاو «يطِشَتْماو ءِكَسْأَر يِضْقْلاو ِكَنَرْمُم يِعَد» :اهل لاق لكي هللا لوسر

 .ةشئاع نم مالكلا اذه عمسي مل ةورُع نأ ءدامح

 الو ءاهيف ّنعطم الو اهل عفدم ال يتلا ٍةحيرصلا ٍةحيحصلا صوصنلا هذه در بجعلا نم :تلق

معز نم هب ٌجتحا ام ةّياغ نإف ؛ةدرفم تناك اهنأ يف ًارهاظ سيل لمجم ظفلب ةتبلا ًاليوأت ليتحت
 اهنأ 

 هنأ عّتمتملاب نظُيُأ !بجعلا هلل ايف .«جحلا هنأ الإ ىرن ال كي هللا لوسر عم انجرخ» : اهّلوق ةدرفُم تناك

 :لوقي نأ غنتمي ال أضوتف أدب اذإ ةبانجلل لستغملا نأ امك ءًاعتمتم جحلل جرخ لب «جحلا ريغل جرخ

 ىّنح ُجحلا هَّنأ الإ ىرت ال تناك ذإ ءاهنع هللا يضر نينمؤملا ٌّمأ تقدصو ؟ةبانجلا لسغل ٌتجرخ

 .ًاضعب هّضعب ُقِّدَصُي اهئالكو لَك هرمأب ةرمُعب تمرحأ

 َتّلهأ اهنإ :«نيحيحصلا» يف اهنع ٌرباج لاق دقف ««ٌجحلاب هي هللا لوسر عم اَنيَبل» : اهثوق امأو

 تضراعت ولف ءاهنع دهاجم لاق كلذكو ؛««ملسم حيحص» يف اهنع سوواط لاق كلذكو «ةرمُعب

 كلذ يف ضُراعت الو فيك «نيعباتلا ةياور ني اهب دوي نأ ىلوأ اهنع ةباحصلا ٌةياورف ءاهنع ٌثاياورلا
 ١ .هباحصأ لعفبو «هلعفب هنم كلذ قدصي ءاذك انلعف :َلئاقلا نإف «ةتبلا

 عتمت :هانعم ؛ٌجحلا ىلإ ةرمُعلاب لَك هللا لوسر َعّمت :رمع نبا لوق يف نولوقي مهنأ بجعلا نمو

 سنج هب َدارملا نأ ءٌجحلاب انيّبل :ةشئاع لوق يف متلُق ًالهف ءهب هرمأل هيلإ ّلعفلا فاضأف «هباحصأ

 هعم انرفاسو لَو هللا ٍلوسر عم انجرخ :تلاق امك ءانلعف :اهلوقو «ٌجحلاب اْوَّبَل نيذّلا ةباحصلا

 ٍةحيحصلا ثيداحألل كلذ ىلع لمحُت نأ  ًاطلغ ةياورلا هذه نكت مل نإ  ًاعطق ٌنيعتيو .هوحنو

 سانلا ٌملعأ وهو ؛طلغلا ىلإ كلذ يف ةورُع بسنُي فيكو «ةرمُعب تمرحأ تناك اهنأ «ةحيرصلا

 .ةطساو الب ٌةهفاشم اهنم ٌعمسي ناكو ءاهثيدحب
 امنإ اذهف ؛ِكتَرْمَُم يِعَد» :اهل لاق لَو هللا لوسر نأ دحاو ٌريغ ينثدح :دامح ةياور يف هلوق امأو

 اهنأ اهل دهشو ءاهقّدصو اهقناو اذإ امأف ءاهنع ةتباثلا ٍتاياورلا فلاخ اذإ هّدرو هليلعت ىلإ جاتحي

 نب دامح نأ عم اذه ؛هظفحو هطبض هب ثّدح يذلا َّنأو ؛ظوفحم هنأ ىلع لدي اذهف «ةرمُمب تمرحأ

 نع ًالصتم هوورف «ةعامج هفلاخو ءدحاو ٌريغ ينثَّدحف :هلوق يهو «ةلّلعملا ةياورلا هذهب درفنا ديز



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نشل و هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 ظيلغت نوكي فيك !بجعلا هلل ايف ءباوصلاب ىلوأ نورثكألاف «ٌضراعتلا َرّدُق ولف .ةشئاع نع «ةورُع
 ركذ مدقت دق ةددعتم هوجو نم ةصقلا ٌقايس هل دهش يذلا حيرصلا حيحصلا صنلا ىلع هب ىضقُيو «لمتحم لمجم ظفلب ًاغئاس ؛ةرمعب ّلهأ نميف تنكولا :اهنع هلوق يف ةورع وهو اهثيدحب سانلا ملعأ
 ؟اهضعب

 ٌةياور تناك ولف .دهاجمو سوواطو «ةورعو «رباج :ةرمعب تَّلهأ اهنأ اهنع اوور ةعبرأ ءالؤهف
 مهيف نألو  مهترثكل ميدقتلاب ىلوأ مهتياور تناكل ءالؤم ةياورل ةضراعم ءدوسألاو «ةرمَعو ءمساقلا
 . اهنع هللا يضر هتلاخ ثيدحي هملعو ةورُع لضفلو ءارباج

 اًدهل اومّموت «جحلا ىلع ّيضمتو فاوطلا كرتت نأ اهرمأ امل هلي يبنلا نإ :هلوق بجعلا نمو
 يلهأو» :اهل لاقف «جحلاب ًالالهإ ءىشنتو ةرمُعلا عدت نأ اهرمأ امنإ لك ئبنلاف «ةرمتعم تناك اهّنأ
 هتفلاخم دّرجمب طاشتمآلاب رمألا يوار طّلغُي فيكو ءهيف يضما :الو ؛هيلع يرمتسا :لقي ملو «جحلاب
 الو «هرعش حيرست مرحملا ىلع مرحُي ام ةمألا عامجإو هلوسر ةئسو هللا باتك يف نيأف ؟ٌدارلا بهذمل
 حيرست نم عنمي مل ءرعشلا عيطقت نم نمأ نإو مرحملاو .ديلقتلاو ءارآلا ةرصنل تاقثلا ظيلغت غوسَي
 ليلدلاو .داهتجاو عازن لحم هنم ٌعنملا اذهف «حيرستلاب رعشلا نم ءيش طوقس نم نمأي مل نإو فهسأر

 :كلاسم ٌةعبرأ ميعنتلا نم ٌةشئاع اهب تتأ يتلا ةرمُعلا هذه يف سانللو :لصف

 لدت ال ٌثيداحألاو .ٍلاوقألا ٌحصأ اذهو «ةنراق تراصف «ةرمعلا ىلع ٌّجحلا تلخدأ مث ؛ةعتمتم تناكو ءاهترمُعو اهّجح نع عقو اهيعسو اهفاوطف الإو ءاهل ًاربجو اهبلقل ًاييبطت ةدايز تناك اهنأ :اهدحأ
 .امهريغو دمحأو يعفاشلا كلسم اذهو «هريغ ىلع

 املف درفم جح ىلإ اهنع َلِقتنتو :اّهَئرمُع ضُفرت نأ اهرمأ تضاح امل اهنأ :يناثلا كلسملا
 نمو ةفينح يبأ ُكلسم اذهو «ًالوأ اهب تمرحأ يتلا اهترمعل ًءاضق رمتعت نأ اهرمأ «جحلا نم تّلح
 تناك لوألا لوقلا ىلعو ءاهنم دب الو «ةبجاو اهّقح يف تناك ٌةرمُعلا هذهف «لوقلا اذه ىلعو «هعبت
 َلَخْدُت نأ امإ :نيلوقلا نيذه ىلع يهف «فيرعتلا لبق ُفاوطلا اهنكمي ملو تضاح ةعتمتم لكو «ةزئاج
 .ةرمعلا يضقتو «ةدرفم ٌريصتو «جحلا ىلإ ةرمُعلا نع لقتنت نأ امإو «ةنراق ٌريصتو «ةرمُعلا ىلع ٌجحلا

 ال نراقلا ةرمُع نأل ؛ةدرفم ةرمُعب يتأت نأ نم دب نكي مل .تنرق امل اهنأ :ثلاثلا كلسملا
 .دمحأ نع نيتياورلا دحأ اذهو «مالسإلا ةرمع نع ءىزجُت

 ترمتساو «ضيحلا لجأل مودُّقلا ياوط نم تعنتما امنإو «ةدرفُم تناك اهنأ :عبارلا كلسملا
 يضاقلا كلسم اذهو «مالسإلا ةرمع يه ٌةرمعلا هذهو ءٌجحلا تضقو «ترّهط ىتح دارفإلا ىلع
 ٌتعضأ وه لب ءفعضلا نم كلسملا اذه يف ام ىفخي الو .ةيكلاملا نم هريغو قاحسإ نب ليعامسإ
 .ثيدحلا يف كلاسملا

 :كسانملا لوصأ نم ةميظع لوصأ هنم ْدَخْوُي ءاذه ةشئاع ثيدحو
 .دحاو يعسو دحاو فاوطب نراقلا ءافتكا : اهدحأ



 يي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف )١( 54١ دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2 لاصار دايما ريخ يده يف داعملا داز

 طوقٌس يف لصأ ِةِْكَي يبنلا جوز ةّيفص ٌتيدح نأ امك «ضئاحلا نع مودقلا يفاوط ظوقس : يناثلا

 . اهنع عادولا فاوط

 ةروذعم اهنأل «ىلوأو رهاطلل زوجي امك «زئاج ضئاحلل ةرمعلا ىلع ٌجحلا لاخدإ نأ :ثلاغلا

 . كلذ ىلإ ةجاتحم

 .تيبلاي كفوطت ال اهنأ الإ ءاهّلك ٌجحلا لاعفأ لعفت ضئاحلا نأ : عبارلا

 . لحلا نم ميعنتلا نأ : سماخلا

 .دحاو رهش يف لب «ةدحاو ةنس يف نيترمُع ٌناوج : سداسلا

 ثيدحو «ةرمعلا ىلع ٌجحلا َلِحْدُي نأ تاوفلا ٍنمأي مل اذإ عّتمتملا قح يف ٌعورشملا نأ : عباسلا

 . هيف لصأ ةشئاع

 الو وه رمتعي مل كي يبنلا نإف «هريغ اهّيحتسي نم عم سيلو «ةيكملا ةرمعلا يف لصأ هنأ :نماثلا

 ةشئاع ةصق ةيكملا ةرمعلا ٌباحصأ لعجف ءاهدحو ًةشئاع الإ اهنم ًاجراخ ةكم نم هعم جح نمم دحأ

 اهنإ :لوقي نم دنع ةضوفرملا ةرمعلل ًءاضق نوكت نأ امإ اهترمُع نإف ءاهيف مهل ةلالد الو «مهلوقل ًالصأ

 ؛ةنراق تناك اهنإ :لوقي نم دنع اهبلقل ًابييطتو «ةضحم ةدايز نوكت وأ ءاهل ًءاضق ةبجاو يهف ءاهتضفر

 . ملعأ هللاو ءاهترمعو اهجح نع اهأزجأ اهيعسو اهفاوط نإو

 نع ناتياور امهو «ءاهقفلل ٍنالوق هيفف «مالسإلا ةرمُع نع ٌةئزجم كلت اهترمُ ُنوك امأو : لصف

 ال ناعون اهلعفو ٍةِلكي هللا ٌلوسر اهعرش يتلا ةعورشملا ٌةرمعلا :اولاق «ءىزجُت ال :اولاق نيذلاو «دمحأ

 ىلع اهبجوأو «قيرطلا ءانثأ يف اهيلإ بدنو «تاقيملا دنع اهيف نذأ يتلا يهو «عتمتلا ةرمُع :امهل ثلاث

 «ةمّدَقتملا هرّمُعك ءرفس اهل أشنُي يتلا ةدرفملا ةرمعلا :ةيناثلا .ةورملاو افصلا دنع يدهلا ٍقُسَي مل نم

 ىندأ ىلإ جراخلا ةرمع امأو .ةكم ىلإ لخاد رمتعملا امهيتلك يفو «نيتاه ريغ ةدرفم ةرمع عرشُي ملو

 صنب اهنع تأزجأ دق اهنارق ةرمُعف الإو ءةضحم ةرايز تناكف «ةشئاع ةرمُع امأو .عرشت ملف «ءلحلا

 عوطقملا باوصلا وه اذهو «مالسإلا ةرمُع نع ءىزجُت نراقلا ةرمُع نأ ىلع ليلد اذهو كي هللا لوسر

 :ظفل يفو «كئزجي» :ظفل يفو «ِكِترمُعو ِكّجحل ِكُتاوَط ِكُعَّسَيف :ةشئاعل لاق لي ّيبنلا نإف ءهب

 ٌجحلا نيب َنِرقي نأ يدهلا قاس نم ّلك رمأو ةّمايِقلا موي ىلإ جحلا يف ٌةرمٌعلا ٍتلخد» :لاقو :«كيفكي

 ةرمُع ءازجإ ٌحصف «نارقلا ةرمع ريغ ىرخأ ةرمعب يدهلا قاسو هعم نرق نمم ًادحأ رمأي ملو «ةرمُعلاو

 .قيفوتلا هللابو ءًاعطق مالسإلا ةرمُش نع نراقلا

 :ليقف ءهيف فِلّتخا دق اهرهظ ٌعضومو «بير الب فرّسب وهف ءاهضيح ٌعضوم امأو :لصف

 يفانت الو . "ضئاح يهو ةفرع موي اهّلظأ اهنأ اهنع ٌةورُع ىورو .اهنع دهاجم ىور اذكه 7"2ةفرعب

 فوقولل لاستغالا وه :ةفرع رهطف «نيينعم ىلع مزح نبا امهلمح دقو «تاحيحص ناثيدحلاو ءامهنيب

 هنأ اهرهظش موي مساقلا ركذ دقو :لاق «رهطلا ٌريغ رهطتلاو «ةفرعب ٌثرهطت :تلاق اهنأل :لاق «هدنع اهب

 #0177 ح) (1111) ملسم هجرخأ (1)

 ١15١(. ح) (11511) ملسمو ؛(119/87) يراخبلا هجرخأ (؟)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اغلب ل هتجح قايس ىلإ عجرنلو لصف
 ةفرع موي تناك اهنأ ىلع ٌةورعو مساقلا قفتا دقو :لاق .«ملسم حيحص" يف هّئيدحو ءرحنلا موي
 ٠ .اهنم سانلا ٌبرقأ امهو «ًاضئاح

 نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس نب دامح انثدح «ليعامسإ نب دمحم انثدح :دواد وبأ ىور دقو
 تناك املف :هيفو «ثيدحلا تركذف . . .ةجحلا يذ لاله نيفاوُمِلَي هللا لوسر عم انجرخخ :اهنع «هيبأ
 امل فلاخم ءركنم ثيدح هنإ :مزح نبا لاق نكل .2” حيحص دانسإ اذهو ٌةشِئاع ُتَرُهَط ؛ءاحطبلا ٌةليل
 عبرأب رحنلا موي دعب تناك ءاحطبلا ٌةليلو ءءاحطبلا ةليل ترّهط اهنإ :هلوق وهو ءاهنع مهلك ءالؤه ىور
 اهنأل ءاهب قّلعتلا طقسف «ةشئاع مالك نم تسيل ةظفللا هذه اندجو ائربدت امل اننأ الإ ٌلاحم اذهو :لايل
 «دلاخ نب ٌبيهو اذه ةملس نب دامح ثيدح ىور دقو :لاق .اهسفنب ٌملعأ يهو «ةشئاع نود نمم
 . ةظفللا هذه اركذي ملف ءديز نب دامحو

 :هوجول ةملس نب دامح ثيدح ىلع هعم نمو ديز نب دامح ثيدح ميدقت نيعتي :تلق
 .ةملس نب دامح نم تبثأو ظفحأ هنأ : اهدحأ

 . اهنع رابخإلا هيف هثيدحو ءاهسفن نع اهُرابخإ هيف مهئيدح نأ : يناثلا
 «ةفرع موي ناك ىتح ًاضئاح لزأ ملف :هيفو «ٌثيدحلا اهنع ةورُع نع ىور يرهزلا نأ :كثلاغلا

 مساقلاو «ةفرعب ترهطتف :اهنع دهاجم لاق نكل ءاهنع مساقلاو دهاجم اهنّيب يتلا يه ةياغلا هذهو
 .رحنلا موي :لاق

 (يْدَم ُهَعَم نكي ْمَل ْنَم١ :هباحصأل لاق ءَفِرَسِب ناك املف و هتجح قايس ىلإ اندع : لصف
 دنع رييختلا ةبتر قوف ىرخأ ةبتر هذهو "هلك ّيدَ ُهَعَم َناك ْنَمَو لَمْ ةَرْمُع اَهَلَعْجَي ْنَأ ٌبَحَأ
 نمو :همارحإ نم ّلِحّيو «ةرمُع اهلعجي نأ هعم يده ال ْنَم ًامتح أرمأ رمأ ؛ةكمب ناك املف .تاقيملا
 ةرمُعلا هذه نع كلام ُنب ةقارُس هلأس لب «ةتبلا ءيش كلذ خسني ملو .همارحإ ىلع ميِقُي نأ «يده هعم
 يف ْتَلَخَم د ةَرمٌعلا نإو ءدّبألل ْلَب' :لاق ؟ِدَيالل ْمأ ءَكِلَذ ْمهباَعِل يه له ءاهيلإ خسفلاب مهرمأ يتلا
 .2َماّيقلا مْوَي ىَلِإ ٌجحلا

 اهّلك مهئيداحأو .هباحصأ نم ٌرشع ٌةعبرأ ةرمُعلا ىلإ ٌجحلا خسفب رمألاولكي هنع ىور دقو
 قلي هللا لوسر ُتنب ٌةمطافو ءبلاط يبأ نب ٌيلعو ؛نينمؤملا اّمأ ةصفحو ٌةشئاع :مهو ءحاحص
 نب هللا ٌدبعو «بزاع نب ٌءاربلاو ءيردُحلا ديعس وبأو « هللا دبع نب ٌرباجو «قيدصلا ركب يبأ تنب ٌءامسأو
 نب ٌةقاَرْسو «ينهُجلا ٍدَبعم نب ُةَرْبَسو ءسابع نب هللا ٌدبعو .يرعشألا ىسوم وبأو «كلام نب ٌسنأو ءرمع
 .ثيداحألا هذه ىلإ ريشن نحنو «مهنع هللا يضر ٌيِجِلْذَملا ِكِلاَم

 مهرمأف «ٌجحلاب َنيّلهُم ٍةعبار ٌةَحِبِبَص هباحصأو ول ّيبنلا َمِدَق :سابع نبا نع «نيحيحصلا» يفف
 .29ومُلُع لجلا» :لاقف ؟لحلا يأ !هللا لوسر اي :اولاقف ءمهدنع كلذ ملاعتف «ةرمُع اهوُلعجي نأ

 «جحلاب َنوُبلُي مهو ءةكم ىلإ رشعلا نم َنْوّلَخ عبرأل هّباحصأو لي يبنلا ميق :ملسمل ظفل يفو

 )١( دواد وبأ هجرخأ )4لال١(. )١( يراخيلا هجرخأ )1911(,

 )9( ملسمو ,(11/80) يراخبلا هجرخأ )017115(.

 ) )4.(1741و 1550) ملسمو ,(78135) يراخبلا هجرخأ



 وبي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نذوب )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا ا ئه اضم

نَم الإ ةرمُعب مهمارحإ اولعجي نأ هباحصأ رمأو :ظفل يفو .ًةرمُع اهولعجي نأ هللا ٌلوسر مهرمأف
 

 . يدهلا هعم ناك

 مهنم دحأ عم سيلو «ٌجحلاب هباحصأو لك ئيبنلا ّلهأ : هللا دبع نب رباج نع «نيحيحصلا» يفو

لهأ : لاقف يدَه هعمو نميلا نم هنع هللا يضر يلع َمِدَقَو «ةحلطو ِدِلَو يبنلا ريغ يده
 هب لهأ امب ٌتل

 يدهلا هعم ناك نَم الإ اوُلِحَيو ءاورصقيو ءاوفوطيو «ةرمُع اهولعجي نأ لكي ٌيبنلا مهرمأف كيلي يبنلا

 ُتربذَتْسا ام يرآ ْنِم ُتْلفَتْسا وله : :لاقف هلك ّيبنلا كلذ غلبف رقي اندحأ ٌرَكَدَو ىنم ىلإ ُقلطنن : اولاق

 ش مكاقثأ يّنا متْمِلَع فَلا : :لاقف انيف ماقف :ظفل يفو .«ٌتلَلْخأل يذَهلا يعم ّنأ النو 'ثنتفأ ان

ل ءنوُِحَ امك تلح يذَهلا م نأ لَكَ كريو ءمُكُفَدُص
 مل ُتْرَبذَتْسا ام يرْمآ ْنِم ُتْلبفَتْسا و

 . انعظأو انعمّسو ءانْلَلَحَف ؛اوُنحف يل

 نم انلَّلْمَأَن» :لاق . . ىنِم ىلإ اَنْهجَِت اذإ َمرْحُن نأ ءانألحأ املي وللا ُلوُس ر اًثرمأ :ظفل يفو

 هذهو ."""«ييألل» :لاق ؟دَبألل أ اذه اَئِماَعِل !وللا َلوُسَر اَي : : مشع ِنْب كِلاَم نب ُةَقاَرُس َلاَقَ «حطبألا

 ًاصاخ ناك كلذ نإ : :لاق نم لوق لاطيإ يف حيرص ريخألا طفلا اًذهو ؛عيحصلا» ين الع افألا

وقي لكي هللا ٌلوسرو «ديألل ال «هدحو كلذ مهماعل نوكي ذئتيح هنإف مهب
 .ِدَبَألِ ُهَنِ :ل

 ُلوُسَر لاقف « «حلاب َنيْلهُم هّباحصأو ةكمات هللا لوسر مِن :رمع نبا نع : د

لا لوسر اي : اوُناق .«ُيَذَهلا هَعَم ناك ْنَم الإ هرْمُع اهّلَمْجَي ْنأ َءاَش ١ لكي هللا
 ىلإ انّدحأ ُحوريأ !هل

 وجع
 ا ٌرِواَجملا ٍتعطَسو 'مَعّْنا :لاق ؟اينم طق دكر

 ناقش انك اذإ ىتح قلي هللا لوسر عم انجرح ءهيبأ ْنَع ةَربَس نب عببّرلا نع :«نئسلا# يفو

 َّرَع هللا نإ» :لاّقف ميلا اوُدلُو امّنأك ٍمْوَك ءاَضَق اَنل ٍضْا !هللا لوسر اي : ُيجلْدُملا كلاَم نب ةقارُس لاق

 دقُك ءةّوْرملاو اًفَّصلا نْيب َْعَس ئمَسو ِتْيبلاب فولت نمك «متني اذإف رفع ةّجَح يف مُيَلع لد ذو
 .77يذَه ُهَعَم ْنَم اّلِإ َلَح

 ٍتركذف .. .ّجَحلا الإ ُرُكْذَن ال لي هللا لوسر ّعم اًنججرخ :ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو

 ناك نت الإ ىلا ٌلحأف ؛ُةَرْمُ اًمولَعلا» : هباحصأل كي ُيبنلا لاق ءةكم اَنْمِدَق املف :هيفو «ٌتيدحلا

 .ثيدحلا يقاب ُتّرَكذو . . . يدهلا هعم

 رمأف «تيبلاب اًنْفَّوطت اَنْمِدَك املف « جحا الإ ىرَت الكي هللا لوسر عم اًنجرخ :يراخبلل ظفل يفو

 ءَنْفُسَي مل هؤاسنو يدهلا قاس نكي مل نم ّلحف « «َلِحَي نأ يدهلا قاس نكي مل نملك ُيبنلا
 © هللحأف

 هلخدأ وللا لوسر اي َكِبَضغأ ْنَم :ُتلقف «ُنابضغ وهو هل هللا ُل وسر يلع لخد :ملسمل ظفل يفو

 ام يرْمَأ نم ُتْلَبْقَتْسا ولو «نوُددَرتي مُه اذإف ءِرْمَأب سس دا ُتْرَمَأ يّنَأ ٍتْرَعَش ام َوأ» :لاق .رانلا هللا

 )١( ملسمو :(11/846) يراخبلا هجرخأ )1115(.

 )١( .تاقث هلاجر ٍدانسإب 78/7 دمحأ هجرخأ

 دواد وبأ هجرخأ (؟) )١851(« نسح ٍدانسإب .

 ) )4ملسمو ((19551) يراخبلا هجرخأ )111١(.



 (1) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 44 ف هتجح قايس ىلإ عجرذلو :لصف
 «"هروُلَح امك لجأ ّمُّك َُيِرَتْشَأ ىَّنَح يعم يذهلا ُتْفُس ام ُترَيدَْسا

 ٍلوسر ّعم اًنجرخ :لوقت ةشئاع ٌتعمس :تلاق «ةرمع نع «ديعس نب ىيحي نع :كلام لاقو
 هلك هللا ٌلوسر ٌرمأ ءةكم نِ انوّنَد املف «جحلا هنأ الإ ىرّت الو ,ةدعّقلا يذ نِم َنيِقَب ٍلايل سمخل كي هللا
 ُتركذف :ديعس نب ىيحي لاق لحي نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب ففاط اذإ يده هعم نكي مل نم
 . ؟0ههجو ىلع ثيدحلاب ِهللاو كتتأ :لاقف «دمحم نب مساقلل ٌتيدحلا اذه

 َنْلِيَحَي نأ هجاوزأ رمأ كلي ّئبنلا نأ ؛ًةصفح ينتثدح :لاق «رمع نبا نع :؟ملسم حيحص» يفو
 ىِّبَع لجأ الك ءييذَم ُتْدّلَثو يِبأَر ُتْدَبَل يّنإ» :لاقف ؟لحَت ْنأ َكَعْنَم ام :ُتْلُقَف «عادؤلا وج ماع
 1 .؛يذدَهلا ٌرَحْنَأ

 ُلوسر لاقف «ٌنيمِرحُم انجرخ :امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع :؟ملسم حيحص# يفو
 ٍتركذو . . .ٌلِلْحَبْلَف «ٌيْذَه ُهَعَم ْنْكَي مل ْنَمو «هيارخإ ىَلَع ْمُقَيْلَ «ُيذَه ُهَعَم ناك ْنَم» : هلك هللا
 .ثيدحلا

 ُحُرصضَن كي هللا ٍلوسَر ٌعَم اًنجرخ :لاق يردُحلا ديعس يبأ نع : ًاضيأ «ملسم حيحص» يفو
 ايشُدو يول ُمْوَي ناك املف .ّيذَهلا ٌقاَس ْنَم الإ ةرمُ اهّلعْجَت نأ انرمآ ةكم اَنْمدَق املف اخارُص جحلاب
 . جلاب اًنالهأ ءىَتِم ىلإ

 اصنألاو نورجاهملا ّلَمَأ :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :«يراخبلا حيحص» يفو
 مُكلالفإ اوُلَمَجا» :للي هللا ٌلوسر لاق كَم اَنْمِدَك املف ءائللهأو اَدَولا ٍةَجَح يف هلي يبنلا ٌجاوزأو
 .«©ثيدحلا ركذو . . .«يذقلا َدّلُق ْنَم الإ ٌةَرْمُع ٌجَحلاب

 اًنمِدَك املف ٌجحلاب اًنُْمرحأف ءهّياحصأو كك هللا ٌلوسر ٌجرخ :بزاع نب ءاربلا نع «ننسلا# يفو
 اهّلعجن فيكف ءٌجحلاب انمرحأ دق !هللا ّلوسر اي :ٌُنمانلا لاقف .ةرْمُع مُكٌجَح اولَمجا» :لاق ,ةكم
 ىلع لخد ىَّتح قلطنا مث ءَبِضْعَف «لوقلا هيلع اوُدّدرف هولَمْكاَك ِهِب ْمُكَرْمآ ام اوُرُظْلا» :لاقف ؟ةَرْمُع
 ال َيِل اَمّود :َلاَقَك .هللا هبضغأ َكَبَضْعَأ ْنَم :تلاّقف ههجو يف بّضغلا ٍتأرف ءُنابْضَع وهو ةشئاع
 .”«عيتي الق ارم ٌرمآ انو ُبَضْخَأ

 ءهضراعُي دحاو ٌفْرَح خص الو ُهَدْعَب الو هِتايَح يف اذه حسن ام هللاوف .هرمأل ًاعابتاو لَ هللا ٍلوصر بضغ ني ًايدافت ةرمُع ىلإ ُةخسف انيلع ًاضرف انيأرل ٌجحب انمرحأ ول ان انيلع هللا دهن ءنحنو
 كلذ له :هلأسي نأ ةقارُس ناسي ىلع هناحبس هللا ىرجأ لب ءمهدعب ْنَم َنوُد هّباحصأ هب ٌصخ الو
 رمألا اذهو «ثيداحألا هذه ىلع مَّدقن ام يردن امف ءدبألا دبأل نئاك كلذ َّنأب باجأف ؟مهب ٌصتخم
 نب ةملسل لوقي ذإ هللا همحر دمحأ مامإلا رد هللو .هفلاخ نم ىلع هك هللا لوسر بضغ يذلا دّقؤملا
 ُلوقت :لاق ؟يه امو :لاق :ٌةدجاو َةَلَخ الإ نس يدنِع كرمأ ُّلُك .هللا دبع ابأ اي :هل لاق دقو بيبش

 ة 4 ا ج) (1711) ملسم هجرخأ )22(

 .(116 ح) (1111) ملسمو )11/١5(, يراخبلاو لو )1١/ «أطوملا» يف كلام هجرخحأ (؟)
 ,(17840و 1575و 1579) ملسم دنع تاياورلا هله ()
 .(5945) هجام نبا هجرخأ (0) .(191/5) يراخبلا هجرخأ (4)



 ذكي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 22222 ااا ا ااا( دايس ريح يدش يف داعملا هاذ

 ًاحاحص ًاثيدح رشع دحأ كلذ يف يدنع «القع كل ىرأ تنك !ةملس اي :لاقف .ةرمُعلا ىلإ ٌجححلا خسفب

 !؟َكلْوَقِل اهكرتأأ كو هللا لوسر نع

 «نميلا نم ةقووللا ٍلوُسَر ىلع مق امل هنع هللا يضر ًايلع نأ «بزاع نب ءاربلا نع «نئسلا» يفو
 لك هللا َلوُسَر َّنِإ :تلاقُك ؟كْلاَب اَم : َلاَقَ ءحِوُضَنب تَْبلا ٍتَحَضَنو «ًاغيبَص ًابايث تسبل دقو ةمطاف كردأ

 ٌ , "0اوُلَكَف هَباَكضأ رم

 :ريبزلا نب هللا ٌدبع لاق :لاق ءدهاجم نع «ديزي نع «ليضف ُنبا انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقو

 الأ ءتنأل هّبلق ُهللا ىمعأ يذلا نإ : سابع نب هللا ٌدبع لاقف . .اذَه مُكامعأ ٌلوق اوُحَدو حلا اوُدرفأ

 هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ٌعَم انتج ءساّيَع نْبا ٌَقَدَص :ُتّلاقف ءاهيلإ لسرأف ؟اذه ْنَع كنا ٌلأست

 . "ءاسّنلاو ٍلاَجّرلا َنْيَب ٌرماَجَملا ٍتَعَطَس ىّنح هّلُك لالحإلا انللحف ٠ ٌةَرْمُع اهانلعجف ءأجاجُح مَّلسو

 نب رباج ينئدح :لاقف «هيتفتسأ ءاطع ىلع ُتلخد : لاق «باهش نبا نع «يراخبلا حيحص» يفو

 ْنِماوُلِحأ :مهل لاقف ءًدرفم ٌجحلاب اوُهأ دقو هعم ندُبلا قاس موي و يبنلا عم ّجح هنأ هللا دبع

 ةَيورّتلا ٌموُي َناَك اذ ىّنَح ءالالَح اوُميِقأ م ءاورَصَو ةّورملاو اًفّصلا َنْيَبو يباب فاو مكيارخإ

 :لاقف ؟جَحلا اَنْيمَس دقو و دعم اهّلَعْجَن فلك : اولاقف . 4ةَعْنُم اهب مُتْمِدَق يتلا اوُلَمجاو جلاب اوُلِهف

 «ٌماَرَح ينم لجي ال ْنَكلَو «وي مُكْرَمَأ يذلا لف ُتْلَعَمل ءيذهلا ُتْفْس ينأ الَْلَك هب مُرتآ ام ولما
 , 9اولعفف ٠ ,ههَّلِحَم يدها َعُلَي ىّتَح 44

 رمأف :هيفو «ثيدحلا ركذو . . .جحلاب هباحصأو هلي ٌيبنلا ّلهأ : هنع ًاضيأ (هحيحص» يفو

 يلا قلطننأ : اولاقف . .يدهلا قاس نم الإ اورّضقي مث ءاوفوطيو ٌةرمُع اهولعجي نأ هباحصأ ُهِلي ٌئبنلا

 نأ الؤلو ُتْيَدْهَأ ام ُتزَيْدَتْسا اَم يرْمَأ ْنِم ُتْلَيْفَعْسا ولا : لاقف لك ّيبنلا غلبف ؟رظقي اندحأ ٌركذو ىنم
 2ك ٠ ءيْدَهلا يعم

 «ةورملاو امّصلابو ةبعكلاب انف ةكم انمي اذإ ىتح : عادولا ةجحن يف هنع : : (ملسم حيحص» يفو

 ىدلُك لجلا» : لاق ؟اذام لح :انلّقف :لاق «يده هعم نكي مل ْنَم اّنِم َّلِحَي نأ لي هللا ٌلوسر اًنرمأف

 َمْوَي انللهأ مث «لايل عبرأ الإ ةفرت َنْيَبو اننيب سلو ءانّايث اَنْسِيَلِو ءبيطلاب اًنبيطَتو ءَءاَسّنلا انعقاوف

 ٌسانلا ّلحف ؟ةَرْمُع العجيل لجبل ءيذَ ُهََم سبل مكذم َناَك نمف» : ملسمل رخآ ظفل يفو . ةيورتلا

 اوُنَمأَ « ىنِم ىلإ اوُهَجوت «ةيورتلا ُمْوَي ناك املف ءِيْدَه ُهَعَم ناك ْنَمو هِي ّيبنلا الإ اورّصقو مهلك
 . جلاب

 هباحصأو َوُه ّلهأ « لَو ّيبنلا نأ «هنع هللا يضر سنأ نع : :حيحص دانسإب «رازبلا دئسم» يفو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهرمأو «ةورملاو افصلاو تيبلاب اوفاط «ةكم اومدق املف «ةرمُعلاو ٌجحلاب

 «يذهلا يعَم نأ ًالَلك اوُلِجآ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛كلذ اوباهف ءاوُلِصَي نأ

 . "ءاسّنلا ىلإ اوُلَح ىَّبَح اوُلحأف «كلخأل

 .نسح ٍدانَسإب 144 /0 يئاسنلاو «(17417/) دواد وبأ هجرخأ )١(
 )١( يراخبلا هجرخأ (؟) .14706 / ةبيش يأ نبا هجرخأ )1814(.

 .(1114)و (1؟1) ملسم هجرخأ (0) .رياج نع (1161) يراخبلا هجرخأ (4)

 ,776 /9 «دئاوزلا عمجم» رظنا )ن0



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىلع ولكي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 ءًاعبرأ ٌرهظلا ةتيدملاب هعم ٌنحنو هي هللا ٌلوُسَر ىَّلِص :لاق سنأ نع ؛يراخبلا حيحص» يفو
 ءىاديبلا ىلع هُيلحار هب توتسا ىتح بكر مث ؛حبصأ ىتح اهب تاب مث ؛ «نيتعكر ةفيلُحلا يذب رصعلاو
 ناك اذإ ىتح ءاوُنحف سانلا رمأ اَنْنِدَ املف ٠ ءامهب ُنمانلا ّلهأو ءةرمشو شب لمأ مث حسو هللا دمع
 ."ثيدحلا يقاب ركذو . .. .ٌجَحلاب اوُلهأ «ةيورّتلا ٌموي

 علسو هلآو هيلع هلا ىلص هللا لوسر يشن ١ :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع : ًاضيأ (هحيحص» يفو
 :َلاَقَك .ةكي ىلا ٍلالهإب ٌتْلَلْمأ :ُتلُقَ ؟ «َتللْهَأ مي» :َلاَقَف ءءاحطبلاب وهو تئجف ؛نميلاب يموق ىلإ
 , 7ث كللخأت ينرمأ مث «قَورَملاو اًفّصلاِبَو ِتْيبلاب ٌتْفظف «يتَرمأف «٠ ال :ُتلق ؟ يده ْنِم َكَعَم ْلَه»

 4 تتّيغشت دق يتلا ايتُقلا ِهِذَه ام : ساّبع نبال لاق جهلا ينب نم ًالجر نأ : «ملسم حيحص» يفو
 ,؟9 ُكْدِغَر نو مَّلَسو هلآو ِويَلَع ُهللا ىَلَص مكين هس :َلاَقَ ؟ّلح د ٍتيَبلاب فاط نم نأ «ساّنلاب

 دقف «مّيمتم وأ ,نراق وأ .درفم ني هعم يده ال نمم تيبلاب فاط نم ْلُك «سابع نبا قدصو
 هلآو هيلع هللا ىلص هلوقك اذهو ءعفدم الو اهل دار ال يتلا ٌةنسلا يه هذه ءامكح امإو ؛ًابوجو امإ لح
 : ىنعملا ٌنوكي نأ امإ ؛"؟”«مِاّصلا ٌرَظْفَأ دقف ءانهاه ْنِم ٌلْبَللا َلبْكأو ءانهاه ْنِم ٌُراهّنلا َرَبْدأ اًذإ) :ملسو
 فاط دق يذلا اذه اذكهف .راطفإ ٌتقو هقح يف ٌتقولا راصو «هراطفإ تقو لخد وأ « ًامكح رطفأ
 ٌتقو وه لب «مارحإ | ٌتقو سيل هقح يف تقولا كلذ نوكي نأ امإو « .ًامكح لح دق نوكي نأ امإ «تيبلاب
 .ةئسلا ٌحيرص اذهو ؛يده هعم نكي مل ام ءالإ سيل لح

 ريغ الو ٌّجاَح ٍتيبلاب فوطي ال : :ٌلوقي سابع نبا ناك : لاق ءاطع نع ًاضيأ ؟ملسم حيحص» يفو
 هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا رمأ نم كلذ ْذُحأي ناكو ُهَلْبَقَو ٍفَرَعُملا َدْعَب َوُه : :لوقي َناكو .لح الإ ٌجاح
 .©© ءادؤولا ةّجَح يف اوُنِحَي نأ مهرمأ نيح ءملسو

 ْنُكَي ْمَل ْنَمَك ءاهب اَنفَتْمَتْسا ٌةَرْمَع هذه» :لاق لف يبنلا نأ ءسابع نبا نع :«ملسم حيحص» يفو
 .هةَماَيقلا ٍمْوَي ىلإ جلا يف ذ ُةَرمُعلا ِتَّلَكَم ْدَقَ ُهَلُك للا َلِحيْلُك «ُيْدَهلا ُهَعَم

 َءاَج ْنَم : لاق سابع نبا نع ؛ءاثعّشْلا يبأ نع ؛ةداتق نع «رمعم انثدح :"7قازرلا دبع لاقو
 .َكْيَلَع َكِلَد َنوُرِكْني َنماَّتلا نإ : ُتْنُق .ىَبأ وأ َءاَش ٍةَرْمُم ىلإ ُْيَصُم ِتيبلاب اولا ّنإف جلاب الهم
 مهنع كلذ ىورو ؛مهريغو انْيمس ْنَم لو يبنلا ٍنع اذه ىور دقو . .اوُمْغَر نو ْمِهيِبن ُهَّنُس يِه : :َلاَق
 نأ ًادحأ نكمُي الو ءَنيقيلا بجوُيو «َّكشلا عفري ًالقن ًالوقنم راص ىتح :؛نيعباتلا رابك نِم ٌفئاوط
 ربح ٌُبهذمو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر تيب لهأ ٌبهذم وهو ءعقي مل : لوقي وأ «هركني
 ثيدحلاو ةنسلا لهأ مامإ ٌبهذمو «يرعشألا ىسوم يبأ ٌبهذمو ءدباحصأو سابع نبا اهرحبو ةمألا
 «ةرصبلا يضاق يربنعلا نسحلا نب هللا دبع بهذمو ءهعم ثيدحلا لهأو ؛هعابتأو لبنح نب دمحأ
 .رهاظلا لهأ بهذمو

 )١( يراخبلا هجرخأ (؟) .(1914) يراخبلا هجرخأ )١1009(,

 )5( ملسم هجرخأ )1744(.

 .باطخلا نب رمع نع )11٠١( ملسمو (1904) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(1741) ملسم هجرخأ (5) 7 .017146) ملسم هجرخأ (5)
 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ (0)



 2: هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس 77الى داما دكر

 اهنأ :يناثلا رذعلا .ةخوسنم اهنأ :لوألا رذعلا .راذعأ مهل «ثيداحألا هذه اوفلاخ نيذلاو

 ىلع لدي امي اهتضراعم :ثلاثلا رذعلا .اهمكح يف مهُتكراشم مهريغل ٌروجي ال «ةباحصلاب ةصوصخم
 اهيف ام ُنّيبنو «ًارْذُع ًارْذُع راذعألا هله ركذن نحنو . اهنع هب اورذتعا ام ٌعومجم اذهو ءاهمكُح فالخ

 . هقيفوتو هللا ةنوعمب

 صوصن ىلإ جاتحي :ءيشب اهنم اوتأي مل «رومأ ةعبرأ ىلإ جاتحيف «خسنلا وهو. :لوألا رذعلا امأ

 اهرشأت تبثُي مث ءاهل ةمواقم ةضراعملا هذه عم ُنوكت مث «هذهل ةضراعم ٌصوصنلا كلت نوكت ءرخأ

 يبأ نب نابأ انثدح :يبايرفلا انثدح :يناتسجّسلا باطخلا نب رمع لاق : خسنلل نوعدملا لاق .اهنع

 امل لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرَمُع نع رمُع ٍنبا نع «صفح نب ركب وبأ ينثدح :لاق «مزاح

 هاور .«ائيلع اهمّرح مث ةعتّملا انل لحأ ملسو هلآو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر نإ «سانلا اهّيأ ايف : يلو

 , 3هنع «هدئسم# يف رازبلا

 ٍتبيِثكِب ُحايّرلا اهُعِزعَرُت ال يتلا يساوّرلا لابجلا ةمواقُم يف مكل ًابجع :خسفلل نوحيبملا لاق

 انيلع ةجُح هب ٌموقت ال هنإف ءهدنس امأ «نتم الو دنس ال ٌثيدحلا اذهف «ًالامشو ًانيمي ُحايّرلا هيفست ءٍليهَم

 هيلع هللا ىلص هللا وسر اهّلحأ يتلا ءاسنلا ةعتُم هيف ةعتملاب دارملا نإف ءهّنتم امأو «ثيدحلا لهأ دنع

 .هوجول «ةتبلا كلذ ٌريغ اهيف زوجي ال ءاهمّرح مث ءملسو هلآو

 ىلع كاسنألا لضفأ وأ «ةبجاو امإ.لب «ةمّرحم ُريغ جحلا ةعتُم َّنأ ىلع ةمألا ٌعامجإ :اهدحأ

 .ميرحتلاب اهيف ًاسماخ ًالوق ةمألل ملعن الو «ةزئاج وأ ؛ةبحتسم وأ ءقالطإلا

 «ُثعتمتل ٌتججح ول :لاق هنأ هجو ريغ ني هنع ٌّحص «هنع هللا يضر باطخلا َنب َرَمُع نأ :يئاثلا

 .هريغو ؛هننسا يف مرثألا هركذ .ٌُثعتمتل ٌتججح ول مث

 :لاق ؟جحلا ةعتم نع رمع ىهنأ : لئس هنأ هللا دبع نب ملاس نع :«هفنصم» يف قازرلا دبع ركذو

 ركذو .ال :لاق ؟جحلا ةعتُم نع رمع ىهنأ :هل لاق ًالجر نأ عفان نع ركذو ؟ىلاعت هللا ِباَتك َدْعَبَأ ءال

 ول :لوقي هّثعمس  ٌرمع ينعي  ةعتُملا نع ىهن هنأ نومعزي يذلا اذه :لاق هنأ سابع نبا نع ًاضيأ
 م ع

 .تعتمتل ةمح «ٌتججح مث «ترمتعا

 نأ لاحم اذهو «هنع يهنلا دعب عتمتلاب لوقلا ىلإ ٌعوجرلا رمع نع حص :مزح نب دمحم وبأ لاق

 . خوسنم هنأ هدنع حص امب لوقلا ىلإ ّعجري

 ؟دبألل مأ كلذ مهماعل يه له :هلأس نمل لي لاق دقو ءاهنع ىهني نأ لاحملا نم هنأ : ثلاثلا

 دورو ليحتسي يتلا ماكحألا ٌدحأ اذهو ءاهيلع خسنلا دورو مهوتل عطق اذهو «2"”«دبألل لب» :لاقف

 .هريخل فلخ ال هنإف ءهماودو هرارمتساب قودصملا قذاصلا ربخأ يذلا مكحلا وهو ,اهيلع خسنلا

 :هوجوب اوجتحاو «ةباحصلاب كلذ صاصتخا ىوعد :يناثلا رذعلا : لصف

 «عّقَرملا نع ءديعس نب ىيحي نع ءنايفُس انثدح «يديمُحلا ريبزلا نب هللا ٌدبع هاور ام :اهدحأ

 )١( «نازيملا» :رظنا ءيوق ريغ وهو ءهللا دبع :مزاح يبأ نب نابأ هيف 4/1.

 ملسمو ((19/86) يراخبلا هجرخأ (؟) )1515(.



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اهلين هلي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 .©ةصاخ اًنل ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا ٍلوسر نم ٌجحلا خسف ناك :لاق هنأ رذ يبأ نع
 انَدْمَب ٍدَحَأل ْنُكَي مل :لاق رذ يبأ نع ءديز نب بوقعي انثدح «ةديبُغ نب ىسوم انثدح :عبكو لاقو

 .مّلَسَو لَو يلع هللا ىَلَص دّمَحم باَحْضأ ان ًةَصْحُر ثّناَ اهل ٌةَرْمُغ ةتّجَح َلَعِجَي ْنأ
 نع «قاحسإ نب دمحم انثدح «لضفلا ُنِب ٌةملس انثدح «ىسوم نب فسوي انئّدح :رازبلا لاقو

 :لاقف ؟هعم مّتنأو لك هللا لوسر عّنمت فيك :رذ يبأل انلُق «كيرش نب ديزي نع .يدسألا نمحرلا دبع
 .ةعتملا ينعي «هيف اَنَل صخر ٌءِيَش َكاَذ امّنِإ َكاَذَو ْمْتْنَأ ام

 نب ميهاربإ نع «ليئارسإ انثدح «ىسوم نب هللا ديبُع انثدح « ىسوم نب فسوي انثدح :رازبلا لاقو
 ٍةعتملاو جحلا يف :رذ وبأ لاق :الاق ديوس نب ثراحلاو «هيبأ نع «يميتلا ركب يبأ نع ءرجاهملا
 .كل6 هللا ُلوسر اهاناطعأ ٌةصخر

 نع قاحسإ نب دمحم انربخأ «ةدئاز يبأ نبا نع ءيِرّسلا نب داّنه انثدح :دواد وبأ لاقو
 ىلإ اهَكَسُ مّن ٌيحح نميف ُلوقي ناك رذ ابأ نأ ءدوسألا نب ميلس وأ ناميلس نع دوسألا نب نمحرلا دبع
 ."و هللا ٍلوُسَو عم اوُناك َنيِذَلا بر الإ َكِلَك نكي مل :ةَرْمع

 يلع هللا ىَّلَص دّمَحُم ٍباَحْصأل ٌجححلا يف ُةَعْنملا ٍتّناك :لاق رذ يبأ نع :؟ملسم حيحص» يفو
 حِصَن ال» :رخآ ظفل يفو «ٌعححلا يف ٌةَعْنُملا ينعي ٌدَصْخُر اَنَل تّناَك» :ظفل يفو ءٌةّصاَح ِمّلَسَو هلآ
 «مكتوُد ٌةَصاخ اَنل تَناَك اَمّنإ :رخآ ظفل يفو حلا َةَعئُمو ِءاَسْنلا َةَعْنُم ينعي ءًةصاحت اَنَل الإ ٍناَعَعْنُملا
 20 خحلا َةَعْنُم يِنْعَي

 :ّجحلا ٍةَعَتُم يف «رذ يبأ نع :هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نع :حيحص دانسإب «يئاسنلا نئس» يفو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌباحصأ اَنَل ًةَصْخُر ُتْناَك امن ويش يف اَهْنِم مُّتْسَلو ءمُكَل ْتَسْيَل
 24 ملسو

 ٌتيأرأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ثراحلا نب لالب ثيدح نم ؛«يئاسنلاو دواد يبأ نئس» يفو
 انَل ْلَب» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ؟ةماع سانلل مأ ةّصاخ انل «ةرمُعلا ىلإ جحلا خسف

0 
 ."دمحأ مامإلا هاورو :(ةّصضاخ

 نع ُناَمْنُع ٌلْيس :لاق «هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نع : حيحص دانسإب 7 «ةناوع يبأ دنسم» يفو
 . مُكَل ْتَسْيَل ءاََل تناك :لاَقَف ٌجَحلا ٍةَعْنُم

 . ةباحصلاب صيصختلا ىلع هب اولدتسا ام ٌعومجم اذه
 لطاب نيب راثآلا هذه َّنإف كلذ نم ءيش يف مكل ةجحُم ال :هل نويِجوملاو خسفلل نوزّوجملا لاق

 .موصعملا ٌصصوصن هب ضَراعُت ال موصعم ٍريغ لئاق نع حيحص نيبو «ةتبلا هيلإ بسن نمع ٌحِصَي ال
 ةحيحصلا صوصنلا ىلع ممَّدقُي نأ نع ًالضف ءةجُ هتياورب موقت نمم سيل عقَرُملا نإف :لوألا امأ

.)18٠057 
 )١( دواد وبأ هجرخأ (؟) .(189) (هدئسم» يف يديمحلا هجرخأ

 18٠. 3199/6 يئاسنلا هجرخأ (4) .(115؟4) ملسم هجرخأ مم
 .لالب نب ثراحلا ةلاهجل «فيعض ٍدائسإب «176 /0 يئاسنلاو :0048548) دواد وبأو «554/9 دمحأ هجرخأ (5)
 .فيرحت وهو ««دواد بأ نئسا# ةعوبطم ةخسن يف (5)



 لَو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف فلل (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 وبأ ىور دقو ؟يدسألا عّقَرُمْلا نمو :- هثيدحب ٌضِروُع دقو - لبنح نب دمحأ لاق دقو .ةعوفدملا ٍريغ

 نأ  حص نإ - هنع لقن ام ةياغو ٠ ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب رمألا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رذ

 يأرف «ةمألل ماع كلذ َّنِإ : يرعشألا ىسوم وبأو سابع نبا لاق دقو . هيأر وهف «ةباحصلاب ٌصتخم كلذ

 .صاصتخالا ىوعد نأ مولعملا نم مث .ةحيرصلا ٌةحيحصلا ٌصوصنلا تملسو ءامهيأرب ضّراعم رذ ىبأ

 دبأل خسف ةرمع تناكو اهنع لاؤسلا عقو يتلا ةرمعلا كلت نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا صنب ٌةلطاب

 ول هنم هب ْذدَْحْوُي نأ ىلوأو ءرذ يبأ نع يورملا نم ًادنس حصأ اذهو «نرق نود نرقب صتخت ال ءدبألا

 . هنع ّحص
 نع ٌّمص دق رمأ يف اوفلتخا دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌباحصأ انيأر اذإف ءًاضيأو

 لاقو :صاخ وأ خوسنم هنإ : مهّضعب لاقف ءهب رمأو هلعف هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ناهربي الإ لّبقُي الف ءلصألل فلاخم هّصاصتخا وأ هخسن ىعَّذا نم ٌلوقف «دبألا ىلإ قاب وه : : مهضعب

 ٌبجاولاو «نيعزانتملا نيب لصفت ٌةجحلاو همومعو هءاقب ىعَّذا نم لوقب هّتضراعم بابلا يف ام ّلقأ َّنإو

 وبأ لاقو «صاخ وأ خوسنم خسفلا نإ :نامثعو رذ وبأ لاق اذإف «هلوسرو هللا ىلإ | عزانتلا دنع ُدّرلا

 .ليلدلا صاصتخالاو خسنلا ىعدا نم ىلعف «ماع همكحو قاب هنإ : : سايع نب هللا دبعو ىسوم

 كلت هلثمب ضّراعُي الو ءُبَتْكُي ال ثيدحف - ثراحلا نب لالب ثيدح  عوفرملا هثيدح امأو
 . ةتباثلا نيطاسألا

 افصلا نيبو تيبلاب فاط نإ هّجح ٌحسفي نأ جحلاب لهّملل ىري يبأ ناك : دمحأ نب هللا دبع لاق

 هللا ىلص لاقو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمألا ٌرخآ يه :ةعتملا يف لاقو .ةورملاو

 يف ثراحلا نب لالب ثيدحف :يبأل تلقف : هللا دبع لاق . ةَرْدُع مُكّجَح اوُلَعِجا» : ملسو هلآو هيلع

 سيل ثيدح اذه «لجرلا اذه فرعُي ال «هب لوقأ ال :لاق ؟ «ةصاخ انل» :هلوق ينعي جحلا خسف

 . هظفل اذه .ٌتبثي يدنع ثراحلا نب لالب ٌتيدح سيل «فورعملاب هدانسإ

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ؛ٌحِصَي ال ثيدحلا اذه نأو دمحأ مامإلا لوق ةحص ىلع لدي اممو :تلق

 هنع تيثي فيكف ءِلبألا بأ اهنأ اهيلإ مهّسح اوخسفي نأ مهرمأ يتلا ةعتمّلا كلت نع ربخأ ملسو هلآو

 يف ُةَرْمُعلا ِتْلَكَد» : لوقيو خسفلاب مهرمأي فيكو «لاحملا لحمأ نم اذه ؟ةصاخ مهل اهنأ اذه دعب

 أ لاب دشن دف !؟مضدعب نم و ةباحصلاب صخخم كلذ أ هم تب كي مث , 'ةّماَيِقلا َّمْوَي ىلإ ٌجَحلا

 نب لالب ٌةياور مّدقت فيكو «هيلع طلغ وهو لي هللا لوسر نع حصي ل ءاذه ثراحلا نب لالب ثيدح

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اوور نيذلا ملعلا ٍةلمح «تايثألا تاقثلا تاياور ىلع ثراحلا

 هللا يضر سابع ُنباو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ًاتباث اذه نوكي فيك مث . هتياور فالخ

 هللا ىلص هللا لوسر ٌباحصأو ؛ماعلاو صاخلا نم دهشمب هرمع لوط هيلع رظانيو ؛هفالخب يتفُي هنع
 رهظي ىتح ءانريغل سيل انب ًاصتخم ناك اذه : :مهنم دحاو ٌلجر هل لوقي الو «نورفاوتم ملسو هلآو هيلع

 ؟مهب كلذ صاصتخخا ىري ناك رذ ابأ نأ «ةباحصلا توم دعب

 لوق مكح همكحف «مهريغل تسيل مهل تناك اهنإ :جحلا ةعتم يف هنع هللا يضر نامثع لوق امأو

 :رومأ ةثالث لمتحي نامثعو رذ يبأ نع يورملا نأ ىلع .ءاوس رذ يبأ

 .خسفلا مّرح ْنَم همهف يذلا وهو «ةباحصلاب كلذ زاوج صاصتخا : اهدحآ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيكل لي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 مهنإ :لوقي هحور هللا سّدق انخيش هاري ناك يذلا وهو :ةباحصلاب هبوجو ٌصاصتخا : يناثلا
 هبضغو ءمهيلع همتحو ءهب مهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل خسفلا مهيلع ضرف دق اوناك
 كلذ ىبأ ْنكل «ةمايقلا موي ىلإ ةماللف «بابحتسالاو زاوجلا امأو .هلاثتما ىلإ ةردابملا يف اوفقوت امدنع
 سي مل نراقو درفم لك ىلع ًاضرف نأو «ةمايقلا موي ىلإ ةمألل بوجولا لعجو «سابع ُنبا ٌرحبلا
 . انخيش لوق ىلإ ينم ليمأ هلوق ىلإ انأو ءأشي مل نإو لح دق لب ءدب الو لحي نأ يدهلا

 لب «يده الب ًادرفم وأ ًانراق ًاجح ءىدتبي نأ ةباحصلا دعب نم دحأل سيل هنأ :ثلاثلا لامتحالا
 هباحصأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُييبنلا هب ٌرَمُأ ام لعفي نأ هيلع ضرف نكل ,خسفلا ىلإ هعم جاتحي اذه
 .كلذ هنع حص امك ؛قاس نمل نارقلاو «يدهلا ِقّسي مل نمل عت لا نم رمألا رخآ يف

 «كلذ هل سيلف «ةعتم هلعجيو «ةدرفُم ةرمُع ىلإ فاوطلا دنع هخسفي مث .درفم جحب مرحي نأ اًمأو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا رمأ لبق درفملا جحلاب مارحإلا اوؤدتبا مهنإف «ةباحصلل ناك امنإ اذه لب
 .هخسفي مث «درفُيو هفلاخُي نأ دحأل نكي مل ءهيلإ خسفلاو عتمتلاب هرمأ رقتسا املف ءهيلإ خسفلاو دمتلاب

 وأ لوألا لامتحالا ىلع نيحجار امإ :امهتيأر «نيريخألا نيلامتحالا نيذه تلمأت اذإو
 .قيفوتلا هللابو ؛ةلمج هب ةحيرصلا ةتباثلا ثيداحألا ٌةضراعم طقستو «هل نييواسم

 نإ اذهف «ةّصاخ مهل تناك جحلا يف ةعتملا نأ ءرذ يبأ نع :«هحيحص» يف ملسم هاور ام امأو
 موي ىلإ اهزاوج ىلع نوقفتم نوملسملا لب «نيملسملا نم دحأ هب لوقي ال اذهف ةعتملا لصأ هب ديرأ
 .ةمّدقتملا ةثالثلا هوجولا لمتحا «خسفلا ةعتم هب ديرأ نإو .ةمايقلا

 «نايفس نع هثدح يدهم نب نمحرلا دبع نأ «لبنح نب دمحأ انل ركذو :«هتنس» يف مرثألا لاقو
 :ليثح نب دمحأ لاقف .ةصاخ انل تناك جحلا ةعتم يف ءرذ يبأ نع «يميتلا ميهاربإ نع «شمعألا نع
 . 197 :ةرقبلا] 4يْلَل لإ همي متت كَت# لجو زع هللا باتك يف يه ءرذ ابأ هللا محر

 لاقُي ال «ةباحصلاب صاخ وأ خوسنم كلذ نإ :نامثعو رذ يبأ لوق :خسفلا نم نوعناملا لاق
 ءاقب صنلا لاحل بجيصتسم هنإف ؛همومعو هءاقب ىعّذا نم ىلع تيفخ ملع ةدايز هلئاق عمف «يأرلاب هلثم
 ةئيبلا بحاص ةلزنمب هصاصتخاو هخسف يعّدمو قاعّدملا نيعلا يف ديلا بحاص ةلزنمب وهف .ًامومعو

 .ديلا بحاص ىلع مَّدقُت يتلا

 يأر هنأب حّرص دقو هيف كش ال يأر اذه لب هيف كش ال دساف لوق اذه :خسفلل نوزوجملا لاق
 ظللاو ؟نيحيحصلا» يفف «نيصح نب ٌنارمع مهنع هللا يضر رذ يبأو نامثع نم ٌمظعأ وه ْنَم
 ظفلو .ءاش ام هيأرب لجر لاقف ءُنآرَقلا لزنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انعتمت :يراخبلل
 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهب انرمأو «جحلا ةعتم ينعي :لجو زع هللا باتك يف ةعتملا ٌةيآ تلزن :ملسم
 ىتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهنع هني ملو ءجحلا ةعتم خسنت ةيآ لزنت مل مث ءملسو هلآو
 . "مع ديري :ظفل يفو .ءاش ام هيأرب ٌلجر لاق .ءتام

 )١( لكك لك س) (15957) ملسمو ,(1671) يراخبلا هجرخأ 017(.



 لَو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف اما )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سطس _ 7 ااا ا ريك يكل يف داعم دار

 هيلع هللا ىلص هللا ٍلوُسَر ٌرمأأ :اهنع ىهن كابأ نإ :هل لاقو اهنع هلأس نمل رمع نب هللا دبع لاقو

 . "0!؟يبأ ٌرْمأ وأ َعْبتي نأ ٌنحأ ملسو هلآو

 نم ٌةَراَجِع مكيلع َلِزْنَت نأ ُكِِشوُي :رمعو ركب يبأب اهيف هضراعُي ناك نمل سابع نبا لاقو
 . "امعو ركب وبأ لاق :نوُلوقتو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق :ُلوقأ ءءامسلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ٌملعأ رذ وبأو ٌنامثع :لوقي نم ُباوج ال ءاملعلا ٌتاوج اذهف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ُملعأ ٌرمعو ركب وبأ :رمع نب هللا ٌدبعو «سابع نبا لاق ًالهف ءمكنم ملسو

 صن عفد يف باوجلا اذهب ىضري نيعباتلا نم ٌدحأ الو «ةباحصلا نم ٌدحأ نكي ملو ءانم ملسو هلآو

 ريغ ّيأر موصعملا لوق ىلع اوُمدَقُب نأ نم هل ىقتأو هلوسرو للاب ٌملعأ اوناك مهو لَو هللا ٍلوسر نع

 يبأ نب يلع :اهئاقبب لاق دقو .ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب اهنأب موصعملا نع ٌصنلا تبث دق مث «موصعملا

 نب ديعسو «ىسوم وبأو «سابع نباو «رمع نباو ءصاّقو يبأ نب ٌدعسو ءهنع هللا يضر بلاط

 « كك يبنلا ىلإ عوفرم هنأ ىلإ بسنُي ال ضحم يأر كلذ نأ ىلع لديو «نيعباتلا روهمجو «بّيسملا

 ام !نينمؤملا ريمأ اي :يرعشألا ىسوم وبأ هل لاق اهنع ىهن امل هنع هللا يضر باطلا نب ٌرمع نأ

 :ةرقبلا] وي ريما علل ارئيَلَوط :لوُقي هللا َّنإف اَنْبَر باك ْذُخْأَت نإ :لاقف ؟كُمّتلا نأش ىف ٌتئدحأ

 ملسو هلآو هيلع ُهللا ىَّلص هللا ٌلوسر َّنإف هُلَسَو آو ِْيَلَع هللا ىَّلص هلا ٍلوُسَو نسب ُذْحَأَت نِإو 116

 اهب مارحإلاو ةعتملا ىلإ خسفلا عنم نأ ىلع ءرمعو ىسوم يبأ نم ّقاَقَنا اذّهَك .رَحَن ىَّتَح ّلِحَي مل

 وبأو «لدتسا امب هل لدتسا نإو « لي هللا لوسر نع سيل ءكّسْتلا يف هثدحأ هنم يأر وه امنإ ًءادتبا

 ىتح رمع ةفالخ نم ًاردصو ءاهّلُك هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف خسفلاب َسانلا يتفُي ناك ىسوم

 يف هنع هللا يضر رمع هثدحأ يأر هنأ ىلع اقفتاو «كلذ نع هيهن يف هنع هللا يضر ٌرمع ضواف

 ١ .هنع ٌعوجرلا هنع حص مث ؛كسنلا

 ام اهنم اوركذف ءاهفالخ ىلع لدي امب خسفلا ثيداحأ ٌةضراعم وهو :ثلاثلا رذعلا امأو :لصف

 عم انجرخ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورُع نع «يرهزلا ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم هاور

 لوسر ٌلاقف ةكم اَنْمِدَق ىتح ءجحب ّلهأ َْم انمو «ةرمُعب ٌلهأ نم انمف «عادولا ةجسح يف ِيلهللا وسر
 لحي الك «ىّدْهاو ِةَرْمُعِب َمّرْخأ نمو ؛نِلْخَيلُك ده ْمَلَو ةرمُعَي َمْرْخَأ ْنَما :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 . ”اثيدحلا يقاب ركذو . ههّجَح ميلف «جَحِب ٌلَعَأ ْنَمو هّيْذَ ٌرَحْنَي ىّتَح
 :اهنع ةورُع نع ءدوسألا يبأ نع «كلام ثيدح نم ًاضيأ «هحيحص» يف ملسم هاور ام :اهنمو

 ّلهأ نم اًنمو «ةرمُعب ّلهأ نم انيف «عادّولا ٍةجَح ٌماع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر عم انجرحت

 ٌّلهأ ْنَم اّمأف ءٌجحلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا ُلوسر لهأو «ٌجحلاب ّلهأ ْنَم انيو «ةرمُعو جحب

 . ؟ةارحنلا موي ناك ىتح اوُلِحَي ملف «ةرمُعلاو ٌجحلا َعَمَج وأ حب ّلهأ ْنَم اًمأو «ٌلحف ةرمعب

ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «يدبعلا رشب نب دمحم انثدح : *ةبيش يبأ نبا هاور ام :اهنمو
» 

 )١( فيعض ٍدانسإب 777/1 دمحأ هجرخأ (1) .734 /9 راطوألا لين رظنا .

 )9( ح) (1؟11) ملسم هجرخأ ١١7(, )4( ح) (1؟11) ملسم هجرخأ ١18(.

 ) )0.,نسح دانسإب



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكح و هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 هلآو هيلع هللا ىّلص وللا لوسر عم انجرح :تلاق «ةشئاع نع «بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي ينثدح
 ءجحلا ٌكسانم ىضق ىتح هنم َمُرحَح امم ءيش نبي لحي مل ًاعم ٍةرمٌعو ٌجحب ّلهأ ناك نمف «ةدرفم ةرمُعب ٌلهأ ْنَم اًئيو «درفُم جب ّلهأ نم انمو هوجو ٍةرمُعب ُلَهَأ ْنَم انف : عاونأ ةثالث ىلع ٌجحلل ٍمّلسو
 «قدرفم ٍةرمُعب لهأ نمو ءجحلا ٌكسانم ىضق ىتح هنم َمُرَح امم ءيش نم لحي مل «درفم جحب لهأ نمو
 . ًاجح لبقتسا ىتح هنم مرح امم لح ؛ةورملاو اًّصلابو ٍتيبلاب فاطف

 نب دمحم نع «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا ثيدح نم ؛هحيحص" يف ملسم هاور ام : اهنمو
 فاط اذإف «ٌجحلاب ٌلهأ لجر نع ريبزلا نب ةورُع يل لس :هل لاق قارجلا ٍلهأ نِم الجر َّنأ لكون
 ينتربخأف «ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا ٌلوسر ٌجح دق :هيفو ؛ثيدحلا ركذف ؟ال مأ ُلجيأ «تيبلاب
 ّلّوأ ناك مث ءركب وبأ ٌجح مث ءِتَِبلاِب فا مث ءأضوت هنأ ةكم مق نيح هب أدب ءيش لوأ نأ «ةشئاع
 أدب ءيش ُلَّوَأ هثيأرف :نامثع ٌجح مث «كلذ ُلثم رمُع مث ٌةَرْمُع نكت مل مث ءتيبلاب فاوطلا هب أدب ٍءيش
 نب ريبزلا يبأ عم ُثججح مث ءرمع نب هللا ٌدبعو ةيواعم مث ٌةرْمُع نكت مل مث «تيبلاب ٌفاوطلا هب
 راصنألاو نيرجاهملا ٌتيأر ّمث .ُةَرْمُع نكت مل مث «تيبلاب ُفاوطلا هب أدب ءيش َلَّوَأ ناكف «ماّرعلا
 نبا اذهف «ةرمشب اهْضُقني مل مث «رمع نبا كلذ لعف تيأر ْنَم ُرحآ مث ةَرْمع ْنُكَت مل مث ؛كلذ نوُلعفي
 ّنِم َلَّوأ مهمادقأ نوعضي َنيِح ءيشب نوؤدبُي اوناك ام ءىضم نمم ٌدحأ الو ؟هنولأسي الفأ «مهدنع ٌرمع
 فاوطلا نم َلَّوأ ءيشب ِنآدْبَت ال ٍناَمَدْقَت نيح يتلاخو يمأ ُتيأر دقو نوُلِحَي ال مث ِءِتْيَبلاِب فارللا
 .0نالحت ال مث هي نافوطت «تيبلاب

 .ِهّنَمَو للادمحب اهيف ةضراعُم الو .خسفلا ٌتيداحأ هب اوضراع ام عومجم اذهف
 «بيعش نب كلملا ٌدبع هيف طِلَعَف ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا ثيدح وهو لوألا ٌثيدحلا امأ

 نع ءُنمانلاو ءرمعمو كلام هاور ثيدحلا نإف «ليقع هخيش وأ «ثيللا هَّدََج وأ ءبيعش هوبأ وأ
 . لحي نأ ىعسو فاط اذإ يده هعم ْنُكَي مل نم رمأ لك يبنلا نأ اوُنّيبو ءاهنع «ةورع نع ؛يرهزلا
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ :اهنع هٌةَرْمَع نع «ديعس نب ىيحي نع :كلام لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر رمأ ؛ةكم نم انوند املف ٌّجيحلا الإ ىرن الو ةدعّقلا يذل نيقب ٍلايل سمُحِل
 .ثيدحلا ركذو .ّلحَي نأ «ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ يده هعم نكي مل نم ملسو هلآو
 .ههجو ىلع ِثيدحلاب هللاو كنتأ :لاقف دمحم نب مساقلل ٌتيدحلا اذه ٌتركذف :ىيحي لاق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر عم انجرخ :اهنع ءدوسألا نع «ميهاربإ نع :روصنم لاقو
 .©قلكخاف َنْفْسَي مل هؤاسنو «يدهلا قاس نكي مل نم ٌلحف لحي نأ يدهلا َقاَس نكي مل نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ئبنلا رمأف ءِتْيبلاب انْفَوَطَت ءاَنمِيَق املف ءجحلا الإ ىرن الو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ :اهنع «ةورع نع ؛باهش نبا نع امُّهالك رمعمو كلام لاقو
 ُهَمَم ناك ْنَم» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث «ةرمعب انللهأف عادولا ةجحح ماع ملسو هلآو

 ."9ءاعيمج امهنم ٌّلِحَي ىَّنَح َّلِجَي الو :ةّرْمٌعلا ْعَم ٌجَحلاب ٌلهيْلَف ءّيَذَه |

 .(1778) ملسم هجرخأ )00

 .(17؟8 ج) )111١( ملسمو 1651(2) يراخبلا هجرخأ (5)

 .(1111) ملسمو ,(1651) يراخبلاو ١/ 247١ كلام هجرخأ (9)



 2: هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نان )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2 ااا اااااااااااااا(1) دايما ريك يده يف داعملا داز

 :هظفلو ولي يبنلا نع «هيبأ نع ع ءملاس هب ربخأ يذلا لثمب اهنع ةورع نع :باهش نبا لاقو

 ّيدهلا هعم قاسف ءىدهأف « ءجحلا ىلا ةرمعلاب عادولا ةجح يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت

 عتمتو «ٌجحلاب ّلهأ مث «ةرمُلاب ّلهأف « ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر أدبو «ةفيلحُحلا يذ نم

 قاسف «ىدهأ نم سانلا نب ناكف ؛ «جحلا ىلإ ةرمُعلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر عم ُنمانلا

 ناك م١ :سانلل لاق كَم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنا مق اًملف هدي مل نم مهنمو ءّيدهلا هعم

 2 نيبو ِتْيَبلاب فلك ىذه ْنُكي مل ْنَمو بح يضف ىٌلح ذم مدع ءيش ني لحي أله ,ئدغأ مكن

 يف ما الن ماب ؛ًيده ذب مل نم فو جلاب لهل مَ لَو ْرّضقُيِلَو ةّوُْرمَلاَو اًفِّصلا

 , "07ثيدحلا يقاب ركذو «ههيمَأ ىلإ َعجَر اذإ ِةَعْبَسو ءّجَحلا

 عم انجرخ :ةشئاع نع «هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع : :نوّشجاملا زيزعلا دبع لاقو

 ٌتْمدَق املف :تلاق :هيفو .ثيدحلا ركذف . . علا الإ ُركْت ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا وسر

 ُهَعَم َّناَك ْنَم الإ ٌنماَّثلا ٌلحآف كرم اهوُلَمْجا» :هباحصأل ملسو هلآ آو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق ةَكَم

 يا يذَهلا

 رُكذُن آل ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص وللا ٍلوُسَر عم انجرخ : ةشئاع نع «ميهاربإ نع :شمعألا لاقو

 .©0تيدحلا ٌركذو لحن ْنأ اًنْرِمأ ءاَمْمِدَق املف جحا الإ

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا يلوسر َعَم انجرخ :ةشئاع نع ءهيبأ نع :مساقلا نب نمحرلا دبع لاقو

 هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلع لخدنف : تلاق .ٌتِئيَط ءَفِرَس انتج املف ؛ٌجحلا الإ ركذن الو ءملسو

 ركذف . .َماَعلا ٌجحأ آل يْنأ ُتْدووَل هلئاو :ُتْلَْك :تلاق ؟ «كيكُبُي ام :لاقف يكبأ انأو ملسو

 ّلَحَف :تلاق ««؟رمُع اَهوُلَعْجا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلِص يبنلا لاق ؛ةكم ٌتْنِوَق املف : :هيفو .ٌثيدحلا

 .20 يعدها ُهَعَم َناَك نم الإ ٌنمانلا

 «ىسوم وبأو «سنأو «رمع نباو «رياج هاور امل قفاوم اذهو .«حيحصلا» يف ظافلألا هذه لكو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأ نم ؛مهريغو «ةصفحو ؛ءاربلاو ءءامسأو ءديعس وبأو «سايع نباو

 ىلع مهّلُك ءالؤه قافتا يفو . ٌةَرْمُغ مهجح اولعجي نأو «يدهلا قاس ْنَم الإ «لالحإلاب مِهّلُك هباحصأ

 الإ ءٌةعتُم هب اومدق يذلا اولعجي نأو ءاولحي نأ مهَّلك هباحصأ رمأ ؛ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 نع «ثيللا ةياور نم اهنأ كلذ نيبُي ءاهيف عقو مهوو «ةياورلا هذه طلغ ىلع ٌليلد يدهلا قاس ْنَم

 ءاهنع «ةورع نع «يرهزلا نع «ليقع نع ىور يذلا وه هنيعب ثيللاو «ةورع نع «يرهزلا نع «ليقع

 مل نمل هرمأو ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عتمت يف ءهيبأ نع «ملاس نع :يرهزلا نع هاور ام َّلثم
 .لِحَي نأ ىدهأ نكي

 مهضعبو ءضعب ىلع داز ةاورلا ٌضعب امنإو ءًأضعب اهضعب ُقَّدصُي ةشئاع ثيداحأ اذإف ءانلمأت مث

 عئم هيف سيل روكذملا ثيدحلاو ىنعملاب هاور مهضعبو ءهضعب ىلع رصتقا مهّضعبو «ثيدحلا رصتخا

 ىلع هؤاقب هب دارملاف «ًاظوفحم اذه ناك نإف « «جحلا ّمِيُي نأ هرمأ هيف امنإو «لالحإلا نم ٌجحلاب ّلهأ نم

 )١( ملسم هجرخأ (؟) .(1779) لسمو ,(1191) يراخبلا هجرخأ )181١( ح) 15١(.

 )( ح) (1911) ملسم هجرخأ (8) .007194 ح) (1111) ملسم هجرخأ 007١.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انا #2 هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 ىلع أرط دق ًادئاز ًارمأ اذه نوكيو «ةرمع هلعجو لالحإلاب رمألا لبق اذه نوكي نأ نيعتيف «همارحإ
 اذه ناك الإو ءدُب الو اذه نيعتيو «نارقلاو عتمتلاو دارفإلا نيب رييختلا ىلع أرط امك ءمامتإلاب رمألا
 مهرمأ نأ دعب هنإف ءًاعطق لاحم اذهو «دارفإلاب نذإلل ًاخسان خسفلاب رمألاو «خسفلاب رمألل ًاخسان
 نوكي نأ ًاظوفحم ناك نإ ُنّيعتيف «ًاعطق لطاب اذه «لوألا مارحإلا ىلغ ِءاقبلاو هضقنب مهرمأي مل ُلحلاب
 . ملعأ هللاو «ةتبلا اذه ريغ زوجي الو «خسفلاب مهل رمألا لبق

 ٌّجحلا ٌممج وأ ٌجحب ّلهأ ْنَم امأو» :هيفو اهنع ؛ةورع نع «دوسألا يبأ ٌتيدح امأو :لصف
 ناك نمف : اهنع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي ثيدحو .ةرحنلا موي ناك ىتح اوُلِحَي ملف «ةرمُعلاو
 انثدح «لينح نب دمحأ انئدح :مرثألا لاق ءاركنُي نأ لهأ امهو ,ظافحلا امهركنأ دق ناثيدحف :4َكِلَذَك رْفُم يحب َلَعأ نمو «ٌجححلا َكِاَنَم َيِضْقَي ىتح هنم ٌمُرَح امم ءيش نم ّلحَي مل أعم ةرمٌعو حب ّلهأ
 عم انجرخ» :ةشئاع نع «ةورُح نع ءدوسألا يبأ نع ؛سنأ نب كلام نع يدهم نب نمحرلا دبع
 اوُفاط َنيِح اوُلحأف ءََرْمعلا لَم ْنَم اًمأف ءملسو هلآو ِهْيَلَع هللا ىّلص هللا ُلوُسَر ٌجَحلاب لهأو ءوَرمُعلاَو جحا لَم ْنَم اَنِوَو «ةَرُْحلاب لَم ْنَ اَنيَو ءٌجَحلاب ّلهأ َْم اّنمف ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نب دمحأ لاقف هلا مَْي ىلإ اوُلِحَي ْملَك وَرْمُعلاو ٌجَحلاب لأ ْنَم اًمأَو .ةورملاَو افّضلايَو ِتْيَبلاَ
 نع «ةورع نع ,يرهزلا :هل ٌتلقف :مرثألا لاقف ءأطخ اذه «ْبَجَعلا نم ثيدحلا اذه يف شننأ :لبنح

 .ةورع نب ماشهو ؛معن :لاقف ؟هفالخب ءةشئاع

 وحنلا اذه يف دوسألا يبألو :لاق ءًادج ناركنم ناثيدح ناذه :مزح نب دمحم وبأ ظفاحلا لاقو
 قيرط نم قاس مث ؟هاور نم ىلع زاج فيك بجعلاو .هنالطُبو هنْهَوَو هِتَركُتِي ءافخ ال ٌتيدح
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ٌتنب ءامسأ ُعَمْسَي ناك هنأ هثدح «ءامسأ ىلوم هللا دبع نأ «هنع يراخبلا
 «ٌفافِخ ذئموي ٌنحنو ءانهاه هعم انلزن دقل «هلوسر ىلع هللا ىَّلص :ْنوُجَحلاِب ْتّرَم املُك لوقت امهنع
 «ٌتيبلا انحسم املف .نالفو «نالفو ءٌريبزلاو «ةشئاع يتخأو انأ ٌثرمتعاف ءانُداوزأ ٌةليلق ءانّرهظ ٌليلق
 ملع ٌّلقأ هل نمم دحأ ىلع اهب ءافَحح ال ٌةلهو هذهو :لاق .©”ٌجَحلاَب ٌّيِشَعلا َنِم اَنَلَلْأ مث ءاتلّلخأ
 :كش الب هيف نيلطاب نيهجول ثيدحلاب

 ةشئاع نأ ىف «لقنلا لهأ نم دحأ نيب فالخ الو ««ةشئاع يتخأو انأ ٌترمتعاف» :هلوق : امهّدحأ
 هاور اذكه ؛ةبصحلا ةليل جحلا مامت دعب ميعنتلا نم اهرمعأ كلذلو ءةكم اهلوخد لوأ يف رمتعت مل
 «دمحم نب مساقلاو :ةكيلُم يبأ نباو ديزي نب دوسألاك «تابثألا ةشئاع نع هاورو « هللا دبع نب رباج
 .دهاجمو «ءسوواطو ءةورعو

 لطاب اذهو «جحلاب يشعلا نم انللهأ مث ءانللحأ ءَتيبلا انحسم املف» :هيف هلوق :يناثلا عضوملا
 ٌموي ناك لالحإلا نأ اًوَور مهْلُك ,سابع ٌنباو ؛ةشئاعو «كلام نب ّسنأو «ًارباج نأل ؛هيف كش ال
 .كش الب مايأ ةثالث نيروكذملا نيمويلا نيبو «ةيورتلا موي ناك ٌجحلاب مهلالحإ نأو ءةكم مهلوخد

 نإف ءهمهف نِم هيف دمحم وبأ يتأ امنإو .حيحص وهو «لطاب الو ركنمب سيل ٌتيدحلا :تلق
 تيبلا انحسم املف» :اهلوق امأو .كش الب عقو اذكهو «ةشئاعو يه ترمتعا اهنأ تربخأ ءامسأ

 )١( ملسمو ,(10/45) يراخبلا هجرخأ )/1739(.



 لِي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نننن )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سسسل7777222 ااا ري يدم يف داعملا داو

 نأب حّرصُت مل يهو «ةشئاع َباصأ يذلا ضيحلا ٌرذع هبصُي مل نمعو ءاهسفن نع اهنم رابخإف :هاَْللْخَأ

 ملو «ةرمُعب تمدق ةشئاع نأ ٌبير الو «مويلا كلذ تلح اهنأو ءةكم مهلوخد موي تيبلا تحسم ةشئاع

 عم ةشئاع ترمتعا :ليق اذإف «ٌةنِراق تراصو ٌّجحلا اهيلع تلخدأف ءَفِرَسي ٌتضاح ىتح اهيلع لزت

 . ًابذك اذه نكي مل «ةرمعب تمدق وأ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ام مزليل مودقلا موي يشع نم اولهأ مهنإ :ُلُقَت مل يهف ؛«جحلاب َيِشَعلا نم انللهأ مث» :هلوق امأو

 هيف حرصي نأ ىلإ هنايبو هروهظ يف جاتحي ال اذه لثمو «ةيورتلا موي يشع تدارأ امنإو ءدمحم وبأ لاق

 ثيداحأ ٌدرف «هريغ ىلإ ماهوألا ٌبهذت ال امم هنأو «هب ماعلاو صاخلا ملعل «هنيعب مويلا كلذ يشعب

 .هيلإ ليبس ال امم مهولا اذه لثمب تاقثلا

 َجّرخُت نأ  امُهَركنأ نيذللا ينعي  ةشئاع نع نيروكذملا نيثيدحلل هوجولا ُملسأو :دمحم وبأ لاق

 رحنلا ٌموي ناك ىتح اوُلِحَي مل «ةرمُعو ٌجحب وأ ءٌجحب اوّلهأ َنيِذّلا نإ» :اهلوقب دارملا نأ ىلع امهُتياور

 «نيثيدحلا نيذه نع ٌةركلا يفتنت اذهبو .يدهلا هعم ناك نم كلذب تنع امنإ «جحلا كسانم اًْوَضَق نيح

 «ةورع نع دوسألا وبأ هركذ ام فالخ ركذي ةورُع نع يرهزلا نأل ءاهلك ٌثيداحألا فلتأت اذهبو

 بابلا اذه يف ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ىيحي فلاخ دقو ءدوسألا يبأ نم ظفحأ كش الب يرهزلاو

 ةناطب يف الو «ةلالجج يف الو «ةقث يف الو «ظفح يف ال :هيلإ نمحرلا دبع نب ىيحي ْنّرقُي ال نَم

 ٌةَرْخَعو «ةشئاع ىلوم ناوكذ ورمع يبأو ءركب يبأ نب دمحم نب مساقلاو «ديزي نب دوسألاك «ةشئاعل

 مل ولو ؟فيكف ءاهب ةناطبلاو ةيصوصخلا ّلهأ مه ءالؤهو «ةشئاع رجح يف تناكو ؛نمحرلا دبع تنب
 ةدايز اهيف نأل ءاهب ذخؤي نأ ٌبجاولا يه درفنا ول مهنم دحاو ٌةياور وأ مهُتياور تناكل كلذك اونوكي

 دقو فيكف «ربخأو ركذو ملع نم ىلع ةجح لمع وأ َلِهَج نم سيلو «ىيحيو دوسألا يبأ ةياور ىلع

 .انركذ نيذللا ىيحيو دوسألا يبأ ثيدحب قّلعتلا طقسف ةشئاع نع ُةَّلِجلا ءالؤه قفاو

 لعف اهنع اركذ امنإ امهنأل «نيدنسم ريغ نافوقوم «ىيحيو دوسألا يبأ يثيدح نإف ًاضيأو :لاق

 يف ةجح الو ءاوُلِحَيال نأ مهرمأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َّيبنلا نأ اركذي نأ نود «تركذ ام لعف نم

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ٌرمأ حص دقو  هاركذ ام حص ولف «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نود دحأ

 دقو «ىلاعت هلل ةاصع اوناكل  اوُلِحي ملو ؛كلذب نوُرومأملا ىدامتف «خسفلاب هعم يده ال نم ملسو

 ناك نم امهيف ىنع امنإ «ىيحيو دوسألا يبأ ثيدح نأ ًانيقي تبثف هنم مهأّربو «كلذ نم هللا مهذاعأ

 هعم نم رمأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأب اهاندروأ يتلا حاحصلا ُثيداحألا تءاج اذكهو «يده هعمأ

 نع «كلام قيرط نم قاس مث «ًاعيمج امهنم لحي ىتح ّلِحَي ال مث «ةرمُعلا عم ًاجح عمجي نأب يدهلا

 َلحَي ىّتَح لحي آل مث ةَرمملاو ٌجَحلاب ُلِيلَك ّيْده ُهَمَم ناك ْنَمه :هعفرت اهنع «ةورع نع «باهش نبا
 الب دارملا هنأ انركذ ام نيِبُي «ةشئاع نع «ةورع قيرط نم «ىرت امك ثيدحلا اذهف :لاق .«ًاعيوج اَمُهْنِ

 «ةلمج لاكشإلا نآلا عفتراو «ةشئاع نع ىيحي ثيدحو «ةورع نع «دوسألا يبأ ثيدح يف «كش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 «ريبّزلاو هتّلاخو ِهَّمأ نأ :ةورٌع نع :هيف هلوق ًافذح دوسألا يبأ ٍثيدح يف نأ ُمّيِبُي اممو :لاق

 حسمب لحي ال ةرمُعب لبقأ نم نأ دحأ نيب فالخ الو .اوُُلح :نكرلا اوُّحسم املف «طقف ةرمُشب اولبقأ

 ٌرئاس هنّيب ًافذح ثيدحلا يف نأ ٌحصف «نكرلا حسم دعب ٍةَّوْرملاو افَّصلا نيب ىعسي ىتح «نكّرلا



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انك قي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 .قيفوتلا هللابو «ةلمج هب ٌبيغشتلا لطبو ءانركذ يتلا حاحصلا ثيداحألا
 «نيرجاهملاو ءرمعو «ركب يبأ لعف نم «ةورع نع «دوسألا يبأ ثيدح يف ام امأو :لصف

 نع «شمعألا ىورف .هباوجب ىفتكُيف .هباوج نسحأف سابع نبا هباجأ دقف ءرمع نباو «راصنألاو
 ركب وبأ ىهن :ةورع لاقف ءلي هللا ٌلوسر ّعتمت :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ؛ورمع نب ليضف
 ركب وبأ لاق :لوقتو لي هللا لوسر لاق :لوقأ «نوكلهتس مكارأ :سابع نبا لاقف «ةعتملا نع ٌرَمَعو
 .رمعو

 ُصُخرُي هللا يَقّثت الأ : سابع نبال ةورُغ لاق :لاق «بويأ نع «رمعَم انثدح :27قازرلا دبع لاقو
 نبا لاقف ءالعفي ملف ءرمعو ركب وبأ اّمأ :ةورُم لاقف .ُةيرع اي كمُأ لس :سابع نبا لاقف !؟ةعتملا يف
 ركب يبأ نع انوُّدحُت وللي هللا لوسر نع مكُثّدحأ هللا ُمُكبذَعُب ىتح نيهتنُم مكارأ ام هللاو :سابع
 .كنم اهل ٌعبتأو لكي هللا لوسر ةنسب ملعأ امُهَل :ةورُع لاقف ؟رمعو

 نبا نع ينايتخسلا بويأ نع ديز نب دامح نع برح نب ناميلس نع ؛"”يجكلا ملسم وبأ جرخأو
 ءالؤه يف ةَرمٌعلاب ساّنلا ُرُمأت : كي هللا لوسر باحصأ نمي لجرل لاق «ريبزلا نب ةورُع نع «ةكيلُم يبأ
 العفي مل ٌَرَمُعو ركب ابأ نإف :ةورُع لاق ؟كلذ نع كّمأ ُلأسَت ًالّوأ :لاق !؟ةرمُم اهيف سيلو ءرْشَعلا
 نع مكثّدحا يّنِإ «مكُبذَعُيَس الإ لجو ّرَع هللا ىرأ ام ءمتكله انه اه نم :لجرلا لاق كلذ
 َكْنِم كي هللا ٍلوسر ٍةنسب مّلعأ اناك هللاو امهنإ :ةورع لاق .رمعو ركب يبأب ينوربخُتو هلو هللا لوسر
 نّسحأ ًاباوج ركذنو ؛هركذن باوجب ءاذه هلوق نع ةورُع مزح نب دمحم وبأ باجأ مث  لجرلا تكسف
 .- انخيشل هنم

 «كنم رّمعو ركب يبأبو وللي هللا لوسر ةئسب ٌملعأ سابع نبا :ةورعل لوقن نحنو :دمحم وبأ لاق
 قدصأو ملعأ نينمؤملا مأ ةشئاعو .ملسم كلذ يف كشي ال «كنم مهتثالث مهب ىلوأو «كنم ريخو
 نم :ةشئاع تلاق :لاق هللا دبع نع «يعيبّسلا قاحسإ يبأ نع ؛يروثلا قيرط نم قاس مث .كنم
 دق هنأ عم :دمحم وبأ لاق .جحلاب سانلا ملعأ وه :تلاق .سابع نبا :اولاق ؟مِسْؤُملا ىلع َلِمْعَتسا
 قاس مث. قثوأو «قدصأو «ملعأو «لضفأو «ةورع نم ريخ وه نمو «ةورع هلاق ام فالخ اهنع يور
 نع «سوواطو ؛ءاطع نع «ثيل نع «يدوألا سيردإ نب هللا دبع نع .جشألا نع «رازبلا قيرط نم

 .ةيواعم اهنع ىهن نم لوأو «رمعو ركب وبأو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت : سابع نبا

 وبأو كي هللا لوسر عتمت :سابع نبا نع ءسوواط نع ؛ثيل نع «يروثلا نع ؛قازرلا دبع قيرط نمو
 .ةيواعم اهنع ىهن نم لوأو «كلذك نامثعو رمعو «تام ىتح ركب

 , ©9نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور ءاذه سابع نبا ثيدح :تلق
 وبأو ءبعك نب يبأ لاق :لاق ؛هيبأ نع ءسوواط نبا نع رمعم انثدح :لاق «قازرلا دبع ركذو

 دقو الإ دحأ يقي لهو :رمع لاقف ؟ةعتملا هذه رمأ ساّنلل َنّيبتف موقت الأ :باطخلا نب رمعل ىسوم
 . اهلعفأف انأ امأ ءاَهَمِلَع

 .حيحص دانسإب )02(

 . هنم لقنلاب حرص فنصملاو 7518 ص مزح نبال ؛عادولا ةجح» نم تبثملاو ؛ملسم حيحص» لصألا يف (؟)
 .(857) يذمرتلاو 91 دمحأ هجرخلأ (0)



 #2 هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نكي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هت تتار يع يل داعم دج

 نع «ةملس ُنِب ٌدامح انثدح :لاق «لاهنملا نب ٌجاجح انثدح «يوغبلا زيزعلا ٍدبع ُنِب يلع ركذو

 ٌَييَغ ةبعكلا :لاقو «ةبعكلا لام ذخأي نأ دارأ رمع نأ «نسحلا نع ؛ديمح وأ «ناميلس ىبأ نب دامح

 لاقف «جحلا ةعتُم نع ىهني نأ دارأو ءٍلوُبلاب اوُعِبْصَي نأ نميلا لهأ ىِهْنَي نأ دارأو «ٍلاملا َكِلَُذ نع

 ءهذخأي ملف ءهيلإ ٌةجاحلا هباحصأيو هبو «لاملا اذه هباحصأو لكي هللا ٌلوسر ىأر دق :بعك ُنِب يب

 اهنأ ملع دقو ءاهنع ني ملف «ةيئاميلا ٌبايثلا نوسّبلي هباحصأو لي هللا ٌلوسر ناك دقو هدأت الف تنأو

 . ًايهن اهيف ىلاعت ُهللا ٍلِزْنُي ملو ءاهنع هني ملف ِْلي هللا لوسر عم انعّتمت دقو «لوبلاب ُعّْبْصُت

 نيسمخ ُتججح ولو «ثعتمتل ؛ُتججح مث ؛ةنسلا طسو يف ُثرمتعا ول :رمع ُلوق مدقت دقو

 يف ُترمتعا ول :هنع «سابع نبا نع «سوواط نع «سيق نع ةملس نب دامح هاورو .ٌتعتمتل «ةجح

 نع ؛«سوواط نع ؛ليهك نب ةملس نع «يروثلاو .ةرمُع يتجَح عم تلعجل ءتججح مث «نيترم ةنس

 نب ماشه نع :ةنييع نباو .تعتمتل «تججح مث «ُثرمتعا مث «ٌترمتعا ول :هنع «سابع نبأ

 ينعي  ةعتملا نع ىهن هنأ نوُمعزي يذلا اذه :لاق «سابع نبا نع «سوواط نع «ثيلو :'”ريجح

 ةجح تمت ام «ةرم اذكو اذك : سابع نبا لاق .تعتمتل «تججح مث «ٌترمتعا ول :لوقي هّيعمس  رمع

 .ةعتمب الإ طق لجر

 :لاق امنإو ءةتبلا ةعتملا نع هني مل ءهنع هللا يضر َرَمُع نأ وهف ءانخيش هركذ يذلا باوجلا امأو

 امهنم دحاو لك ُةارفإ وهو «رومألا ّلضفأ مهل ُرَمُع راتخاف ءامهنيب اوُلِصْفَت نأ مكترمُعو مكُبحِل من نإ
 ىلع صن دقو «ىرخأ ةرفّس نودب صاخلا عتمتلاو نارقلا نم لضفأ اذهو «.هدلب نم هل هئشني رفسب

 هلعف يذلا دارفإلا وه اذهو .مهريغو ىلاعت هللا مهمحر يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأو ء«دمحأ :كلذ

 . امهنع هللا يضر ٌىلع كلذكو «سانلل هراتخي رمت ناكو ءامهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ

 : الاق [195 :ةرقبلا] ولي ريمْلأَو جلل اوكيأَر> :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر يلعو رمع لاقو

 ”!«كِبَصُن ٍرْذَك ىلع كّرَجأ» : اهترمُح يف ةشئاعل يب لاق دقو ِكلهأ ِةَرْيَرُد نم امهب ٌمِرحُت نأ امّهمامتإ
 وأ ؛ّجحي ىتح ماقأو «ٌجحلا ٍرهشأ لبق رمتعاو ءاهنم ةرمُعلا أشنأف ءهلهأ ِةَرْيَوُد ىلإ ٌجاحلا عجر اذإف

 .هلهأ ةريوُد نم نيكسنلا نم ٍدحاو لكب ىتأ دق انه اهف «ٌجح مث ءهلهأ ىلإ عجرو «هرهشأ يف رمتعا

 .هريغ نم ٌلضفأ وهف «لامكلا ىلع امهب ٌنايتإ اذهو

 لمح نم مهنم مث «ةعتملا نع ىهن هنأ مهنم طِلَغ نم نظف «سانلل رمع هراتخا يذلا اذهف :تلق

 ضراع نم مهنمو هيلع دارفإلل ًاحيجرت «ىلوألا ِكرت ىلع هلمح نم مهنمو «خسفلا ةعتم ىلع هيهن
 امك «رمع نع نيتياور كلذ يف لعج نم مهنمو ءاهانركذ دقو «بابحتسالا تاياورب هنع يهنلا ٍتاياور

 كلس امك ءأريخأ هنع عجرو «ًاميدق ًالوق يهنلا لعج نم مهنمو «لئاسملا نم امهريغ يف ناتياور هنع
 يف مهئاسني َنيِسِرعُم احلا ّنَي نأ هتهاركل هدنع نم هآر ًايأر يهنلا ُدُعَي نم مهنمو «مزح نب دمحم وبأ

 .ِكاّرألا ٌلِظ

 عم فقاو انأ امئيب :لاق «ءديزي نب دوسألا نع «يعخنلا ميهاربإ نع «دامح نع :ةفينح وبأ لاق

 .فيرحت وهو «دمحم» عوبطملا يف ١١(

 ,(15 ح) (1111) ملسمو «(119/81) يراخبلا هجرخأ (؟)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز اكليل لكي هتجح قايس ىلإ عجرتلو :لصف

 :رمع هل لاقف «بيطلا حير هنم ٌحوفي .هرعش ٍلُجَرُم لجرب وه اذإف «ةفرع ًةيشع ةفرعب باطخلا نب ٌرَمُع
 :لاق . ركل ُيْغألا ٌتَعْشألا ٌمرحملا امنإ .مرحم ةئيهب كتئيه ام :رمع لاقف .معن :لاق ؟تنأ ٌمرحمأ
 هذه يف اوُمّنمتت ال :كلذ دنع رمع لاقف .َمويلا ٌتمرحأ امنإو «يلهأ يعم ناكو ءًاعّيمتم ٌتِمِدَق ينإ
 «نيبي اذهو . ًاجاّجُح ّنِهِب اوحار مث «كارألا يف ّنِهِب اوُسّرعل ؛مهل ةعتملا يف ُتْضَتَر ول ينإف ءمايألا
 .هآر يأر رمع نم اذه نأ

 الو ءًامرحم حبصأ مث ؛هئاسن ىلع هل يبنلا فاط دقو ؟كلذ اذبحو ؟اذام ناكف :مزح نبا لاق
 .ملعأ هللاو «نيع ةفرطب مارحإلا لبق حابم ءطولا نأ فالخ

 .امهداسف ُنّيبنو امُهركذن «نييرخأ نيتقيرط خسفلا نم نوعئاملا كلس دقو :لصف
 يضتقي ظايتحالاف «خسفلا زاوج يف مهدعب ْنَمو ٌةَباحصلا فلتخا اذإ :اولاق :ىلوألا ةقيرطلا

 . مهرثكأ لب ءملعلا لهأ نم ريثك دنع اهيف ٌروجي ال امع ةدابعلل ٌةنايِص هنم ٌّعنملا
 لهأ نأل «جحلا رهشأ يف ةرمُعلا ٌراوج مهل نّيبيِل خسفلاب مهرمأ ِهَي يبنلا نأ :ةيناثلا ةقيرطلاو

 ّحَلَسْلاَو ءُرَئألا اًمَعَو بدلا أَرَي اذإ :نولوُقي اوناكو ءجحلا رهشأ يف ةرمُعلا نوهركي اوناك ةيلهاجلا
 رهشأ يف ةرمُعلا ٌراوج مهل نيبيل , "”خسفلاب كو ٌُيبنلا مهرمأف ٌرَمَتْها ِنَمِل ُةَرْمُعلا ٍتَّلح دقف ُرَّئَص
 .ناتلطاب ناتقيرطلا ناتاهو . جحلا

 كرتو اهُعاَبّتا وه ظايتحالاف تنّيبت اذإف ُةنّسلا نيبتت مل اذإ عرشي امنإ ظايتحالا نألف :ىلوألا امأ
 ءظوحأو ظوحأ اهُمابتاو اهفلاخ ام ٌكرتف «ًاطايتحا فالتخالا لجأل اهّكرت ناك نإف ءاهفلاخ ام
 ىفخي الو َةّنُسلا فالي نم جورخلل ظايتحاو ءاملعلا فالخ نم جورخلل طايتحا :ناعون ظايتحالاف
 .رخآلا ىلع امهدحأ ُناحِجُر

 : يناثلا .مّرحم هنأ :اهدحأ :لاوقأ ةئالث خسفلا يف سانلل َّنإف ءانه ٌمنتمم طايتحالا نإف ءاضيأو
 نم جورخلاب طايتحالا سيلف «ٌبَحتسم هنأ :ثلاثلا .فّلُكلاو فّلّسلا نم ةعامج ٌلوق وهو .بجاو هنأ
 نم جورخلاب ظايتحالا رذعت اذإو .هبجوأ نم فالخ نم جورخلاب طايتحالاب ىلوأ همّرح نم فالخ
 .ةّنّسلا فالخ نم جورخلاب ظايتحالا نّيعت «فالخلا

 :ةديدع هوجو نم ًانالطُي ٌرهظأف : ةيناثلا ةقيرطلا امأو : لصف
 مدقت امك «ةدعّقلا يذ يف جحلا رهشأ يف ثالنلا ُهَرَمْع كلذ لبق رمتعا كي ّيبنلا نأ :اهّدحأ

 الإ جحلا رهشأ يف رامتعالا ٌزاوج اوملعي مل ةباحصلا نأ نظُي فيكف ,جحلا رهشأ ظسوأ وهو «كلذ
 ؟تارم ٌتالث كلذل هلعف مدقت دقو «ةرمُعلا ىلإ جحلا خسفب مهرمأ دعب

 لَمْ ٍةَرْمُعب َلهُي ْنَأ َءاَش ْنَما :تاقيملا دنع مهل لاق هنأ 'نيحيحصلا» يف تبث دق هنأ : يناثلا
 يف رامتعالا ٌراوج مهل نّيبف '"”«ُلَعْفيْلف ٍةَرمٌعو ٌجَحب ٌلِهْب نأ ءاَش ْنَمو ْلَمْفَبَك ةجَحِب لهي نآ ءاَش ْنَمو
 نإ هللا ٌرمعلو ؟خسفلاب الإ اهزاوج اوملعي مل فيكف ءهعم نيملسملا ٌةماعو «تاقيملا دنع جحلا رهشأ
 .خسفلاب اهّراوج اوملعي ال نأ ٌردجأ مهف «كلذب اهَّراوج نوملعي اونوكي مل

 .سابع نبا ثيدح نم )١141( ملسمو )١574(: يراخبلا هجرخأ )١(
 .01711) ملسمو (1537) يراخبلا هجرخأ (؟)



 لَو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نيلحا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سسسلل7لالالاااا ااا ا ع ا ما

 ىتح همارحإ ىلع ىقبي نأ ّيدهلا قاس نَم رمأو «لّلحتي نأ ّيدهلا تْسُي مل نم َرَمأ هنأ :ثلاثلا

 ال «للحتلا نم ٌعناملا وه يدهلا قوس نأ ىلع لدي اذهو «مرحمو مرحم نيب قرفف . .هَّلِجَم يدهلا غلبي

 يف ريثأتلا لعج كك يبنلاف ؛مرحم نود مرحمب صتخت ال اهوركذ يتلا ةلعلاو «لوألا مارحإلا ُدرجم

 .هريغل ال ًامدعو ًادوجو يدهلل همدعو لجلا

 لضفأ ٌحسفلا نأ ىلع ًاليلد اذه ناك ؛نيكرشملا ةّقلاخم دّصق لي ّيبنلا ناك اذإ :لاقي نأ : عبارلا

 م ؛نيكرشملا ةفلاخمل كلذب مهرمأ امنإ ناك اذإ هنأل ءةلعلا هذهل

 كسانملا يف هتمأل هعرشو ِةكَي يبنلا هلعف ام نإف ءابابحتسا امإو ًابوجو امإ «ةمايقلا موي ىلإ ًاعورشم

 اوناك نيكرشملا نإف «ًابابحتسا وأ ًابوجو امإ «ةمايقلا موي ىلإ عورشم وه «نيكرشملا يدهل ًٌةفلاخم

 اوناكو ؛ٌسمشلا عُّلظَت ىتح ةفلدزم نم نوضيفُي ال اوناكو «سمشلا بورغ لبق ًةفرع نم نوُضيِفُي

 ْنِم ضن ْمْلَك «نيكِرْشُملا ّيذه انّيْدَه لاحد : لاقو لي ٌيبنلا مهفلاخف «ريِغُن اَمْيك َريِبَت ْقِرْشَأ :نولوقي
 . ُسْفَّشلا تبرع ىَّنَح هك ٌةَكَرَع

 ؛ةفينح يبأو ءدمحأ لوقك «مد ربحي ٌبجاو امإو «كلام لوقك نكر امإ «ةفلاخملا هذهو

 ةنس سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم ةضافإلاو . هل رخآلا لوقلاك «ةنس امإو «نيلوقلا دحأ يف يعفاشلاو

 فقوو ؛ هلك يبنلا مهفلاخف «عْمَج نم ضيفت لب «ةفرعب ُفقَت ال تناك ٌنشيرق كلذكو «نيملسملا قافتاب

 :ةرقبلا] مث «ٌساَتلأ طاسقأ ُتْيَح َنِم أوُصِيِفَأ ُّثظ : ىلاعت هلوق لزن كلذ يفو ءاهنم ّضافأو «تافرعب

 يه نيكرشملا اهيف ُفِلاَخُت يتلا روُمألاف « «نيملسملا قافتاب ٌجحلا ناكرأ نم ةفلاخملا هذهو 4

 رمأ هيك ّيبنلا نإ :لاقُي فيكو ؟مرحم اهيف نوكي فيكف «هوركم اهيف سيل ءٌبحتسملا وأ ٌبجاولا

 :لاقي وأ ؟هب مهرمأ يذلا ني لضفأ هنع مهاهن يذلا نوك عم نيكرشملا َكسُت فِلاُي كنب ِكُسْنِب هباحصأ

 نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ٌجح نِم ٌلضفأ هججحف :عتمتي ملف نوكرشملا جح امك ٌّجح ْنَم

 . كو هللا لوسر ٍرمأب «راصنألاو

 . «ةّمايِقلا ِمْوَي ىلإ ٌجَحلا يف ُةَرْمُعلا ٍتَّلَكَد١ : لاق هنأ هنع «نيحيحصلا» يف تبث دق هنأ : سماخلا

 مي ىلإ جلا يف ةرخقلا يلع وبلا ٍدبآل ْلَب آل» :َلاَقَف ؟دَبألِل مأ اذه اَِماَعِل نه اًنيَرْمُع :هل ليقو

 اذإ ىتح :لاق .ليوطلا رباج ثيدح يف ًاحيرص ءاج امك ؛ ءخسفلا ةرمع نع مهلاؤس ناكو . ©”«ةمايِقلا

 اهُتْلَمَجَلو ءَيْذهلا قشسأ ْمَل ءُترَيذَكْسا ام يرمأ ْنِم ُتَْيقَتْسا ول» : لاق قّورملا ىّلَع هفاوط ٌرخآ ناك

 لوسر اي: :لاقف كلام نب ةقارُس ماقف ,2ًةَرْمُه اهْلَعْجيْلَو لِحْيْلَف ءيذه ُهَعَم َسْيَل مُكدِم َناَك ْنمَك ٌةَرْمُع

 ةَرْمُعلا ِتَّلَخَد» :لاقو «ىرخألا يف ٌةَدِحاو هعياصأ هي هللا لوسر َكّيشف ؟دبألل مأ ءاذه انماعلأ !هللا

 ؛ةجحلا يذ نِم ْتَضَم عبار حبص كو ٌلوسر مَن : ظفل ىفو . هدّبألا دبأل ْلَب الا ع نْيترَم (ٌجَحلا يف

 ةكَرع يأ ءانئاَسن ىلإ َيِضُْ نأ انرَمأ ٌسْمح الإ ةفرع نيبو اننيب نكي مل امل : انلقف لحن نأ انرمأف

 :لاقف ؟دبألل مأ اذه انماعل :كلام نب ةقارُس لاقف :هيفو .ٌتيدحلا ركذف . . .ّيِنملا اَنٌريِكاَذَم ٌرظْفَت

 , ؛دبأل»

 .نوميم نب رمع ثيدح نم :«(777) هجام نباو )١784(« يراخبلا هجرخأ )١(

 .7917 ص هجيرخت مدقت (')



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نضل ف هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 :َلاَق ؟هللا ٌلوسر اي ذم ًةصاخن ْمُكَلأ»د :هي ّيبنلل لاق ةقارس نأ :هنع «يراخبلا حيحص» يفو
 ةرمُعلا نأو ءدبألل اهيلإ هّحح مهنم خسف نم خسف يتلا ًءرمُعلا كلت نأ ل هللا لوسر نّيبف 'دَبألِل لبا
 .جحلا ٌضعب عتمتلا ةرمع نأ نّيبُي اذهو «ةمايقلا موي ىلإ ٌجحلا يف تلخد

 : نيضارتعاب ءِدَبألا ِدْبَأل لبا :هلوقب لالدتسالا ىلع سانلا ٌضعب ضرتعا دقو

 اذهو .دبألا ىلإ هظِقسُي لب ءماعلا كلّْذب ٌصتخي ال اهب ضرفلا ظوقس نأ «دارملا نأ :امهدحأ
 امنإ لب ؛ةنيعم ةفئاط قح يف نوكي ال دبألا نإف ءدبألل :ْلُقَي مل كلذ دارأ ول هنإف «لطاب ٌضارتعالا
 كلذب اودارأ ول مهنألو ,ةةَماّيِقلا مْوَي ىلإ ٌجحلا يف ُةَرْمُعلا ِتَلَكُد» :لاق هنألو «؛نيملسملا عيمجل نوكي
 :هل اولاق مهنألو ءجحلا نع ُلاؤسلا ناك لب ةرمُعلا ىلع اورصتقا امل بوجولا راركت نع لاؤسلا
 يف هل اولاق امك ؛هل اوُناقل «ماع ّلُك اهبوجو راركت اودارأ ولو «؟يبألل مأ ءاَذَه اًئياعِل هذه انترمع»
 :ُتْلُق وأ ءمكتكرت ام ينورذ» :هلوقب حلا يف هب مهباجأ امب مهباجألو ؟هللا لوسر اي ماع لكأ :جحلا
 «باوجلاو لاؤسلا اذهف .هدّبألا ٍدَبَأل ْلَب' :لاقف .ةصاخ مكل هذه :هل اولاق مهنألو ْتَبَجَوَل ْمَعَن
 .صاصتخالا مدع يف ناحيرص

 نم ٌلطبأ ٌضارتعالا اذهو .ٌجحلا رهشأ يف رامتعالا ٌراوج هب ديرُي امنإ كلذ نإ :هلوق :يناثلا
 يف ةرمُعلا زاوج نع ال ءّجحلا خسف يه يتلا ةعتُملا نع هيف لو ّيبنلا لأس امنإ لئاسلا نإف .هلبق يذلا
 «اًئِياعِل اذه :ذئتيح ٌةقارس هل لاقف «ٌجحلا خسفب هعم َيْدَه ال نم هرمأ َبِقَع هلأس امنإ هنأل .ٌجحلا ٍرهشأ
 ّجححلا يف ُةَرمُعلا ِتَّحَد» :هلوق يفو .هنع هلأسي مل اّمع ال «هنع هلأس ام سفن نع هيي هباجأف ؟دبألل مأ
 «ةَمايِقلا موي ىلإ ريتسم كلذ نأ ٌيلج ٌنايِب ؛لالحإلاب هعم يده ال نم هرمأ بقع .هةَماَيقلا ٍمْوَي ىلإ
 ا .قيفوتلا هللابو ءصوصخُحلا ىوعد لطبف

 ًةلطاب تناك نإف ءاهيلإ ٌةراشإ هيف الو ءثيدحلا يف تسيل اهومتركذ يتلا ةلعلا هذه نأ :سداسلا
 نإ لب ءهوجولا ني هجوب ةباحصلاب صاصتخالا مزلت ال اهنإف «ٌةحيحص تناك ْنإو ءاهب مكٌضارتعا لطب
 «هباحصأ َةّرقو هّنّوق ٌنيكرشملا َيِرْيِل ٌعِرُش َلَمّرلا نأ امك ؛هرارمتساو اهلولعم ٌماود تضتقا تححص
 .ريدقت لك ىلع مهب صاصتخالا ىلع ةلعلا كلتب جاجتحالا لطبف «ةمايقلا موي ىلإ هثيعورشم ترمتساو

 ىلع ّجحلا رهشأ يف ةرمُعلا زاوجب ملعلاب اوفتكي مل اذإ ؛مهنع هللا يضر ٌةَباحصلا َّنأ :عباسلا
 ْنَمُق «ةرمُعلا ىلإ ٌجحلا خسفب مهرمأ ىتح تاقيملا دنع اهيف مهل هنذإب الو «ماوعأ َةثالث هعم اهل مهلعف
 ًءادتقاو لي يبنلا رمأل ًاعابّنا «ةرمُعلا ىلإ ٌجحلا ٌعّسْفَي ىتح كلذب َيَفَتْكَي ال نأ ىرحأ مهدعب
 يف جاتحن الو «ةّباحصلا هب ىفتكا ام نودب كلذ نم يفتكن نحن انإ :لئاق ٌلوقي نأ الإ ؛هباحصأب
 . هنم هللاب دوعن ٌلهج اذهو ءهيلإ مه اوجاتحا ام ىلإ زاوجلا

 كلذب مهمّلعيِل ءمارح وه يذلا خسفلاب هّياحصأ رمأي نأ و هللا لوسرب ّنِطُي ال هنأ :نماثلا
 .ًةفلك لقأو ةلالد حضوأو ءانايب هنم لهسأبو ءروظحملا اذه باكترا ريغب هُميلعت نكمُي ًاحابم

 لاق دقو .بحتسم وأ بجاو امإ ًاذإ وهف :ليق .ًامارح هب مهرمأ نيح خسفلا نكي مل :ليق نإف
 اذه عفر عامجإ وأ صن ُيأو ؛هبابحتسا وأ هباجيإ دعب همّرح يذلا نمف «ةفئاط امهنم دحاو لكب
 .اهنع صيحم ال ةيلاطم هذهف «بابحتسالا وأ ٌبوجولا



 للي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف قلد )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مسلس سا يك

 هةَرْمُع اهّتْلَعَجَلو «َيذَهلا ُتْقُْس اَمَل ُترَبْدَتْسا ام يرْمأ ْنِم ُتْلَبْفَتْسا ول» :لاق كي هنأ : عساتلا

 نم اذه ؟اهتاوف ىلع فَّسأت ىتح «جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوجب ملعلا كلذ دنع ِةِكَي هل دّدجت ىرتفأ

 .لاحملا مظعأ

 نأ مولعمو «يدهلا ِقّسَي ملو «نرق ْنّمو ءدرفأ ناك نَم «ةرمُعلا ىلإ خسفلاب رمأ هنأ :رشاعلا

 يف ةرمعلا زاوج هل نّيبيل ةرمُم ىلإ هنارق خسفب هرمأي فيكف ءهتجح عم جحلا رهشأ يف رمتعا دق نراقلا

 ١ ؟جحلا اهيلإ مضو ءاهب ىتأ دقو ءجحلا رهشأ
 هب دري مل ولو هل فلاخم ال لوصألا سايقل قفاوم ةرمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف نأ :رشع يداحلا

 نأب هررقو «مالسإلا خيش هلاق ءسايقلا قفو ىلع هب ٌّصنلا ءاجف ؛هزاوج يضتقي ُنمايقلا ناكل ٌضنلا
 زاج ءجحلا اهيلع لخدأ مث ةرمُعلاب مرحأ ولف «ةمئألا قافتاب زاج همزل ناك امم ٌرثكأ مزتلا اذإ مرحملا

 كلام بهذم وهو ءروهمجلا دنع زجي مل «ةرمُعلا هيلع لخدأ مث ءٌجحلاب مرحأ اذإو «عازن الب
 فوطي نراقلا نأ يف هلصأ ىلع ًءانب كلذ زّوجُي ةفينح وبأو «هبهذم رهاظ ىف ىعفاشلاو ءدمحأو

 «نيفاوط وطي هنأ نراقلا يف دمحأ نع ةّيكحملا ةياورلا سايق اذهو :لاق . نييعس ىعسيو «نيفاوط

 امزتلم راص ءأعتمتم راص اذإف «جحلا الإ مزتلي مل جحلاب ٌمرحملاف «كلذك ناك اذإو . نييعس ىعسيو

 «ًابحتسم ناك َلضفأ ناك املو .كلذ ٌراجف ؛هيلع ناك امم ٌرثكأ خسفلاب همزتلا ام ناكف ءجحو ةرمُعل

 ىلإ جحلا خسفي نأ دارأ ول هنإف «ءكلذك سيلو «ةرمع ىلإ ًاجح خسف هنأ َّنظ نم ىلع اذه لكشأ امنإو

 نم عتمتملاو «ةرمُعلا دعب جحي نأ هتّين نم ناك نمل زئاج ُحسفلا امنإو ءعازن الب زجي مل «ةدرفم ةرمُم
 ««ةّمايِقلا مْؤي ئلإ ٌجََحلا يف ٌةَرْمُعلا ٍتّلَكَد» :هكَي يبنلا لاق امك «جحلا يف لخاد وهف ةرمعلاب مرحي نيح

 .جحلا يف لاحلا كلت يف هنأ ىلع لدف «ةرمغعلاب ٌمرِحُي نيح نِ ٌةثالثلا َمايألا وصي نأ هل زوجي ءاذهلو

 لعني لَك ٌئبنلا ناك كلذكو .هدعب لستخي مث ءءوضولاب ٌبنجلا أدبي امكف «كلذ دعب جحلاب هّمارحإ امأو

 لسغف ؛"''هاَهني ِءوُضْولا عِضاَوَمو ءاَهياَيمِبَّنأَدْيا» :هتنبا لسغ يف ةوسنلل لاقو .ةبانجلا نم لستغا اذإ
 . لسغلا ضعي ءوضولا عضاوم

 :هجوأ ةثالثل لطاب اذه :ليق نإف

 . همزتلا ام نود وهف «لوألا همارحإب هنم ًاعونمم ناك الح خسفلاب دافتسا «خسف اذإ هنأ : اهدحا

 , !جاتحي ال اذهلو «هيلإ خسف يذلا ِكْسّنلا ني ٌلمكأ «ًالوأ همزتلا دق ناك يذلا َكّسْنلا نأ : يناثلا

 ِكسُن نم ٌلضفأ هيف ناربُج ال ٌكسنو «هل ًاناربُج يده ىلإ جاتحي هيلإ خسفُي يذلاو «ناربجم ىلإ لوألا
 . روبجم

 قيرطب اهيلإ هخسفو هب اهلادبإ ٌروجي ال نآلف ءجحلا ىلع ةرمعلا ٌلاخدإ ْرْجَي مّل اذإ هنأ :ثلاغلا

 .ىرحألاو ىلوألا

 . لصفمو لمجم :نيقيرط نم هوجولا هذه نع باوجلاف

 ميدقت مازتلاب اهنع باوجلاو «ةنسلا درجم ىلع تاضارتعا هوجولا هذه نأ وهف :لمجملا امأ

 )١( ج) (919) ملسمو ؛(17060) يراخبلا هجرخأ 47 47(.



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نسل لو هتجح قايس ىلإ عجرثلو :لصف

 ةنسلا ةفلاخمل هنالطب نايبو «ًاعطق لطاب وهف «ةنسلا فلاخُي يأر لك نأو «ءارآلا ىلع يحولا
 .ءارآلل ًاعبت ةنسلا تسيلو «ةنسلل عبت ءارآلاو ءهل ةحيرصلا ةحيحصلا

 ءافولا نم دب الف «سايقلا قفو ىلع ّحسفلا نأ انمزتلا انإف ءهددصب نحن يذلا وهو :لّصفملا امأو
 دارفإلا نم لضفأ وهف «للحتلا هلّلخت نإو عتمتلا نأب :هباوج لوألا هجولاف اذه ىلعو «مازتلالا اذهب
 «هيلإ ٌجحلا خسفب هباحصأ هرمألو هب مارحإلاب هعم يده ال نم لي يبنلا رمأل هيف َّلِح ال يذلا
 «هزاوج ىلع تعمجأ ةمألا نألو هللا باتك يف هيلع ٌيصوصنملا ُكسْنلا هنألو ءهب مرحأ ناك هنأ هيْنمتلو
 دعب هيلإ خسفلاب مهرمأ نيح َبِضَع هي يبنلا نإف «نيلوق ىلع هريغ يف اوُملتمخاو «هبابحتسا ىلع لب
 لضفأو ؛نورقلا ٍرح ةجح نم لضفأ طق ةجح نوكت نأ ًاعطق لاحُملا نم هنألو ءاوفقوتف ٌجحلاب مارحإلا
 نوكي نأ لاحملا نمف «يدهلا قاس ْنَم الإ ةعتم اهولعجي نأب مهّلُك مهرمأ دقو لك مهيبن عم نيملاعلا
 يذلا وه اذهف «هّيبنل هناحبس ُهللا هراتخا امك «يدهلا قاسو نرق نم ّجح الإ .هنم لضفأ جحلا اذه ٌريغ
 نم مهّلُقني نأ لاحملا نم هنألو «نيذه نم لضفأ ٌحح أف «عتمتلا هباحصأل راتخاو ؛هّيبنل هللا هراتخا
 كما اذه ناحجرف ءاهّعِضوم اذه سيل ةريثك رخأ هوجولو ؛حوجرملا لوضفملا ىلإ لِضافلا ِكسْنلا
 . يناثلا هجولا ٌنالطب اذهب نيبت دقو «خسفلاب هتوفي يذلا مارحإلا ىلع ءاقبلا نم ُلضفأ

 :هوجو نم لطاب مالكف ,يدهلاب روبجم كسن هنإ : مكلوق امأو
 «ناربُج مدال ناركُش مد وهو «كسنلا مامت نم وهو ءةدوصقم ةدابع عتمتلا يف ّيدهلا نأ :اهدحأ

 ديعلا ةلزنمب ءمدلا ىلع لمتشملا ُكُسْنلاف مويلا اذه ةدابع مامت نم وهو «ميقملل ةيحضألا ةلزنمب وهو
 يذمرتلا ىور دقو .لئاس مد ةقارإ لثمب مويلا كلذ يف هللا ىلإ َبّرُقُت ام هنإف «ةيحضألا ىلع لمتشملا
 . "ُخّكلاو جَملا» :لاقف ؟ُلَضْفَأ ٌجحلا يأ :لئس هك يبنلا نأ ءقيدصلا ركب يبأ ثيدح نم «هريغو
 .يدهلا مد ٌةقارإ :ّحّنلاو «ةيبلتلاب توصلا ٌعفر ٌجعلاو

 نِراقلا قح يف تءاج امنإ اهتيعورشم :ليق .ةليضفلا هذه لّصحُي نأ ُدرفملا ُنِكمُي :ليق نإف
 ؟نراقلاو عتمتملا يده باوث نم اهُباوث نيأف «هقح يف اهبابحتسا ريدقت ىلعو « عّبمتملاو

 نم َلكأ هنأ لَك يبنلا نع تبث دقو ؛هنم ّلكألا زاج امل «ناربجم مد ناك ول هنأ : يناثلا هجولا
 ناك نإو .""”اهِقَرَم نِم َبِرَشو ءاهمحل نِم ٌلكأف ءِرْذِق يف ْتَلِعُج ءوَعْضَي ندب لك نم َرَمأ هنإف .هيده
 . ةمسقب نّيعتي مل ّعاشُم اهيف ٌبجاولاو «ةثاملا نم ندي َلُك ْنِم َلكأ ّنَف «ةندب بس هيلع ٌبجاولا

 ّنُكَو ّنُهْنَع ُهَحِبَك يِذّلا يذَهلا َنِم هَءاَسِن مّعطأ هنأ :؛نيحيحصلا» يف تبث دق هنإف :ًاضيأو
 ْنَع ىدهأ هنأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف تبئثف ؛دمحأ مامإلا هب جتحا ِتاَعتَمَتُم
 .© َدِهْنَع ُهَحَبَد يذلا يْدَهلا نم ٌنهيلإ َلَسْرَأ مث «هئاسن

 سببا أيل اهني أكمل : يدهلا ّنِم ىنمب حبذُي اميف لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإف :ًاضيأو
 ُحبذ كانه عورشملا نإف هب ٌصتخي مل نإ ًاعطق نارّقلاو عتمتلا يده ٌلوانتي اذهو «[18 :جحلا] 4 َرِقَتْل

 .هححصو .101 6469/١ مكاحلاو ,(5975) هجام نباو «(4017) يذمرتلا هجرخأ )١(
 .رباج ثيدح نم ؛(101/4) هجام نباو :(816) يذمرتلاو «(1714) ملسم هجرخأ 4
 017١(. س) (17111) ملسمو )109١09(: يراخبلا هجرخأ (5)



 25: هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف م )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ااا ا ريش يدم يف اعمل از
 سس

ْضَي َِندَب لُ نم و ئيبلا رمأ ُملعأ ُهللاَو انهاه نمو .نارقلاو ةعتُّملا يده
 ًالاثتما ردق يف ُتَلِِحُم وَع

 .هيده عيمج هب ّمُعَيِل لكألاب هبر رمأل

 امإ هنإف «رذعل الإ هيلع ُمادقإلا زوجي الف «لصألا يف ٌروظحم ناربُجلا ببس نأ :ثلاثلا هجولا

سابع نياك ةفئاط دنع باجيإ رمأ امإ «هب رومأم عّتمتلاو ءروظحم ُلعف وأ ءبجاو كرت
 رمأ وأ «هريغو 

 هنإ :مهّلوق لطبف ءرذع ريغب هببس ىلع ُمادقإلا ٍرُجَي مل «ناربُج مَ ُهُمَد ناك ولف :نيرثكألا دنع بابحتسا

 مارحإلا ءانثأ يف للحتلا هببسب مهل حابأو ؛هدابع ىلع هب هللا َمَّسو اذهو ءكّسُن مد هنأ ملعو «ناربج مد

صقلا ةلزنمب وهف ةقشملا نم مهيلع مارحإلا رارمتسا يف امل
 ىلع حسملا ةلزنمبو «رفسلا يف رطفلاو ر

ُهللاو# اذهو اذه لعف هباحصأ يدهو لكك يبنلا يده نم ناكو .نيَّمُحلا
 وِصَحَر َذَخْؤُي ْنَأ ُبِحُي ىَلاَعَت 

 باكترال هنم هتهارك ثم ءهل هلّهسو هيلع هْرَسَي امب دبعلا ذخأل هئبحمف .(!!هتيِصْعَم ىَنْؤت نأ هَرْكَي امك

نيرفسلا دحأ طوُقسب ههُقرت نع ًالدب ناك نإو ٌيدهلاو .هنم هعنمو هيلع همّرح ام
 يف مدق نمل ّلضفأ وهف «

ًابجاو نوكي دق لدبلاو ؛هبيقع رمتعيو درفم جحب ّيتأي نأ نم جحلا رهشأ
 «ًالدب اهلعج نم دنع ةعمجلاك 

اك اذإف «لدب وهو هيلع بجاو هنإف ؛ءاملا لامعتسا نع زجاعلل مميتلاكو
 هنوكف ءابجاو نوكي دق ٌلدبلا ن

حاو ةدابع ُعيمجلا نوكي نأ عنمي ال ٍلّلحتلا للختو «زاوجلاب ىلوأ ًابحتسم
 ملف ءةضافإلا فاوطك ةد

 لِحلا دعب لعفي وهو «ىنم مايأ رامجلا مر كلذكو «لوألا ٍلثحتلا دعب الإ لعفُي الو «قافتالاب نكر

ةدابع نوكي نأ كلذ عنمي الو «هيلايل يف ٌرطفلا هلّلختي ناضمر ٌموصو «ماتلا
 كلام لاق اذهلو .ةدحاو ً

 .ملعأ هللاو .ةدحاو ةدابع هنأل هلك رهشلل ةدحاو َةّيب ءىزجي هنإ :هريغو

أ اهيلإ هُحسف ٌروجي ال نآلف ؛ٌجحلا ىلع ةرمُعلا ٌلاخدإ زجي مل اذإ :مكُنوق امأو :لصف
 ىلو

 ؟نيرمألا نيب مّزالتلا ٌهجو امو .انحلي ىرن الو ٌةَعَجْعَج عمسنف «ىرحأو
 ىرعدلا هذه ىلع ٌليلدلا امو

ينح يبأ باحصأ ني ناك نإ اذهب ٌلئاقلا مث ؟اهيلع اهرب مكيديأب سيل يتلا
 ٌريغ وهف ؛هللا همحر ةف

 :لاقُي مث . ًاليبس هيلإ دجي الف هسايق ةحصب بلوط ءمهريغ نم ناك نإو «سايقلا اذه داسفب فرتعم

آ ًافاوط مث «ٌّجحلل ًافاوط وطي ناك هنإف «همزتلا ناك امم صقن دق ةرمُعلا ٌلْيْدُم
 نرق اذاف «ةرمعلل رخ

مم صقن دقو «روهمجلا لوق وهو ؛ةحيحصلا ةّتسلاب دحاو يعسو دحاو ٌفاوط هافك
 امأو .همزتلي ناك ا

جاو رثكأو لضفأو هنم لمكأ وه ام ىلإ هكسن لقن لب «همزتلا امم ضْقني مل هنإف «خسافلا
 لطبف «تاب

 .دمحلا هللو «ريدقت لك ىلع ُسمايَقْلا

لا ةفورعملا يهو ءىوظ يذب لزن نأ ىلإ هلو ضهن مث .لو هتجح قايس ىلإ اندُع :لصف
 رابآب نآ

غا مث ءحبّصلا اهب ىَّلصو ؛ةججلا يذ نم َنَْلَح عبرأل دحألا ًةليل اهب تابف ءرهازلا
 ضهنو «هموي ْنِم لست

َحلا ىلع ُفِرْشُت يتلا ايلُعلا ةّينثلا نم اهالعأ ني ًاراهن اهلخدف ءةكم ىلإ
 نم لخدي ةرمُعلا يف ناكو ٍنوُج

تح راس مث ءاهلفسأ ني جرخو ءاهالعأ نم لخد جحلا يفو ءاهلفسأ
 ٠ ىحض كلذو دجسملا لخخد ى

"ةبيش ينب باب مويلا مانلا هيمسُي يذلا فانم دبع ينب باب نم هلخد هنأ يناربطلا ركذو
 . 

 . اعدف تيبلا لبقتسا «ىلعي راد نم ًاناكم لخد اذإ ناك هنأ :دمحأ مامالا ركذو

 )١( دمحأ هجرخأ  :1١8/7حيحص ٍدائسإب رمع نبا ثيدح نم ٠

 «ناورم يأ نب ناورم هيف : 58/6 ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ءرمع نبا ثيدح نم :(440) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (؟)

 حيحصلا لاجر هلاجر ةيقيو ءرظن هيف :يناميلسلا لاق .



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 يي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف
 ُمالَّسلا كلمو ُمالّسلا َتْنَأ مُهَللا» :لوقيو رّبكُيو هيدي ٌعفري هتيؤر دنع ناك هنأ هنع يورو , "هُةَباَهَمَو ًاميركتَو ًاسيظعَتَو ًافيرشُت اذه َكَتبَب دز َمهّللا» :لاق «تيبلا ىلإ رظن اذإ ناك هنأ يناربطلا ركذو

 , هلوقي هنع هللا يضر ٍباَطَحلا نب ٌَرَمُع نم بّيسملا نب ٌديعس اذه عمس نكلو «لسرم وهو «©0«أريو ًاميظعَتو ًافيرشُتو ًانيركت هَرمملا ذأ ُهجَح نم ذو ٌدَباَهَمَو ًاميركتو ًاميظتو ًافيرشُت تبل اذه دز َمهَّللا «مالسلاَب انو انيَح

 عفري ملو «يناميلا نكّرلا ةهج ىلإ هنع مّدقتي ملو «هيلع ْمِحاَرُي ملو هملتسا ءدوسألا ٌرجحلا ىذاح املف «كاولُملا مارحلا ٍدجسملا ٌةيحت نإ ءدجسملا ٌةيحت عكري ملو تيبلا ىلإ دمع ,دجسملا لخد املف
 تحت الو «ءاعُدب بابلا دنع جدي ملو «هراسي نع ٌتيبلا لعجو «هنيمي نع ذخأ مث «هملتساو هلبقتسا لب هقش ىلع هلعّجو هنع لتفنا مث هندب عيمجب دوسألا ٌرجَحلا ىذاح الو «تاركنُملا عّدبْلا نم وه لب «هدنع ملع ال نم هلعفي امك ريكدلاب هحتتفا الو ءاذكو اذك عوبسألا اذه يفاوطب ٌثيون :ْلّقَي ملو ءهيدي
 هفاوط يف لمرو *راثلا باَّذَ او ٌئَسَح ِةَرخآلا يفو ُةئَسح ايندلا يف انآ اني" : نينكرلا نيب هنع طفح لب :هميلعتب الو «هلجفب ال ءانيعم ًاركؤ ِفاَوَطلِل ٌتقو الو ءاهناكرأو ةبعكلا رهظ دنع الو «بازيملا
 هملتسا وأ هيلإ راشأ ءدوسألا رجحلا ىذاح املكو ؛هبكنمو ىرخألا هفتك ىدبأو :هيفتك دحأ ىلع هيفرط لعجف هئادرب عيطضاو «هاطُخ نيب براي «هيشم يف عرسُي ناكو «لوألا طاوشألا ةثالثلا اذه
 ٌتبثي ملو «يناميلا نكرلا ملتسا هنأ هنع تبثو .سأرلا ةينحم اصع ٌنجحملاو «نجحملا لّبقو ؛هنجحمب
 .نايبرغلا :ةبعكلا رهظ نم رجحلا يلي يذلاو «يناميلا نكرلل لاقيو .نايماشلا :رجحلا نايلي نيذللا نينكرلل لاقيو «نايقارعلا :بابلا ةيحان نم رجحلا يلي يذلا نكرلا عم هل لاقيو «نايناميلا رخآلا نكرلا عم هل ُلاقُيو يناميلا ّنكرلا ىّمسُي هنإف ءدوسألا ٌرجحلا انهاه يناميلا نكّرلاب ًدارملا نكلو .هريغ هفٌّعضو «ثيدحلا ٌحلاص :دمحأ مامإلا لاق «زمرُش نب ملسم نب هللا دبع هيفو ””هيلع هدحخ عضيو «يناميلا نكرلا لّبقُي لَو هللا لوسر ناك :سابع نبا نع ينطقرادلا ىور دقو همالتسا دنع هدي لّبق الو ءهلّبق هنأ هنع
 . يكبي ًاليوط هيلع هيتفش عضو هنأ ًاضيأ هنع يورو «تافص ثالث هذهف . نجحمب هملتسا هنأ هنع تبثو .اهلّبق مث «هيلع هدي عضوف ديب هملتسا هنأ هنع تبثو .دوسألا رجحلا لّبق هنأ كو هنع تبث نكلو

 , 0ربكأ ظاو للا مشب» :لاق «يناميلا نكّرلا ملتسا اذإ ناك هنأ :ديج دانسإب هنع يناربطلا ركذو
 , ”:ربكأ ُهللا» :لاق دوسألا رجحلا ىلع ىتأ املك ناكو
 ُتيأر :لاق «نامثع نب هللا دبع نب رّمعج نع «ليبنلا مصاع وبأو «يسلايطلا دواد وبأ ركذو

 لاقو :هيلع ٌدجسيو هلبُي سابع َنبا ٌتيأر :لاق مّ هيلع َدَجبَسو رجلا َلَبَق رفعج نب دابع نب دمحم
 ناميلس نب مصاع هيف ةقيلتدل «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو ءواو ٍدانسإب ديسأ نب ةفيذح ثيدح نم 200007) يناربطلا هجرخأ )١(

 . كورتم وهو ءيزوكلا
 74/١. يعفاشلا هجرخأ (0)
 .بوقعي نب ديمح ةلاهجل فيعض هدانسإو 1/7/0 يقهيبلا هجرخلأ (5)
 . يبهذلا هقفاوو هححصو 150/١ مكاحلاو ,.(1895) دواد وبأ هجرخأ (4)
 0 ا «عمجملا» رظنأ فقر 5949/1 ينطقرادلا هجرخسأ (0)
 .سايع نبا ثيدح نم «(1711) يراخبلا هجرخأ (010)



 2221211 ص كا را يكما كذا لَم هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نيلي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اذكه لعف كي هللا لوسر ٌتيأر :لاق مث هيلع َّدَجسو هّلَّبق باطخلا نب رمع ٌتيأر :ساّيع نبا
 , 20ٌتلعفف

 هيلع دبس مث «هلّبق مث «هيلع َدَجَس مث «يناميلا نكرلا لّبق هنأ :سابع نبا نع ٌيقهيبلا ىورو
 . "رَجَحلا ىلع دجس هلي يبنلا ٌتيأر :لاق «هنع ًاضيأ ركذو .©”تارم ٌتالث

 ٌدحأ ْعَدَي ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق . طقف نييناميلا الإ ناكرألا نم ّسَمَي ملو وللي مليسي ملو

 .ُهْنَع َكَسْمَأ اّمَع َكَسْنَأو ءوللي هللا ٌلوسر َمّلَتَسا ام مّلَتْسا نكلو :هللا ِتيبل ةرجه امهمالتسا

 :ةرقبلا] 4 ٌلَصُم رتجؤبإ ِاَقَن ني اوُدِياَو :أرقف ءماقملا فلخ ىلإ ءاج «هفاوط نِم غرف املف : لصف
 هتءارقو 29 صالخإلا يتروسب ةحتافلا دعب امهيف أرق «تيبلا َنيِبو هنيب ُماَقَملاَو «نيتعكر ىَّلصف ل

 رجحلا ىلإ لبقأ ءهتالّص نم غرف املف ولكي هلعفب هنم هللا دارمو «نآرقلا ريسفتل هنم ناب ةروكذملا ةيآلا

 نم م ةَورَمْلاَو اًمّضلأ َّنإ» : أرق هنم بّرَق املف «هلباقي يذلا بابلا نم افّصلا ىلإ جرخ مث «هملتساف ءدوسألا

 ين عن .رمألا ةغيصب “* ”اوؤدبا» :يئاسنلا ةياور يفو ؛هب هللا أدب امب ادبأ) :ةرقبلا] 4و ريك اع

 هَل هَل َكيِرَش ال ٌةَدحو ُهللا الإ هلإ الد :لاقو «هرّبكو هللا دحوف «ةلبقلا ٌلبقتساف «تيبلا ىأر ىتح هيلع

 ٌمّرَهو َدْبَع ّرَصَنو ُهَدُعَو ٌرَجْنَأ هدو ُهللا اَّلإ هلإ ال ءريدق ءيش َّلُك لَم َّوُمَو ُدْمَحلا ُهَلَو كلما

 .تارم ٌتالث اذه لثم لاقو «كلذ نيب اعد مث .ةهّدْحَو َباّرحألا

 ؟نمحرلا دبع اَبأ اي انهاه :هل ليقف ءافَّصلا يف يذلا ُىِّشلا وهو ؛عْذَّصلا ىلع دوعسم نبا ماقو

 . 9يقهيبلا هركذ . ةرقبلا ٌةروس ِهْيَلَع تلَْأ يذلا ٌماََم هيَ هل ال يِذَّلاو اذه :لاق

 يداولا زواج اذإ ىَّنح ىعس ءيداولا نطب يف هامدق تّبصنا املف ءيشمي ةورملا ىلإ لزن مث

 .هرخآو ىعسملا لوأ يف نيرضخألا نيليملا لبق مويلا كلذو ءهنع ّحص يذلا اذه .ىشم ءدّعْصْأو

 هنأ :اذه رهاظو . "!«(ملسم حيحص» يف هنع رباج لاق اذكه ءهعضو نع ريغتي مل يداولا نأ رهاظلاو

 ٌفاط : :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ريبزلا يبأ نع هحيحص» يف ملسم ىور دقو. ًايشام ناك

 نق هوُلاْسَيلو فِرْشُيلَو ُنماَّنلا هارّيِل ةَوًرملاو اًفَّصلا َنْيَبو «ِتبلاب لِجاَر ىلع اولا مسح يف يي ْيِنلا

 هل هؤشغ دق سا هماّتلا

 ةورملاو اًّمَّصلا نيب هّباحصأ الو لكي هللا لوسر فطي مل :رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم ىورو

 ,©2لوألا هفاوط ًادجاو ًافاَوط الإ

 ْتَّيِصناو دَّنُك ٌبصنا دقف «هريعي هب ٌبصنا اذإ بكارلا نأل ءامهنيب ضّْراعت ال : : مزح ُنبا لاق

 .هدسج رئاس عم ًاضيأ هامدق

 نسح هدانسإو 7/4 /0 يقهيبلاو 4١5١0 يسلايطلا هجرخأ )١(

 .اله /5 يتهيبلا هجرخعأ (1)

 .نامي نب ىبحي لجأل «فيعض ٍدانسإب 210/5 يقهيبلا هجرخأ (5)
 . «دحأ هللا وه لقاطو «نورفاكلا اهبأ اي لقط :امه (4)
 .40/0 يقهيبلا هجرخأ (7) .نسح ٍدانسإب 75/6 يئاسنلا هجرخأ (5)

 .(171/7) ملسم هجرخأ (8) .(1518) مقرب (0

 .(1516) ملسم هجرخأ (9)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اني ب هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 هّيعس ّمتأ مث : «ًالوأ ًايِشام ىَعَس هنأ وهو ءاذه نم ُنسحأ رخآ هجو امهنيب عمجلا يف يدنعو
 :سابع نبال تلق : لاق «ليفظلا يبأ نع : ةملسم حيحص# يفف «هب ًاحّرصم كلذ ءاج دقو ءًابكار
 اوُقدص : لاق . ةنس هنأ نومحزي كّموق نإف ؟وه ُةَنُسَأ ءًابكار ةورملاو اًفّصلا نيب ٍفاولطلا نع ينربخأ
 اَذَه : م هي ُنِماَّنلا وْيَلَع َرْثك كي هللا َلوسَر َّنِإ : لاق ؟اوُبذكو اوُقدَص : كّلْؤَق ام :ٌتْلُك :لاق .اوُبذكو
 َنْيَب ُنماَّنلا ُبَرْضُي ال كي هللا لوسر َناكو :لاق .ِتوُيبلا َّنِم ُقِتاَوَعلا جرح ىَتَح ٌدمَحُم اذه دمحم
 .:رضفأ يعّتلاو ٌيشملاو «ّبكَر يلع َرْيَك امّلُق :َلاَف . ِهْيدَي

 يفف ؟ًابكار ناك وأ «هيمدق ىلع ناك له ءهيف َفِتخاف .همودق دنع تيبلاب هئاوط امأو : لصف
 ىلع ةبعكلا َلْوَح عادوا ٍةَجَح يف هك يبنلا فاط :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع : 'ملسم حيحص»

 نب نمانلا هْنع ٌبّرْضُي نأ ةيهارك َنُكّرلا ملتسي هريعب

 ىلع فاطَق «٠ ىَكَتْشَي وهو ةكم لكي ٌئبنلا َمِدَق : :لاق «ءسابع نبا نع : ةدواد يبأ نئس» يفو
 .© نيتعكر ىّلصف «خانأ «هفاوط نم ٌّعَرَق املف ءِنَجْحِمِب هملتسا ءِنْكّرلا ىلع ىتأ اًمْلك .هتلجار

 مث هيجُحِمب رجحلا ُمِلَتْسَي ؛هريعب ىلع ِتيبلا لوح فوطيوي يبنلا ٌتيأر :ليفطلا وبأ لاق
 يف ملعأ ُهللاو اذهو © ٍريعَبلا رْكِذِب ملسم دانسإب «يقهيبلا دنع وهو .ريعبلا ركذ نود ملسم هاور . هلّيقي
 الإ نوكي ال كلذو «لوألا ة ةثالثلا يف ّلمرلا هنع ىكح ًارباج نإف ءيدقلا فارط يف ل «ةضاقإلا فارط
 . يشملا عم

 هنأ هيف هنع ىكح ًارباج نأل «هيمدق ىلعف فيّدقمل هفاط يذلا هعبس امأ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 عش يف ًابكارو ًايشام فاوطلا هنع يكحب ٌرباج نوكي نأ زوجي الف «ةعبرأ ىشمو ؛طاوشأ ة ةثالث لمر
 نبا نع «ةئييُع نبا نع يعفاشلا ركذ مث . .رحنلا موي هفاوط يف هيف بكر يذلا هعبس نأ ظفح دقو ؛دحاو
 ىلع ًاليل هئاسن يف ضافأو «ةضافإلاب اورججَهَي بهي نأ هّباحصأ َرَمأ لك هللا لوسر نأ .هيبأ نع ءسوواط
 © نجحملا فرط لّيقيف :لاق هبيحأ ءهِنَجْحمب نكُرلا ملتسي هتلحار

 ةضافإلا فاوط فاط هنأ «حيحصلا# يف هنع رباج هاور ام فالخ وهف «لسرم هنأ عم اذه : :تلق
 ةكم مدق لي يبنلا نإ : سابع نبا لوقو . يتأيس امك «رمع ُنباو ةشئاع تور كلذكو راهن رحنلا موي
 «هرمع ىدحإ يف وهف «ًاظوفحم ناك نإ اذه ؛هملتسا نكرلا ىتأ املك ؛هتلحار ىلع فاطف ١ ٠ يكتشي وهو
 : يعسلا يف ذ مزح نبا لاق امك لوقي نأ الإ «مودقلا فاوط نم لوألا ةث ةثالثلا يف لمرلا هنع حص دقف الإو
 ًابكار ناك هنأ ثيداحألا نم ءيش يف سيل نكل « «لمر دقف هريعب ىلع لمر نم نإف «هريعب ىلع لمر هنإ
 .ملعأ هللاو ٠ مودقلا فاوط يف

 ءاثالث ُتُحَي هريعب ىلع ًابكار «ًاعبس ًاضيأ ةورملاو افصلا نيبو فاطو :مزح نبا لاقو : لصف
 نع دحأ هاور الو «هريغ طق اذه لقي مل ًادحأ نإف هللا همحر هطلغو هماهوأ نِم اذهو . ًاعبرأ يشميو

 )1١( ملسم هجرخأ () .21554) ملسم هجرخأ )15174(.

 )7( دواد وبأ هجرخأ )١881(« .فيعض «دايز يبأ نب ديزي هيفو

 3١/0 10١1. يقييبلاو «(171/0) ملسم هجرخأ (5)

 .ًالسرم اذكه 59/7 يعفاشلا هجرخأ (6)



 5: هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف 1 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2 يا حرار الل ا 1!" 0 )١( دابعل ريخ يده يف داعملا داز

 افصلا نيب فاوطلا ىلإ هلقنو ءدمحم وبأ طلغف «تيبلاب فاوطلا يف ذ وه امنإ اذهو .ةتبلا لَك يبنلا

 هلع يبلا نأ ءرمع نبا نع ؛يراخبلا قيرط نم هاور امب هيلع هُلالدتسا كلذ نم ٌبجعأو . ةورملاو

 ىَضَق نيح عكرف «ًاعبرأ ىشمو «فاوطأ ةّنالث بح مث : «ءيش لّرأ ّنكرلا ملتساو «ةكم مِدَق ّنيح فاط

 ةعبس ةورملاو افصلاب فاطف ءافَّصلا ىتأف «فرصناف ملس م «نيتعكَر ِماَقَملا دنع ىَّلصو «تيبلاب هقاوط

 هنكلو «ًاصوصنم ةورملاو اًمّصلا نيب لَمَّرلا ددع دجن ملو :لاق .©”ثيدحلا يقاب ركذو .. . طاوشأ

 .هظفل اذه «هيلع قفتم

 لوألا ةثالثلا يف ُلَمَّرلا امأو .اهّلك طاوشألا يف يداولا نطب يف ئعسلا :هيلع ٌنفتملا :تلق
 ٌجحي مل وهو :هطالغأ نِم اذه :لاقف «هنع انخيش تلأسو . .هريغ ُملعن اميف هلقن الو ءهلُقي ملف ءةّصاخ

 .ىلاعت هللا همحر

 ةرم هعوجرو هباهذب ٌبيتحي ناكو «ةرم ٌةرشع عّيرأ ىعس هنإ :لاق نم طلغ .طظلغلا اذه هبشيو

 نإو ءمهُتارقأ ت .رهتشا نيذلا ةمئألا نم ٌدحأ هلاق الو ءدحأ دنع هلقني مل كي هيلع طلغ اذهو .ةدحاو

 فالخ ال هلك هنأ «لوقلا اذه نالطُب نيبي اممو .ةمئثألا ىلإ نيبستنملا نم نيرخأتملا ُضعب هيلإ بهذ

 .افصلا ىلع عقي امنإ هّمتخ ناكل «ةدحاو ةرم ٌعوجرلاو ٌباهذلا ناك ولو «ةورملاب هيعس متخ هنأ ءهنع

 لعف امك لعفو هَدَخوو هللا رّيكو «َتيبلا لبقتساو ءاهيلع َيِقَر «ةورملا ىلإ لصو اذإ هلي ناكو

 وأ ناك ًنراق دب لو ًامتح ني نأ هعم يده ال نمنع َرمأ «ةورملا دنع هيعس لمكأ املف « افَّصلا ىلع

 ىلإ كلذك اوقبي نأو «طيخملا سبلو «بيلاو ءِءاسّنلا ِءظَو نم : هلك ّلجلا اوُلِحَي نأ مهرمأو «ًادرفم

 ُثْقُس امل ُترَيِذَتْسَأ ام يرمأ نم ُتلَبْقَتْسا ول» :لاق كانهو . هيده لجأ نم وه لحي ملو «ةيوزّتلا موي

 .«ةَرْمُع اهُلَمِجَلَو ءَّيدَهلا
 . مدقت اميف ِهاّنيِب دق ءًاعطق طلغ وهو ءاضيأ وه ّلحأ هنأ يور دقو

 مُشْعُج نب كلام نب ٌةقارس هلأس كانهو ."””ةرم نيرّصقمللو ءاثالث ةرفغملاب نيقّلحملل اعد كانُّمو

 وبأ َّلِحَي ملو .«دبألل ْلب' :لاقف ؟دبألل مأ :ةصاخ مهياعل كلذ له : :لالحإلاو خسفلاب مهل هرمأ بيقع 2

 .يدهلا لجأ نم ٌريبزلا الو ٌةحلط الو ىلع الو ءرمُع الو ءركب

 اهيلع لحلا رّدعت لجأ نم ّلِحَت مل اهنإف ًةشئاع الإ «تانراق َّنُكو ؛نللحأف هلك هؤاسن امأو

 ءهيده لجأ نم لحي مل هنع هللا يضر يلعو «يده اهعم نكي مل اهنأل تّلح ةمطافو ءاهضيحل

 هعم نكي مل نإ لحي نأو يده هعم ناك نإ همارحإ ىلع ميقُي نأ هلالهإك ٍلالهإب ّلهأ نم للي رمأو

 .ىده

 ؛ةكم رهاظب نيملسملاب هيف لزان وه يذلا هلزنمب ةيورتلا موي ىلإ | ةكمب هماقُم ةدم يلصُي ناكو

 سيمخلا ٌموي ناك املف ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثإلاو دحألا موي ةَالَّصلا ٌرُصْقَي ماّيأ ةعبرأ ةكم رِهاطِ ماقأف

 ملو ؛مهلاحر نم مهنم ٌلحأ ناك ْنَم جحلاب مرحأف :ىني ىلإ نيملسملا نم هعم نمب هجرت ءىحُض

 ءاهب لزن ىنم ىلإ لصو املف ءمهروهظ تلخ ٌةكمو اوُمرحأ لب «هنم اوُمرحأف ؛دجسملا ىلإ اوُلُحَدي

 )١( يراخبلا هجرخأ )15915(.

 )1( .ةريره يبأو رمع نبا ثيدح نم 01707 2101) ملسمو «(19378 211/117) يراخبلا هجرخأ



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلول 2 هتجح قايس ىلإ عجرذلو :لصف

 «ةفرع ىلإ اهنم راس «سمشلا ٍتعلط املف « قعمجلا هليل ناكو ءاهب تابو ٌرصعلاو ٌرهظلا اهب ىَّلصو

 .مويلا ساّنلا قيرط نيمي ىلع ٌبض قيرط ىلع ذخأو
 ىلع الو ءالؤمل ىلع ُرُكْنُي الو كلذ ٌعَمسي وهو ُرُبكُملا مهنمو ؛يبلملا ةباحصأ نم ناكو

 ءاهب لزنف «مويلا ٌبارخ يهو :تافرع يقرّش ةيرق يهو «هرمأب ةّرمَتب هل ُتَبِرَص دق هَّقلا دجوف '"”ءالؤه
 هةَنرُغ ضرأ نم يداولا نطَب ىتأ ىتح راس مث «ْتلِجرَ ءاوصقلا هتقانب رمأ ؛ «سمشلا تلاز اذإ ىتح
 ِكْرّسلا َدِعاوق اهيف َمَدَهو ؛مالسإلا داوق اهيف رزق ةميظع ةبطخُ هتلجار ىلع وهو َساَّنلا بطخف
 «لاومألاو ُءامّدلا يهو ءاهميرحت ىلع للملا تقفت تقفتا يتلا تامّرحملا ٌميرحت اهيف رّرقو «ةيلهاجلاو
 مهاصوأو فلطبأو هّلُك ةيلهاجلا ابر اهيف عضوو «هيمدق تحت ةيلهاجلا ٌرومأ اهيف عضوو «ضارعألاو
 ملو «فورعملاب ٌةوسكلاو ٌقزرلا نهل ٌبجاولا نأو ؛نهيلع يذلاو نهل يذلا ٌّقحلا ركذو «ًاريخ ءاسنلاب
 ةمألا ىصوأو ؛نهنئاوزأ ههركي نم نهتريب ىلإ نأ اذإ نهترض جادزألل حابأو «ريدقتب كلذ رّدقُي
 نولوؤسم مهنأ مهربخأ مث ؛هب نيمصتعم اوماد ام اوُلِضَي نل مهنأ ربخأو هللا باتكب ماصتعالاب اهيف

 عفرف (عطضُتو َتيوأو سلب دق كنأ دهشن ؛ اولاقف ءنودهشي اذامبو «نولوقي اذامب : مهقطنتساو هلع
 . ”ههبئاغ مهدهاش غلبي نأ مهرمأو «تارم ٌتالث مهيلع هللا دهشتساو ءءامسلا ىلإ هعبصأ

 حدقب «سابع نب هللا دبع أ يهو ةيلالهلا ثراحلا تنب لضفلا ّمأ هيلإ تلسرأو : :مزح نبا لاق
 همهو نم اذهو .ةالصلا ماقأف ًالالب رمأ « «ةبطُحلا متأ املف «" ”هريعب ىلع وهو ٍساّنلا َمامأ هبرشف «نبل
 يف ءاج اذكه « ءاهب فقوو ةفرع ىلإ راس نيج اذه دعب تناك امنإ «نبللا هبرش ةصق نإف هللا همحر

 هيلإ تلسرأف «ةفرع َموي ِلَك يبنلا مايِص يف اوكش َسانلا نأ :ةنوميم نع هب ًاحّرصم «نيحيحصلا»
 ك0 رعب فقاو وهو :ظفل يفو . نورظني ٌسانلاو هنم برشف «فقوملا يف فّقاو وهو بالحي

 ٌلزن هلو وهو «فقوملا نم تسيلو ةّنَّرْعِب بطخ هنإف «فقوملا نم نكي مل هتبطُش ٌعضومو
 املف ءامهنيب سلج «نيتبطخ نكت ملو «ةدحاو ةبطخُت بطخو «ةّقرَعب فقوو ةّنَرْعِب بطخو ةَرِمَتِب
 «ةعمجلا ٌموي ناكو ؛ةءارقلاب امهيف ّرسأ نيتعكر رهظلا ىلصف « ءةالصلا ماقأ مث «نذأف ًالالب َرَمأ ٠ اهمتأ
 ائسو «ةكم له هعمو اضيأ نيتمكر رصعلا ىلصف ماقأ مث «ةعمج يلي ال رفاسملا نأ ىلع لدذ
 وُمَيَأ» : :مهل لاق هنإ :لاق نمو ءعمجلا كرتب الو «مامتإلاب مهرمأي ملو «بير الب ًاعمجو ًارصق ِهِتالَصِب
 فلا ةارغ يف كلذ مه لاق انو ءاسي امهر مهو :ًني الخ هيل طخ دقف ءاطسْ نفمكتالَص
 نوُرُضُمَي ةَكَم لهأ نأ :ءاملعلا لاوقأ ٌّمصأ ناك اذهلو . نيميقم مهرايد يف اوناك ثيح «ةكم فوجب
 ٍةئاسمب ٌُدَّدحتي ال رصقلا رفس نأ ىلع ليلد ٌحضوأ اذه يفو لك يبنلا عم اوُلعف امك «ةفرعب نوعمجيو
 وهو ًاببس هللا هلعج امل ٌريثأتلا امنإو «ةتبلا ةالصلا رصق يف ِكّشل ريثأت الو «ةمولعم مايأب الو «ةمولعم
 .نودّدحملا هيلإ بهذ امل هجو الو ةنسلا ىضتقم اذه ءٌرفسلا

 لبقتساو ٍتارْحَّصلا دنع لبجلا ليذ يف فقوف «كقوملا ىتأ ىتح بكر ءهتالص نم غرف املف
 بورغ ىلإ لاهتبالاو عّرضتلاو ءاعّدلا يف ّدخأف «فهريعب ىلع ناكو «هيدي نيب ةاشملا َلْبَح لعجو «ةلبقلا

 .كلام نب سنأ ثيدح نم :(1185) ملسمو «(1584) يراخبلا هجرخأ )1١(
 .(1177) ملسمو «(1788) يراخبلا هجرخأ (9) .01714) ملسم هجرخأ )١(

 .(1115) ملسمو )١1985(: يراخبلا هجرخأ (5)



 كلي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف قمل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 س27 22222 ا ااا لا ريش يدش يف داعم هاذ

 :لاق لب «؛كلذ هفقومب صتخت ال ةفرع نأ ربخأو ءٌةَنَرُع نطب نع اوُعفري نأ ٍساَّنلا رمأو «سمشلا

 نبل «ُتَتْوَم اهلك ٌةكَرَعو انهاه ٌتْنَكو»

 كاهو "'ميهاربإ مهيبأ ثرإ نم اهنإف ءاهب اوفقيو ءمهرِعاشم ىلع اونوكي نأ سانلا ىلإ لسرأو

 ْنِم حْبّصلا َة ٍةالَص لبق ء ًءاج نم ٌقكَرَع جحلا» : لاقف «٠ ؛ٌجحلا نع هولأسف ءٍدَجت لهأ نم سان لبقأ

 د ْمْنِإ الك َرْخأَت نمو وْيلَع َمْلإ الف ءَنْيَمْوَي يف ٌلَجَعَت ْنَمُك لَك ىَ ماب دجَح مث عْمَج

 مْوَي ٌءاَع اًمِّدلا َرْيَخا نأ مهربخأو «نيكسملا ماعطتساك هردص ىلإ هيدي ًاعفار هئاعد يف ناكو

00 
8 

 «ةفرع

 َكَل مهلا «لوُقن امي ًرْيحو لوقت يئاك ُدْمَحلا كَل َمُّللا» : :فقوملا يف كي هئاعد نم ركذو

 يّ َمُهّلل ؛ يثار يب َكَّلو «يبآَم َكْيَلِإو يتاّمَمو «َياَيْحَمو ؛يكُسُتَو يتالَص
 ٍباَذَع ْنِم كب وع

 هركذ . . "خيٌرلا هب ءيجِت اَم ٌرَش ْنِم َكِب ٌدوُعَأ يّنإ ٌمُهّللا ءرْمألا ٍتاَمَسَو ِرْذَّصلا ٍةَسَوْسَوَو ءِرِبْقَلا

 . *يذمرتلا

عو يّرس ْمّلْعَ «يناكَم ىّرَتو « يمالك ْعَمْسَت مهلا : كانه هئاعُد ني ٌرِكُذ اممو
 ىفخي ال «يتينال

 ٌفرتعملا ٌرقملا ؛ «ٌقِفْشُملا ْلِجَولاَو ءريجَتْسُملا ٌثيِغَتْسُملا ٌيِقَملا ٌسئابلا انآ «يرمأ ْنِي ٌءيَش كْيَلع

 .ٍريرضلا ٍفِئاََحلا َءاَعُد كوعذأو «ِليِلَّلا ٍتْْذُملا لاهتنا َكْئل لإ ُلِهَتْبأو ءنيكْسملا َةَلأْسَم َكلَأْسَأ ءيبوُنُلب

 بر كِياعُدِب ينلعت ال ّمُهَّللا كَل هنأ معَ ُهُدَسَج ّلذو ُهاَنْيَع كَل ُتَضاَنو هُهُنبقَر َكَل ْتَعَضَح ْنَم

 د يناربطلا هركذ . ؛َنيِطْعُملا َرْيَخ ايو «نيلوُؤْسَملا َرْيخ اي «ًاميحر ان ًافوُؤَر يب نُكو «ًايِقَّش

اك : :لاق هَّدَج نع هيبأ نع ؛بيعش نب ورمع ثيدح نم :دمحأ مامإلا ركذو
 ٍءاعُد قكأ ن

 لك ىلَع َوُهَو ُرْيَخلا ِِدَيِب ءُدْمَحلا ُهَلو ُكّلملا ُهَل ُهَل ءُهَل كيِرش ال هّدَحو ُهللا الإ هلإ الد : :ةفَ ََْي كِل

 «ريدق ءيش

 يلب ْنِي ءايبنألا ِءاعٌدو يئاعذ ٌرَُكأد : لاق كي هنأ ءهنع هللا يضر يلع ثيدح نم ُئقهيبلا ركذو
 يف لَمُجلا مّ ريدك ءيَش ّلُك ىلَع ّوُهو ُدْمَحْلا ُهَلو ُكْلمْلا هَل هَل َكيِرَش ال هّدْحَو هللا اّلإ هلإ ال :َّ ةَقَرَعِ

 يل ٌرْسْيِو و :يرذص يل خرا هللا ءاروث يرصب يفو ارو يعنَس يفو ءأروث يرْذص يفو روت يبق

 ُجِلْي ام ٌرَش رش نم كب ذوغأ ين هل ءربقلا فو ؛رفألا تاتشو ؛رذصلا ساوشَو نم كيوعاو يرث

 ةيعدألا هذه ٌديناسأو . ”0رْهَّدلا قّئاوَب ٌرَّشو «حايٌرلا هب بهن اَمرَشَو ءِراِهَّنلا يف ُّجِلَي ام ٌرَشو «لْيَّللا يف

 .نيل اهيف

 .رباج ثيدح نم ١41(: ح) (1714) ملسم هجرخأ )١(

 . يبهذلا هقفاوو هححصو 457/١ مكاحلاو ,” 0 /ه يئاسنلاو «(841) يذمرتلاو )١1514(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 هقفاوو هححصو 474/١ مكاحلاو :(7016) هجام نباو 0 يئاسنلاو ؛(845) يذمرتلاو )١449(«: دواد وبأ هجرخأ ()

 يبهذلا

 . زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نع 477 457/1١« كلام هجرخأ (4)

 .يوقلاب هدانسإ سيلو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح :لاقو ) يذمرتلا هجرخأ (0)

 نب ىبحي هيف :107 /؟ «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «سابع نبا ثيدح نم :(145) «ريغصلا» يفو )١١40(2 يناربطلا هجرخأ (7)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «ريكانم ريكي نب ىبحي هنع ىور :يليقعلا لاق «يليألا حلاص

 . 1١1/0 يقهيبلا هجرخأ (8) .١71/؟ دحأ هجرخأ (0



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز في قو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف
 ©” ملضلا كل ُتيِضَرَو تعي مِدَع تنتأو كتبو كل تلا َمْونأ> :هيلع ْتَلِزَنَأ كانهو

 ,[9 :ةدئاملا]

 يف َنّفكُي نأ لك هللا لوسر رمأف «تامف مرحم وهو هتلحار نع نيملسملا نم لجر طقس كانهو
 0 41 0 ةماتقلا عب ُهْنَعِبَي ىَلاَعَت هللا نأ َرَبْخأو هُهُهجَو الو فُسْأَر ىلَكَكُي الو ءرْدِسَو ٍءاَمِب لّسَُي نأو «بيطب ٌسْمُي الو «هيبوَل
 . ١ يبلي ٍةَمايِقلا موي

 . امك رشع انثا ةصقلا هذه يفو

 .هب دلك هللا لوسر رمأل «تيملا لسغ ٌبوجو :لوألا

 نأل .ةساجن الإ هّلسغ ُْدِزَي مل توملاب سجن ول هنأل ء«توملاب ٌسْجْنَي ال هنأ : يناثلا مكحلا
 ًاسجن نوكي نأ لطب «لسّملاب ُرُهظَي هنأ ىلع نوسجنملا دعاس نإف «ةينيع ناويحلل ٍتوملا ةساجن
 .ةساجن الإ هلساغو هبايثو هّئافكأ ّلسغلا دزي مل ءٌرّهطي ال :اولاق نإو «توملاب

 ءهدحو ءاملا ىلع هب رصتقي ال «رذيسو ٍءامب لّسْغُي نأ تيملا ّقح يف ٌعورشملا نأ :ثلاثلا مكحلا
 .ردسلاو ءاملاب هتنبا لسغ يف : يناثلاو .اهذحأ اذه «عضاوم ةثالث يف ردسلاب يك يبنلا رمأ دقو
 .دمحأ بهذم يف نالوق ضياحلا ٌنح يف ٍردّسلا بوجو يفو . ””ضئاحلا لسغ يف ثلاثلاو

 ٌٌصنأ وهو ءروهمجلا بهذم وه امك هتّيروهط هّيَلسي ال تارهاطلاب ءاملا رّيغت نأ : عبارلا مكحلا
 ٍءامب كلذ دعب هلسغب رمأي ملو .اهفالخ ىلع هباحصأ نم نورخأتملا ناك نإو ءدمحأ نع نيتياورلا
 ىهنل ةّيِروِهََظلا هبلس ولو «روفاكلا نم ًائثيش ةريخألا ةلسغلا يف َنْلعجي نأ هتنبا ٍلْسْع يف رمأ لب «حارُق
 ٍندبلا بييطت وه لب «ةرواجم ريغت ٌنوكي ىتح هتحئار نم ءاّملا باستكا ٌدرجم ٌدصقلا سيلو .هنع
 .رواجم ال طلاخم روفاكب لّصحي امنإ اذهو «هتيوقتو هبيلصتو

 نب ُرَّوْسِملاو ءسابع ُنِب هللا ُدبع اذه يف رظانت دقو «مرحملل لسغلا ٌةحابإ :سماخلا مكحلا
 هنأ ىلع اوقفتاو . رشم وهو لستغا لو هللا ٌلوسر نأب «يراصنألا بويأ وُبأ امهنيب َّلَصَقُف «ةَمَرْخَم
 هنأ ٌحيحصلاو .هل رتس عون هنأل ءءاملا يف هسأر َبّيَعُي نأ هللا همحر كلام هرك نكلو «ةبانجلا نم لِستغي
 .سابع ُنباو باطخلا نب ٌرمع هلعف دقف ءهب سأب ال

 ٌيعفاشلا هحابأف «كلذ يف تلّثخا دقو .ٍرْدّسلاو ءاملا نم عونمم ٌريغ مرحملا نأ :سداسلا مكحلا

 :لاق .هنع حلاص هئبا ةياور يف دمحأو «ةفيتح وبأو «كلام هنم عنمو ءهنع نيتياورلا رهظأ يف دمحأو
 .ةقدص هيلعف «لعف نإ :ةفينح يبأ ابحاص لاقو .ىدهأ «لعف نإف

 هنأ :ةيناثلا . يّلفتلا نم عونمم وهو ءهسأر نم ٌءاَوهلا ثقي هنأ :اهادحإ .للع ثالث نيعنامللو 0
 .يمطخلا اميس الو «بيِطلا هبشأف ىتحئار ذِلَئَسي هنأ :ةثلاثلا .مارحإلا يفانُي ِثَعَش ٌةلازإو هقرت
 ِثَعَّشلا ةلازإ مرحملا ىلع هلوسرو هللا مّرحُي ملو «ءصنلل هزاوج :باوصلاو دج ةيهاو ثالثلا للعلاو

 .رمع نع (086 ح) (8939) ملسمو .(4505) يراخبلا هجرخأ )١(
 . سابع نبا ثيدح نم 48(2 ح) )11١5( ملسمو («؛24 203753107) يراخبلا هجرخأ (؟)
 1 , ةشئاع ثيدح نم 7١(( ح) (775) ملسم هجرخأ قفز
 . هيبأ نع نينح نب هللا ديع ثيدح نم :(0١7١).ملسمو :(1849) يراخبلا هجرخأ (4)



 ا ااا ار دايعلا ريخ يده يف داعملا داز لَو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف ضف )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .ءيش يف بيطلا نم ٌرْدّسلا سيلو «لمقلا لتق الو «لاستغالاب

 يف نَّمكُي نأ رمأ هيي هللا لوسر نأل «نْيَّدلا ىلعو «ثاريملا ىلع مَّدقم ّنفكلا نأ : :عباسلا مكحلا

 ةايحلا يف هتوسك نأ امكو .لأسل ُلاحلا فلتخا ولو . .هيلع ِنْيَد نع الو ؛هئراو نع لأسي ملو «هيبوث

 هيلع ُلَّوَعُي ال ذاش فالح هيفو ءروهمجلا مالك اذه . تامملا دعب كلذكف «هنيد ءاضق ىلع ةمّدقم

 .روهمجلا لوق اذهو «ءادرو ٌرازإ امهو ؛نيبوث ىلع نفكلا يف ٍراصتقالا زاوج :نماثلا مكحلا

 «نيبوث ىلع ٌراصتقالا زاج ول هنأل «ةردقلا دنع باوثأ ةثالث نم ّلقأ زوجي ال :ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 . عيفرلا عم نشخلاب ضقنُي ُهركذ امو ؛هلوق فالخ :حيحصلاو .ماتيأ هل نمل ة ةثالثلاب نيفكتلا زجي مل

 هل هتداهش عم «ًابيط ّنسَمُي نأ ىهن هي يبنلا نأل ٠ «بيطلا نم ٌعونمم مرحملا نأ : عساتلا مكحلا

 رمع نبا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو . بيلقلا ني مرحملا عنم يف لصألا وه اذهو ًايّبلم ثعبُي هنأ

 «قوُلُخلاب ٌحّمضت ام دعب بج يف مرحأ يذلا رمأو .« "”هنارَفغَر وأ ٌنسْرَو هّسم انش بالا ني يسال
 نم مرحملا عنم ٌرادم ةئالثلا ثيداحألا هذه ىلعف .')ِقوُلَكَلا ُرَثأ ُهْنَع َلَسْمّيو « ٌةبجلا ُهْنَع َعَرْت نأ

 «بيطلا نم صاخ عون نع وه امنإ «نيريخألا نيثيدحلا يف يهنلا نإف ءةصقلا هذه اهُحرصأو .بيطلا

 .هريغو مارحإلا يف ماع هنع يهنلا نإف ٌقرلَخلا اميس ال

 «بايثلاو «ندبلاو ؛َسسأرلا كلذ لوانت ءهب سمي وأ ءًابيط برقُي نأ ىهن دق هِي يبنلا ناك اذإو

 عامجإ الو «هحيرصب هلوانتي ال يهنلا ظفلف الإو ءسايقلاب همّرح نم همّرح امنإف ءٌسم ريغ نم هّمش امأو

 يف هتسمالم ىلإ | وعدي همش ّنِإف « «لئاسولا ميرحت باب نم هميرحت نكلو «هيل ! ريصملا بجي هيف ٌمولعم

 هنإف «لئاسولا ميرحت مرح امو «هريغ ىلإ ةليسو هنأل «ةيبنجألا ىلإ رظنلا مرحي امك «بايثلاو ٍندبلا

 َدِهَش نمو «ةبوظخملاو ؛ةَماَتسملا ةمألا ىلإ رظنلا حابُي امك «ةحجاّرلا ةحلصملا وأ «ةجاحلل حابي

 . اهّبظَي وأ ءاهلماعي وأ ءاهيلع

 هفنأ ىلإ ٌةحئارلا تلصو اذإ امأف ءةذللاو هقرتلل بيطلا مش دصق نب ٌمرحملا عنمُي امنإف ءاذه ىلعو

 :لوألاف «هفنأ دس هيلع بجي ملو هنم عنمي مل «هئارش دنع همالعتسال ًادصق همش وأ ءهنم دصق ريغ نم

 مرحملل اوحابأ نيذلا نأ ءاذه حّضوُي اممو . بطاخلاو ماتسملا رظن ةلزتمب :يناثلاو ءةأجفلا رظن ةلزنمب

 يبأ باحصأ كلذب حرص «مارحإلا دعب ِهُمَش دمعت ةحابإب حرص نم مهنم « ؛مارحإلا لبق بيطلا ةّمادتسا

 لاق ؛همارحإ | لبق هب بّيطت ًابيط مشي نأب سأب ال :فسوي يبأل «هقفلا عماوج» يف :اولاقف «ةفيئح

 روحّسلاك ريصيف «همارحإ دعب بعتلا ىذأ هب عفديل هل اعبت ريصيف «هب ٌلصتي بيلا نإ : «ديفملا» بحاص

 .هنع نئاب هنإف «بوثلا فالخب ءموصلا يف شطعلاو عوجلا ىذأ هب ٌعفدي مئاصلا قح يف

 هل زوجي وأ ؛هئادتبا نم عونمم وه امك ؛هتمادتسا نم عونمم وه لهءءاهقفلا فلتخا دقو

 لكي يبنلا نع ةحيحصلا ةنسلاب تبث امل ًاعابتا هتمادتسا ٌزاوج :روهمجلا بهذمف .نيلوق ىلع ؟هتمادتسا

 «يِبْلُي وهو» :ظفل يفو .؟اوياّرخإ َدْعَب هِقِراَفَم يف ٍبيظلا ٌُصِيِبَو ىَرُي مث ءِوماَرخِإ َلْبَق ٌبّيطتي ناك هنأ

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم 11(2ا/) ملسمو )١547(« يراخبلا هجرخأ (1)

 .(1975) يراخبلا هجرخأ ()
 . ةشئاع ثيدح نم )١140(« ملسمو :؛(1616) يراخبلا هجرخأ (م)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فق قب هتجح قايس ىلإ عجرتلو :لصف
 «مارحإلا لبق ناك كلذ نإ :لاق نم هلّوأت يذلا ٌلطابلا ليوأتلا عفدي اذه لكو .«(ثآلَث َدْعَبا :ظفل يفو
 ىَرُي مث ُدِجَي اَم ٍبْيظأب َبّيطَت «ٌمِرحُي نأ دارأ اذإ لكك هللا لوسر ناك :ظفل يفو .هرثأ بهذ لستغا املف
 .هياحصأب ءارآلا ةرصنو «ٌديلقتلا ٌمئصي ام هللو "كلذ َدْعَب هيّيحلَو ِهِسْأَر يف ٍبيظلا ٌصِيِبَو

 صاصتخالا ىوعد نأ :امهدحأ :نارمأ اذه ُدريو .هب ًاصتخم ناك كلذ نإ :مهنم نورخآ لاقو
 ءةكم ىلإ لَك هللا ٍلوسر عم ٌجّرْخن انك :ةشئاع نع «دواد وبأ هاور ام :يناثلاو .ليلدب الإ ٌعَمْسُت ال
 . اًناَهْني 000 الك كب يلا ُاَرَيَك ءاَهِهْجَو ىَلَع َلاَس ءاًناَدحإ ْتَقرَع اًدَِف «مارخإلا َدْنِع ٍبّيطَملا كسلا اًنَهاَبِج ُدْمَضَنَك

 «قافتالاب هنم عونمم :ثالث هيف ٌبتارملاو .هسأر ةيطغت نِم عونمم مرحملا نأ :رشاعلا مكحلا
 .هيف فلتخمو «قافتالاب ٌرئاجو

 .اهريغو :ةّدوُحلاو «َةيقاّطلاو ءِوَعّبَملاو ٍةَماَمِعلاك «سأرلا رتسل ُدارُي سمالم لصتم لك :لوألاف
 رمت دق ُهَل ْتَبِرَض هنأ هلك يبنلا نع ٌمص دقو ءاهوحنو ءقرَجَّشلاو ءِتْيَبلاو «ةميخلاك :يناثلاو

 عنمو «نورثكألا هفلاخو هب ٌلظَتسيِل ةرجش ىلع هّبوُث َعَضي نأ مرحملا عنم اكلام نأ الإ ٌمِرْحُم َوُهو
 . لمخملا َّلِظ يف َيِشْمَي نأ مرحملا ُةباحصأ .٠ وك ا عع

 يبأو يعفاشلا ُلوق وهو ءزاوجلا :لاوقأ ةثالث هيف «جّدْوَهلاو ةَراَحَملاو ءليخملاك :ثلاثلاو
 «عنملا :ثلاثلاو .هللا همحر كلام ٌبهذم وهو «ىدتفا لعف نإف .عنملا : يناثلاو هللا امهمحر ةقينح
 . هللا همحر دمحأ نع ٌتاياور ٌةثالثلاو هيلع َةيدِف الف ءلعف نإف

 بهذمف .ةلأسملا هله يف فِلٌّتخا دقو ءههجو ةيطغت نم مرحملا عنم :رشع يداحلا مكحلا
 .هنم عنملا :ةياور يف دمحأو «ةفينح يبأو «كلام بهذمو ءهتحابإ :ةياور يف دمحأو يعفاشلا
 نب ٌدعسو ءٌريبزلاو «تباث نب ٌديزو «فوع نب نمحرلا ٌدبعو «ُنامثع :ةباحصلا نم ةتس لاق هتحابإبو
 ناك نإو ءههجو ةيطغت هلف ءاّيح ناك نإ :ذاش ثلاث لوق هيفو .مهنع هللا يضر ٌرباجو «صاقو يبأ
 . هتيرهاظب قئاللا وهو ءمزح نبا هلاق ءههجو ٌةيطغت زجي مل ءأتيم

 ,اهَسْأَر اوُرُمَكُي ًالو» :هلوق موهفمبو «ةحابإلا لصأبو «ةباحصلا ءالؤه لاوقأب نوحيبملا جتحاو
 ءرشب وبأ هينثدح :ةبعش لاق .هيف ةظوفحم ريغ ةظفللا هذه نأب ,؛ههجو اورمخت الو» :هلوق نع اوباجأو
 .ههّهْجَو الو ُهَسَأَر اورّمَكُت ال١ :لاق هنأ الإ ءناك امك ثيدحلاب ءاجف «نيئس رشع دعب هنع هئلأس مث
 .ُهَسْأَر اورّمَخُت الو ُهَهْجَو اوُرْمَك١ ثيدحلا اذه يف يور دقو :اولاق .اهفعض ىلع لدي اذهو :اولاق

 « يلعو ٌنامثع ٌبهذم اذهو .هب ٌعطقني ال هنأو «توملا دعب مارحإلا ٌءاقب :رشع يناثلا مكحلا
 «ةفينح وبأ لاقو .ءقاحسإو «يعفاشلاو «ٌدمحأ لاق هبو ءمهنع هللا يضر مهريغو «سابع نباو
 وقل , عنصي امك هب عئصيو ؛تومل 6 ميم يعاذو لاو 0 َتاَم اًذإ» :ِلك هلوقل «لالحلاب منصي امك هب عنصيو ؛توملاب ٌمارحإلا عطقني :يعازوألا كلامو

 ثالث نم | هلَمَع ٌعطَقنا مكدح

 .(44 ج) (1140) ملسم هجرخأ (1)
 . تاقث هلاجرو «(187) دواد وبأ هجرخأ ()
 .ةريره يأ ثيدح نم «(1511) ملسم هجرخأ فيلإ



 هلي هتجح قابس ىلإ عجرنلو :لصف انضفرإ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مم سا ا ا دا كا

 ىلع هتالص يف اوُلاَق امك ءهب صاخ هنأل «هّتلحار هتصقو يذلا ثيدح يف َليلد الو :اولاق

 .هب ةصتخم اهنإ : ٌيِشاَجّنلا

 ُثَعْبُي هّنإف» :ثيدحلا يف هلوقو «لبقُت الف «لصألا فالخ ىلع صيصختلا ىوعد :روهمجلا لاق

 عصي: :ليق نإ اميس الو «ةلجلا ىلإ رشُي مل هب ًاصتخم ناك ولف «ةنلا ىلإ ةراشإ هايَلُم ةمايقلا َمَْي

 مُهَّنإف ؛مهمْولُكب مهبايث يف ْمُهوُمول : :لاقف ٍدحأ ءادهش يف اذه ريظن لاق دقو .ةرصاقلا ةلعلاب ليلعتلا

 :هلوق ٌريظن وهو ءمهب صتخم ٌريغ اذهو . 27ِكِْلا ُحبِر .خبرلاو ءمّدلا ْنْوَل ُنْوَّللا ٍةّمايقلا م وي َنوُقعبي

 متيّدع لب ءطقف دحأ ءادهشي صاخ اذه نإ : :اولوقت ملو :ةًايّلُم ةمايقلا موي ثعبي هنإف ءو هيِبْوَل يف ُةوُنْفك»

 يف ِِْكَي يبنلا ةداهشو ؟قرفلا امو هيف صيصختلا نم متركذ ام ناكمإ عم ءادهشلا رئاس ىلإ ! مكحلا

 «داعملا اهيلع بتر يتلا ةمكحلاو عرشلا لوصأل قفاوم ثيدحلا اذه نإف :ًاضيأو «ةدحاو نيعضوملا

 ناكل ثيدحلا اذه دري مل ولف ءاهيلع ثعب ةلاح ىلع تام نمو «هيلع تام ام ىلع ثعبي دبعلا نإف

 .ملعأ هللاو .هب ةدهاش عرشلا لوصأ

 . لكَ نجح قايس ىلإ اندع : لصف
 نب ةماسأ فدرأو «ةفرع نم ضافأ «ةرفّصلا تبهذ ُثيحب اهُيورغ مكحتساو «ٌسمشلا تيرغ املف

 :لوقي وهو ِهِلْحَر فرط بيصُيل اهّسأر نإ ىتح «هّتقان مامز هيلإ ٌمضو «ةنيكسلاب ضافأو ءهفلخ ديز

 .عارسإلاب سيل :يأ « ”«عاضيإلاب َسَْ َّربلا ّنِإف « ةئيِكّسلا مكيّلَع ُنساَنلا اهُيأ»

 هيلع هللا ٌتاولص هثداع تناك اذكهو بص قيرط نم ةفرع لخدو «ِنْئَمِزَأملا قيرط نم ضافأو

 .ديعلا يف هيده ىلع مالكلا دنع كلذ ٌةمكح مدقت دقو «قيرطلا فلاخُي نأ «ٍدايعألا يف هّمالسو

 وهو ٌةوجَف دجو اذإف . ءيطببلا الو ٍعيرّشلاب سيل ريّسلا نم ٌبرض وهو َّنَعلا ٌريسي لعج مث
 ًاليلق اهمامز ةقانلل ىخرأ «ىبُرلا كلت نم ًءوبر ىتأ املكو «كلذ قوف هعفر : :يأ «هريس ٌّصَن «ٌعِسَّنملا

 . دعصت ىتح

 همالسو هللا ُتاولص لزن «قيرطلا ءانثأ يف ناك املف . ةيبلتلا عطقي مل «كلذ هريسم يف يِّبلُي ناكو

 - ىَلَصُملا وأ  ةالصلا» : لاقف هللا لوسَر اي ةالصلا :ةماسأ هل لاقف «ًافيفخ ًاءوضو أضوتو «لابف «هيلع

 . (كَماَمَأ

 ءماقأ مث ُنّدؤملا نّذَأَف «ناذألاب رمأ مث ؛ةالّصلا ءوضو ًاضوتف «ةفلدزملا ىتأ ىتح راس مث

 ىلص مث ٌةالَّصلا ٍتميقأف رمأ « ؛مهلاحر اوُظح املف ؛لامجلا ِكيربتو ءلاَحّرلا طح لبق ٌبرغملا ىَّلَصَق

 «نيتماقإو نيناذأب امهّلص هنأ :يوُر دقو . ”ائيش امهنيب ٌلصُي ملو «ناذأ الب ةماقإب ةرجآلا ءاشع

 . ؟ةفرعب لعف امك «نيتماقإو ناذأب امهالص هنأ :حيحصلاو «ناذأ الب نيتماقإب يوُرو

 تانيش نيديعلا يتلْبل ءابحإ يف هنع ٌّحص الو ؛ةليللا كلت يخي ملو «حبصأ ىتح مان مث
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةبلعث نب هللا دبع ثيدح نم 247١/6 دمحأ هجرخأ )١(

 .رباج ثيدح نم «(1714) ملسمو «سابع نبأ ثيدح نم «(1711) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم (؟78 ءالالال ج) (1780) ملسمو :(1577 17197) يراخبلا هجرخسأ ()

 .34 :758/ يعليزلل «ةيارلا بصن» يف تاياورلا هذه ليصفت رظنا (4)

 ركنم ربخلاو «نعنع دقو «سلدم «ديلولا نب ةيقب لجأل «فيعض ٍدانسإب ةمامأ بأ ثيدح نم «(17/87) هجام نبا دنع وه (0)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 3 45: هتجح قايس ىلإ عجرثلو :لصف
 ةبوبيغ دنع كلذ ناكو ءرجفلا ول لب ىني ىلإ اوُئي نأ هلهأ ةفعضإ ةليللا كلت يف أر

 «!'ةريغو يذمرتلا هححص حيحص ثيدح «ُسّلا َملطت ىتح ٌَرَْجلا اوُمَْي ال نأ مهرمأو ِهِرْمَقلا
 َلْبَق ةرمجلا ٍتمرف هِرحّنلا ًةليل ةملس ٌمأب و هللا لوسر لسرأ : اهنع هللا يضر ًةشئاع ُثيدح امأو

 وبأ هاور ءاهدنع ينعت يي هللا لوسر ُنوكي يذلا ٌمويلا كلذ ناكو «تّضافأف ءتَّضَم مث «ب ءٍرْجَملا
 لَو هللا لوسر نأ : هيف نأ هراكنإ ىلع لدي اممو . ٌةريغو دمحأ مامإلا هركنأ ؛ ءركنم ثيدحف أ ”وواد
 هّيِفاَوُت نأ بحأف ءاهّموي ناكو «ةكمب هيفاوث# :ةياور يفو ٠ ةكمب رحنلا موي حبلا ًةالص يفاوُث نأ اهرمأ
 نع ءهيبأ نع ءماشه نع «ةيواعم وبأ انثدح : هللا دبع وبأ يل لاق :مرثألا لاق . ًاعطق لاحملا نم اذهو
 لاقو .أطخ وهو ءهريغ هدنسُي مل « «ةكمب رحنلا موي هيفاوُث نأ اهرمأ لك يبنلا نأ « «ةملس مأ ٍتنب بنيز
 اذهو ءاذه وحن وأ «ةكمب رحنلا موي حبصلا ًةالص هّيِفاوُت نأ اهرمأ هيو يبنلا نإ : ًالسرم هيبأ نع :عيكو
 نب ىيحي ىلإ ٌتئجف : لاق .كلذ ركتي ؟ةكمب ٌعنصي ام «حبّصلا تقو رحنلا موي ِْللك ّيبنلا نأ ٠ اضيأ ُبجعأ
 :لاق . قرف ِنْيَذ نيبو : :لاق «هيفاوُث» سيلو «يفاوُث نأ اهرمأ» : :هيبأ نع ماشه نع : لاقف «هتلأسف «ديعس

 .هيبأ نع ماشه نع نايفس اذكه : :لاقف .هتلأسف «هنع نمحرلا دبع لس :ىبحي يل لاقو
 باصأو .ىنم يفاوت :عيكو لاق امنإو ,«هيفاوُثا عيكو نع هتياكح يف مرثألا اهس :لالخلا لاق

 «برح نب يلع انأبنأ : لالخلا لاق .«ىني» :هلوق يف أطخأو ءهباحصأ لاق امك «يفاوُثا : هلوق يف
 مأ ينتربخأ : لاق ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءدواد يبأ نب ناميلس نع ؛«نارمع نب نوراه انثدح
 ٌتيضم مث «ليلب ٌتيمرف :تلاق . ةقلدزملا هليل هلهأ نم مّدق نميف يي هللا لوسر ينمّدق :تلاق «ةملس
 هني ىلإ ثعجر مث «حبصلا اهب ٌتيلصف ءةكم ىلإ

 نع ةعرز وبأ لاق .دواد نبا :لاقيو «ينالوخلا يقشمدلا وه :اذه دواد يبأ نب ناميلس :تلق
 .فيعض :ديعس نب نامثع لاقو .ءيشب سيل ةريزجلا لهأ نم لجر :دمحأ

 ؛ةشئاع نع ءدمحم نب مساقلا نع ؛نيحيحصلا# يف تبث ام ؛هنالطب ىلع لدي اممو :تلق
 ةأّرْما ِتَناَكَو ءٍِساّنلا ٍةَمظَح َلِبَقو ءهَلْبَق ؛ َعقذَت نأ ةقلزملا هَل كي وللا لوس ُةدْوَس ثنذأتسا : تلاق
 ُتنكَأَتْسا َنوُكأ ْنألو ِهِعْفَدب اَْعَفَدَ ءانشَبضَأ ىّبح مح اًنسبحو وي لا ءاَهَّل َنِذَأَف :تّلاق َةطَِن
 هءاسن نأ نّيبُي «ٌحيحصلا ثيدحلا اذهف . "وب حورْفَم ْنِم ّيلإ ُبَح ا ُةَدْوَس هئَدأَتْسا اَمُك كك هللا َلوُسَر
 .هعم نعفد امنإ «ةدوس ريغ

 رمأ» يك هللا لوسر نأ ءاهنع هُريغو ينطقرادلا هاور يذلا ةشئاع ثيدحب نوعنصت امف : :ليق نإف
 2652 ىتح كلذ ٌُعنصت تناكو ءاهلزنم يف حبصُت مث ؛ةرمجلا َنيِسِريق « ينجب لل عنج نم نجري نأ مءاسن

 تت

 يف يذلا اهثيدح : ًاضيأ هّدريو .دحاو ٌريغ هّيَّذك «هتاور دحأ ديمح نب دمحم هدري : ليق

 .ةدوس هتدأتسا امك و هللا لوسر ٌتنذأتسا تنك ينأ ُتْدِوَو : اهلوقو «نيحيحصلا»

 07:76) هجام نياو 917 /5 يئاسنلاو «(1441) دواد وبأو «(8417) يذمرتلا هجرخأ قل
 .00795) ملسمو 1580(2) يراخبلا هجرخأ 0 .01445) دواد وبأ هجرخأ (5)
 37/7 /؟ ينطقرادلا هجرخأ 260



 لي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف ني )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يف ملسم هاور يذلا ثيدحلاب ٌنوعنصت امف «ثيدحلا اذه ُدر مكنكمُي مكنأ ْبَهَق :ليق نإو

 ؟ليلب عت نم اهب ثعب هلك هللا لوسر نأ ءةيبح مأ نع ك0 حيحص»

 ِساّبع ُنْبا َناكو ءولمَأ ةَفَعَض ََلِّللا َكْلَي مّدَك هلي هللا لوسر نأ ؛نيحيحصلا# يف تبث دق :ليق
 درفنا ًةبيبح مأ ٌتيدحو . هعفدب نعفد ىتح هدنع هءاسن سبح هنأ تبثو ءةقوس مّدق هنأ تبثو . .مدق ُنَميِف

 . اهمّدق يتلا ةفعضلا نم ًاذإ يهف ًاظوفحم ناك نإف « «ءملسم هب

 ىلإ هلهأ عم هب ثعب : ِةْك يبنلا نأ سابع نبا نع «دمحأ مامإلا اور اب نوعنصت امف :ليق نإف

 رجفلا عم ًةرمجلا اَوَمَرَق «رخنلا َمْوَي ىنم
 لَو يبنلا نأ هححصو يذمرتلاو ءدمحأ ُمامإلا ًاضيأ ءاور يذلا رخآلا هّئيدح هيلع ُمُدقُّن : ليق

 كك هللا ٌلوسر اَنَمَّدَق :هيف دمحأ ظفلو . هلدّشلا ملت ىٌلح ّ ٌةَرْمَجلا اوُمْرَت ال» :لاقو ٍهلهأ ًةفعض مّدق

 اوُمْرَت ال ينُب ْيآ» :ُل وْميو انَاَحْفأ ُحطْلَي لمجَف ءمْمَج ْنِم اَنَل ٍتاَرُمُح ىَلَع بلطُملا ٍدِبَع ينب َةَمِلْيَغ

 ءسمشلا عولط لبق ةرمجلا يمر نع يك يبنلا ىهُن هيفو ءهنم حصأ هنأل ,هٌُسْمّشلا َعْلظَت ىَنَح ةَرْمجلا
 ال هنأ اذإف انلمأت مث ءرجفلا عم اهومر مهنأ هيف امنإ :رخآلا ثيدحلاو .هيف ةصقلا ركذب ظوفحم وهو

 مهل رْذُع ال هنإف «سمشلا َعّلَطت ىتح ة ةرمجلا اوُمري ال نأ نايبصلا رمأ هنإف «؛ثيداحألا هذه َنْيَب ضراعت

 ةمحازم نم نهيلع فوخلاو رذُعلل ٍسْمّشلا عولط لبق َنيَمرف ءءاسنلا نم همّدق نم امأ .يمرلا ميدقت يف

 ربك وأ ءضرمب رذعلل ؛ «سمشلا عولط لبق يمرلا زاوج ٌةنسلا هيلع تلد يذلا اذهو ءمهمظحو سانلا

 .كلذ هل زوجي الف «حيحصلا ٌرِاقلا امأو ؛هلجأل سانلا ٌةمحازم هيلع قْشَي

 لوقك ءزجاعلاو رداقلل ًاقلطم ليللا فصن دعب ٌراوجلا :اهدحأ :بهاذم ة ةثالث ةلأسملا يفو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوقك « ءرجفلا عولط دعب الإ ٌروجي ال :ينائلاو .هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا

 هيلع تّلد يذلاو . ملعلا لهأ نم ةعامج لوقك «سمشلا عولط ٌدعب الإ ةردقلا لهأل زوجي ال :ثلاثلاو

 هللاو «ليلد فصنلاب هّدح نم عم ٌسيلو «ليللا فصن ال ءرمقلا ةبوبيغ دعب ٌليجعتلا وه امنإ «ةنسلا
 .ملعأ

 ٌموي وهو ءرحنلا موي ةماقإو ناذأب ًاعطق هّلبق ال تقولا لوأ يف اهألص ءٌرجفلا علط املف :لصف
 .كرشم ّلُك نم هلوسرو هللا ةءاربب ناذألا ٌموي وهو «ربكألا ّجحلا ُموي وهو «ديعلا

 .عّرضتلاو ءاعّدلا يف ذخأو «ةلبقلا لبقتساف مارا ٍرْعْشَملا دنع هّقِقوم يتأ ىتح َبكَر مث

 .سمشلا عولظ لبق كلذو ءاّدج رفسأ ىتح ءِركّذلاَو «ليلهتلاو «ريبكتلاو

 ٌُتللكأ ءوّيط ِيَلبَج ْنِم تف يّنِإ !وللا َلوُسر اي :لاقف ؛يئالا سّرَضُم نب ٌةَوْرُع هلأس كلانهو

 لاق ؟يَح ْنِم يل لهن هيلع ُتْفََو الإ لَبج نم ُتكَرَت ام هللا «يِسْفَن ٌتْبَعْنأَو ؛يتلِجاَر
 ءًراهت ذأ اليل كلذ لبق ةكَرعب فكو ذكو عقذن ىّح انعم َفقَوَو له انالَص َدِهَش نم : ليكي هللا ُلوُس
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 ”حيحص نسح ثيدح : :يذمرتلا لاق . هّنْمَت ىضقو هّبَح ٌّمَتأ دَقَك

 77١/١ دحأ هجرخسأ (؟) .(1595) ملسم هجرخأ )00(

 .7575/8 يئاسنلاو )١1400(« دواد وبأو ؛(841) يذمرتلا هجرخأ ()



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ضيم 8و هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 نمي نينثا ٌبهذم وهو «ةفرعك نكر اهب ٌتيبملاو ةقلدْزُمِب فوقولا نأ ىلإ بهذ نم جتحا اذهبو
 «ةمقلعو (يِبعَّشلاو « يعجنلا ْمِي ميهاربإ بهذ هيلإو ءامهنع هللا يضر ريبُزلا نباو « سابع نبا : ةباحصلا

 ديبُع يبأو «يرهاظلا دوادو «ناميلس يبأ نب دامحو «يعازوألا بهذم وهو «يرصبلا ٌنسحلاو

 مهلو «ةيعفاشلل هوجولا دحأ وهو «ةميزُم نباو ءريرج نبا : نادّمحملا هراتخاو «مألس نب مساقلا
 .[194 :ةرقبلا] © ماركا ٍرَعَشَمْلا دمع هلأ اريُكنأت» : ىلاعت هلوق :ةيناثلاو .اهادحإ هذه .ججح ثالث
 .هب رومأملا ركُذلا اذهل ٍنايبلا َج ٌجرخم جرخ يذلا كو هللا لوسر ُلعف : ةثلاثلاو

 ءرجفلا عولظ ىلإ ةفرعب فوقولا ٌتقو ّدم و يبنلا نأ : امهدحأ «نيرمأب ًانكر هري مل نم ٌجتحاو
 انكر ةفلدزمب ٌفوقولا ناك ولو ءهُّحح حص نامز رسيأب رجفلا عولط لبق ةفرعب فقو نم نأ يضتقي اذهو

 .هجبح خصب مل
 ملغ ,ليللاب ءاسنلا كي هللا لوسر مد املف ءءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشال ًانكر ناك ول هنأ : يناثلا

 اهب ىلاعت هللا ركذو ؛ةفلدزمب تيبملا دعب نهمّدق امنإ لَك يبنلا نإف ءرظن نيليلدلا يفو . نكرب سيل هنأ
 َنوكي نأ يفانُي الف ءرجفلا ىلإ ةفرعب فوقولا ٌثيقوت امأو .كلذ وه ٌبجاولاو «ةرخآلا ءاشع ةالصل
 تقولا قييضتو «ِتاولصلا نم نيتعومجملا تقوك امهل ًاتقو ةليللا كلت ٌثوكتو ءانكُر ةفلدزمب تيبملا
 .ةردقلا لاح امهل ًاتقو نوكي نأ نع هجرخُي ال امهدحأل

 افورُم ةَمِلَدْرُم نم راس مث ء«فقوم اهّلُك ةفلدزم نأ سانلا ملعأو «هفقوم يف ِةِْلَو فقو : :لصف

 .شيرُق قابس يف هيلجر ىلع ديز نب ٌةماسأ قلطناو «هريسم يف يّبلُي وهو سابع نب لضفلل
 لبجلا نم اهرسكي ملو «ٍتايصح عبس رامجلا ىصح هل قْلَي نأ سابع ّنبا رمأ كلذ هقيرط يفو

 ءِفْذُحلا ىَصَح ْنِم تايصح عبس هل طقتلاف ؛ليللاب اهطقتلا الو هدنع ملِع ال نم لعفي امك ةليللا كلت
 ناك ْنَم َكَلْهَأ اَمّنإف «نيّدلا يف وعلا مُكاّيإو ءاومزاف ءالؤه لائنأبت : ُلوُقَيو ِهُمَك يف نُهْضُفْنَي

 , "9«نيّدلا يف ُوُقلا مُكبَ

 ًاريبك ًاخْيَش ناَكَو اهيبأ ْنَع جحلا نع هتلأسف ٌةليِمَج ْمَمْنَح نم ٌةأرما هل ْتَضَرَع «كلت هقيرط يفو

 ىَلع هي عضو لإ ظواهر لضقلا َلمَجو نع مح نأ اًهرمأف «ولِاَرلا ىلع كنتي ال
 :ليقو ٠ ِهْْلإ اَهِرَظَن ْنَع ُهَهْْجَو َفَرَص : َليِقَم ءاميِسَو ْلْضُفلا ناَكَو ءِرَخآلا ٌّقّشلا ىلإ ُهَفَرَصَو ٍوِهْجَو

 , "هيك ظْنََو اهيلإ ٌرظْنَي لعج ةصقلا يف هنإف نيرمألل ُهَلعَف هنأ :ُباَوَّصلاَو اقبل هر ْنَعُهََرَص
 اهُظَبَو إو «كِسْمَتْسَت ْمَل اهُتَْمَح نإف ٌةريبُك ٌروُجَع اهّنإ : :لاقف هّمأ نع كلانه ُرخآ هلأسوا

 نع ٌجُحُن» :َلاَق .ْمَعَن : :َلاَك (؟ُّيِضاَك َتْنُكأ ّنْبك َكَمأ لَم َّناَك ْوَل ٌتْيََرَأم :َلاَقَك ءاهّلُتنأ نأ ٌتيِشَح
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 اهيف لزن يتلا عض ةاوملا يف هّنداع تناك هذهو ءريسلا عرسأو هتقان كَّرَح ءِرْسَحُم َنظَب ىتأ املف
 ّيداو يداولا - يمس كلذلو ءانيلع هللا ّصق ام ليفلا 2 ٌباصأ َكِلانُم نإف ؛هئادعأب هللا سب

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «07078) هجام نباو 0778/0 يئاسنلا هجرخحأ )1١(

 . سابع نبا ثيدح نم (1774) ملسمو ؛(1915) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .تاقث هلاجرو «(141١؟) دمحأ هجرخأ ()



 آي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نفي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تسلل ا ااا ياعم كذا

 َرْجِحلا هكولُس يف لعف كلذكو «ةكم ىلإ باهذلا نع عطقناو ىيعأ :يأ «هيف ٌرَّسَح ليفلا نأل ءرّْسَحُم

 . "ريَشلا عرسأو «هبوثب عّنقت هنإف «دومث ٌرايِد

 ةفرع نيب خزرب : ةَنَرُو .هذهل نم الو ءهذه نمل ٌةفِلَْرُم نيبو ىنه نيب ٌجزرب : :رسحمو

 نم :رّسَحُمو هرعشُم يهو «مرحلا نم : :ىنيف ءامهنم سيل خزرب نيرعشم ّلُك نيبف «مارحلا ٍرعشملاو

 لج :ةفرعو .لحلا نم يهو «ًأرعشُم تسيل ُةَنَرُو هرعشمو مرح :ةفلدزمو «رعشمب سيلو «مرحلا

 . رعشمو

 «ىنم ىتأ ىتح ىربكلا ةرمجلا ىلع جّرخت يتلا يهو ؛نيقيرطلا نيب ىطسُولا ٌقيرطلا كو كلسو

 ًةرمجلا لبقتساو ؛هنيمي نع ىنمو «هراسي نع َتْيَبلا لعجو «يداولا لفسأ يف فقوف «ةبقعلا ةرمج ىتأف
 ذئنيحو ءقاصح ّلُك َّعَم ٌرّبَكُي «ةدحاو دعب ةدحاو «سمشلا عولط دعب ًابكار اهامرف ؛هتلحار ىلع وهو

 .ةيبلتلا عطق

 ماطخي ّذِغآ امهدحأ ءهعم ٌةماسأو ٌلالبو ىمرو « يمرلا يف عرش ىتح يّبَلُي كلذ هريسم يف ناكو

 هوحنو ٍلْممَلاب محملا لالظتسا زاوج ىلع ليلد : اذه يفو . ؟"رحلا نم بوثب هلْلَظُي رخآلاو «هتقان

 يف سيلو ءاهيف ةجح الف ىني مايأ يف هدعب تناك نإو «ةتباث رحّنلا َموَي لالظإلا اذه ةصق تناك نإ

 .ملعأ هللاو .تناك نمز يأ يف ناب ثيدحلا

 ءهميرحتو رحنلا موي ةمرُحب اهيف مهملعأ ةغيلب ةبطخُم ّسانلا بطخف «ىنم ىلإ ] عجر مث :لصف

 َرَمأَو .وللا ٍباَتكِب مُهَداَق نَمِل ٍةَعاَطلاو عْمّسلاب مهرمأو «دالبلا عب ىلع ّةكم ةمرُحو «هللا دنع هلضفو

 . اذه يِماَك َدْعَب : عخأ ال يلع :لاقو ءهنَع ْمِهَكِساَنَم ٍدْحَأِب ساّنلا

 داك غب اومجرَي ل نأ مانا رمأو 'ميلزانم ةاصنالاو نيرجاهملا لزنأو ءمهكسانم ٍمُهَمَّلعو

 يف لاقو .' ”عِواَس ْنِم م ىعؤأ ّْلَبُم بر ُهّنَأ رخو ءُهْنَع غيل رم ماو ءيضفت باكر شب بَ

 ٌعامسأ هل هللا حتفو «مهلوح ُنسانلاو ءاهراسي نع ٌراصنألاو «ةلبقلا نيمي نع نيرجاهملا .لزنأو

 . مهلزانم يف ىنم لهأ اهعمس ىتح سانلا
 اذ اوُعيطأو «مُكَرْهَش َّت اوُموُصَو ٍمُكَسْمَح اوُلَصو مكبر اودبعا» : كلت هتبطخ يف لاقو

 . ومكر ةنج ةّنَج اولُخْدَت

 .عادولا ةجحح :اولاقف «سانلا ذئنيح عدوو

 نب هللا دبع لاق «جّرَح ال» :لاقف ءَيمرَي نأ لبق حبذ نّمعو ءَيِمرَي نأ لبق قلح نمع َلئُس كانهو

 .رمع نبأ ثيدح نم ((59441) ملسمو :(1519) يراخبلا هجرخأ )١(

 . نيصحلا مأ ثيدح نم (*7 ح) (1594) ملسم هجرخأ قفز

 .رباج ثيدح نم (18170) دواد وبأو :«(١؟14) ملسم هجرخأ (5)

 .ةركب يبأ ثيدح نم :(151/4) ملسمو «(6060) يراخبلا هجرخأ (4)

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءصوحألا نب ورمع ثيدح نم :(7050) هجام نباو )71١65(« يذمرتلا هجرخأ (5)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو «ةمامأ بأ ثيدح نم ١ مكاحلاو ؛(517) يذمرتلا هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز االول كي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 20ج لَو اوُلَعْفا» :لاق الإ ءيش نع ٍدئموي َلِيس كلو هثيأر ام :ورمع
 الد :لاقف ءريخأتلاو «ميدقتلاو ءيمرلاو ؛قلحلاو «حبذلا يف ٍةِلكَي هل ليق هنإ :سابع نبا لاق
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 لوسر اي :لِئاَق ْنِمَف .هنوتأي ٌسمانلا ناكو ءاّجاح قي يبنلا عم ٌتجرخ :كيرش نب هماسأ لاقو
 ٍلُجَر ىلع الإ َجَرَح آل ٌجّرَح آل» :لوقي ناكن ًائيش ُترْخأ وأ ًائيش تمّدق وأ «تفوطأ نأ لبق ٌتيعس هللا
 . كلو جِرَح يذلا َكِلَذف ٌمِلاَط َوُهو مِلْسُم ٍلُجَر ضْرِع ضرتقا

 رحنلاو «يمرلا ميدقت ظوفحملاو ؛ظوفحمب سيل ثيدحلا اذه يف «فوطأ نأ لبق ٌثيعس# :هلوقو
 . ضعب ىلع اهضعب قلحلاو

 اهدي ًةلوقعم ٌةمْئاَق اهّرحني ناكو «هديب ةنَدي نيتسو ًاثالث رحنف «ىنمي ٍرَحْنملا ىلإ فرصنا مث
 «ةئاملا نم ربغ ام َرَحْنَي نأ ًايلع رمأو كسمأ مث ؛هرمع ينس ٌددع هرحن يذلا اذه ٌددع ناكو .2*”ىرسُيلا
 يطِعُي ال نأ هرمأو «نيكاسملا يف اهدولُجو اهيوحُنو اهلالجب ٌقدصتي نأ هنع هللا يضر ًايلع رمأ مث
 ."عطتفا َءاَش ْنَم١ :َلاَقَو «اَنِدْنِع نم هيطغن ٌنْحَن» :لاقو ءاهنم ًائيش اهِتراَّرج يف راّزَجلا

 ىّلص :لاق ءهنع هللا يضر سنأ نع ؛نيحيحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف
 ٌبكَر ٌحبصأ املف ءاهب ٌتابف :نيتعكر ةفيلُحلا يذب ٌرصعلاو «ًاعبرأ ةئيدملاب ٌرهظلا كي هللا ٌلوسر
 نأ مُهَرَمَأ َةَكَم لَخَد املف ءًاعيِمَج اًمهِب ىّبل .ءاديبلا ىَلَع الَع املف «ٌُحّبَسُيو للي لعجف ءهتلجار
 .©0«نيحلمأ نشك ةئيدملاب ىّحضو ءأمايق ندب َعْبَس دي لكي هللا ُلوُسَو رحل ءاوُلِحَي

 دحأ ىلع ءسنأ ثيدح جرخم :مزح نب دمحم وبأ لاق .نيثيدحلا نيب ضراعت ال هنأ : باوجلاف
 :ٍةثالث ووجو

 كلذ دعب ام ٌرحني نم رمأ هنأو «سنأ لاق امك «ندُب عبس نم ٌرثكأ هديب رحني مل لكي هنأ :اهدحأ
 . يقب ام ٌرحنف .هنع هللا يضر ًايلع رمأو «ناكملا كلذ نع لاز مث ؛نيتسو ثالث مامت ىلإ

 كي هرحن ٌمامت رباج دهاشو ؛هديب طقف ًاعبس كي هرحن الإ دهاشُي مل سنأ نوكي نأ :يناثلا
 .دهاشو ىأر امب امهنم ّلُك ربخأف «يقابلل

 ارحنف ءاعم ةبرحلا يلعو وه ذخأ مث ءسنأ لاق امك ندب عبس ًادرفنم هديب رحن يي هنأ :ثلاثلا
 ىلعأب ذخأ دق ذئموي لكي يبنلا دهاش هنأ يدنكلا ثراحلا نب ٌةكَرُغ لاق امك ؛نيتسو ثالث مامت كلذك
 لاق امك «ةئاملا نم يقابلا رحنب ٌئلع درفنا مث ,"”ندبلا اهب ارحنو ءاهلفسأب ذخأف ًايلع رمأو ةَيْرَحْلا
 .ملعأ هللاو .رباج

 )١( ملسمو ,(11/797/) يراخبلا هجرخحأ )1705(.

 .(194) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )7١16(« دواد وبأ هجرخأ ()
 .حيحص دانسإب رباج ثيدح نم :(19/50) دواد وبأ هجرخأ (4)
 . يلع ثيدح نم (1717) ملسمو 31/119 311/15) ييراخبلا هجرخأ (0)
 ,(1935) ملسم دنع هفرطو 1/١ 6 99/8 دجأو .(71/87) دواد وبأو )١9/14(, يراخبلا هجرخأ (5)
 . يدنكلا ثراحلا نب هللا دبع ةلاهجل فيعض ٍدانسإب «(1177) دواد وبأ هجرخأ 00



 لَك هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف نفط )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 َّرَحَن امل :لاق يلع نع دواد وبأو ءدمحأ ُمامإلا هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 . "9"اهُرِئاَس ُترحنف ينرمأو ودب ٌنيثالث رحنف هندي لي هللا ٌلوسر
 هديب ًاعبس رحن هيو يبنلا نإف «ٌئلع وه نيثالث ّرحن يذلا نإف «يوارلا ىلع بلقنا ظلغ اذه :انلق

 بلقناف يلع اهرحتف «نوثالث ةئاملا نم يقبف «ىرخأ نيتسو ًاثالث رحن مث «رباج الو «يلع هدهاشُي مل
 . لَك ئيبنلا هرحن امب يلع هرحن ام ٌددع يوارلا ىلع

 هللا َدْنِع ماّيألا َمُظْمأ ّنإ» :لاق لف ّيبنلا نع ءِطْرُق نب هللا دبع ثيدحب نوعنصت امف :ليق نإف

 نْفِلَدْرَي َنْفِفَطُق ٌسْمَح ُتاَنَدَب هل هللا ٍلوُسرِل برو :لاق . يناثلا ٌمويلا وهو ءاّرقلا ُمَْي ّمُك ءرحّنلا موي
 اَض نم» :لاق ؟لاق ام :ُكقَق ءاهنهنأ مل فَ ةَمِلَع ملك لاك اهثونج يجو اًملق ؟اذيي يب د
 , 7«عطتفا

 نهنم َبرُقف ءًاَلاَسْرَأ هيلإ برقُت تناك امنإو «ةلمجم هيلإ ّْرَقُت مل ةثاملا نإف «هقّدصنو هلبقن :ليق
 .نهنم ةدحاو لكِ أدبي ِهْيلِإ َنيرمكيو َنْرِداَبُي ْلَسّرلا كلذ ناكو ءَالَسَر تاّنَدَب سمح هيلإ

 كي ّيبنلا ةبطُح يف ًةركب يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 اهمسقف ِّتَعلا نم ٍةَعْيْرُج ىلإو ءاَمُهَحَبَف ٍنْيَحْلْمأ ٍنْيَشِنُك ىلإ أَفُكْنا َّمُك :هرخآ يف لاقو «ىنمب رحنلا موي
 .ةنيدملاب ناك هنأ ءسنأ ثيدح يفو «ةكمب ناك نيشبكلا حبذ نأ ءاذه يفف . ملسمل هظفل . "اني

 .سانلل ٍناتقيرط اذه يف :ليق
 مث «ديعلا ىلص هنأو «نينرقأ نيحلمأ نيشبكب ةنيدملاب ىّحض هنأو «سنأ ٌلوق لوقلا نأ : امهادحإ

 امهنأ نّييو «نيشبكلل ةنيدملاب هرحن نيبو «ندّبلل ةكمب هرحن نيب رّيمو «سنأ لّصفف «نيشبك ىلإ أفكنا
 يدهلا وهو ءليإلا رحن هنأ اوركذ امنإ «ىنمي كي يبنلا رحن ركذ نم ٌعيمج نأ اذه ىلع لديو «ناتصق

 عجر هنإ :عادولا ةجح ةفص يف لاق دق رباجو «قوس الب كانه متغلا رحن نم ٌلضفأ وهو ءهقاس يذلا

 ناك هنأ نظف ءديع ٌموي تناك نيشبكلا ةصق نأ «ةاورلا ضعب ىلع هبتشا امنإو ءْندّبلا رحنف «يمرلا نم

 . مهوف ىنمي
 «ناحيحص ناثيدحو ءٍناَرياغتم ٍنالمع امهنأ ؛هكلسم كلس نمو «مزح نبا ةقيرط : ةيناثلا ةقيرطلا

 «لبإلاو ٌرقبلا رحنو «مّنْغلا رحنلا َموي حبذو :لاق .ةئيدملاب هّتيحضت سنأو «ةكمب هّئيحضت ةركب وبأ ركذف
 يفو . ”نيحيحصلا» يف وهو «رقبلاب هجاوزأ نع ٍذِيَمْوَي هل هللا ٌلوسر ىحض :ةشئاع تلاق امك
 ٍدّمحم لآ ْنَع ٌرحن هنأ :«نئسلا» يفو . ””رحنلا موي ًةرقب ةشئاع نع يي وللا ٌلوسر حبذ :ملسم حيحص»
 .يدهلا عم ٌةيحضتلا هل َعِرُش ٌجاحلا نأ : هّيهذمو . ”"ةَدجاو ٌةرقب عاَدَولا ٍةَيحَح يف

 ٌدحأ ْلّقْنَي ملو ؛ميقملل ةيحضألا ةلزنمب هل جاحلا يدهو :ىلوألا ٌةقيرطلا هللا ءاش نإ ٌحيحصلاو

 .سلدم وهو «قاحسإ نبا ةئعنع هيف :(1775) دواد وبأو ١154/1١« دمحأ هجرخأ )١(

 ,000 ح) (1319) ملسمو :(0069) يراخبلا هجرخأ (9) .(119/564) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ةشئاع ثيدح نم ١14(4 ح) (1711) ملسمو )17١4(« يراخبلا هجرخأ (8)

 .رباج ثيدح نم :«(1714) ملسم هجرخأ (5)

 . حيحص ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم «(5170) هجام نباو ؛(17/60) دواد وبأ هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نارا # هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 يده رهف «مهيحاضأ وه مهيده ناك لب «ةيحضألاو يذهلا نيب ب اوعمج «هّباحصأ الو لكي يبلا نأ

 . اهريغب ٌةيحضأو 2 ىنمي

 ّنُك نهنأو ؛ةيحضألا مسا هيلع ٌقِلَظَأ يده وهف :2"رقبلاب هئاسن نع ىَّحض :ةشئاع لوق امأو
 ةرقبلا رحن ةصق يف نكلو ٠ نهُمزلي يذلا ٌيدهلا وه نهنع هرحن يذلا رقبلاف ءيدهلا نهيلعو «ٍتاعتمتم
 باوجب هنع مزح نب دمحم وبأ باجأو . ةعبس نم رثكأ نع ةرقبلا ءازجإ وهو «لاكشإ : :عست نهو نهنع
 يده ال هدنعو ؛ٌتاعتمتم َّنُّهو ةنراق تناك اهنإف ءكلُذ يف نهعم نكت مل ةشئاع نأ وهو : هلصأ ىلع
 :ةشئاع نع ةيبأ نع «ةورُع نب ماشه ثيدح نم ملسم هاور يذلا ثيدحلاب هلوق َدّيأو «نِراقلا ىلع
 كم اًنمِدَق ىتح انجرخف «ةرمُعي ّلهأ نميف ٌتنكف « ءوجشحلا يذ لالهل نيفاوث ا وسر عم انجرع
 كَنَرْمُع يعدا : لاقف هي يبنلا ىلإ | كلذ ٌتوكشف « يترمُع نم لح أ مل ٌضئاح انأو ةفرع موي ينكردأف
 هللا ىضق دقو ٍةَبْصَحلا هليل تناك املف .ٌتلعفف :تلاق . «ٌجَحلاب يّلهأو «يطِيتماو ءِكَسأَر يضُقْناو
 هللا ىضقف «ةرمُعب ٌتللهأف «ميعنتلا ىلإ جرخو «ينفّدرأف ءركب يبأ نب نمحرلا دبع يعم لسرأ ءانججح
 . "ةْوَص الو ٌةقدَص الو يده كلذ يف نكي ملو ءانترمُعو اَنَجَح

 نأ «مهدعب نمو نوعباتلاو ٌةباحصلا هيلع يذلاو . ٠ سانلا نع مزح نبا هب درفت دساف كلسم اذهو
 اذه امأو «مدقت امك ةباحصلا ناسل يف ةقيقح عتمتم وه لب « م | مزلي امك ؛يدهلا همزلي نراقلا
 «ملسم حيحص» يف كلذ ءاج ؛ةورع ب ماشه لوق ني ريخألا مالكلا اذه نأ : حيحصلاف «ٌتيدحلا
 يضر ةشئاع نع ءهيبأ نع «ةورُع نب ماشه انثدح «عيكو انثدح «بيرك وبأ انثدح :لاقف «هب ًاحرصم
 لاق .اهتّرْمُعَو اَهَجَح هللا ىَضَق هنإ :كلذ يف ةورع لاق :هرخآ يفو «ثيدحلا تركذف .. .اهنع هللا
 . ©ةقدص الو «مايص الو ءّيدَه كلذ يف نكي ملو :ماشه

 ةشئاع مالك يف هالخدأ ةدبعو ريمن ٌنباف «ماشهل ٌمالكلا اذه لعج عيكو ناك نإ | :دمحم وبأ لاق
 نوكت نأ عقادب اي ماشه وق سلو ؛هلوقي ًاماشه عمس هئألا ,ماشه ىلإ هبسن عي وف ءةقث امهنم لك
 «عفادتمب اذه نم ءيش سيلف «هدنسُي نأ نود هب يتفُي مث ىدنسُي ًاثيدح ٌءرملا يوري دقف ىتلاق ٌةشئاع
 اميف قدصمف ةقث َّلُك نأ :كلذ نم حيحصلاو ءىاوه عبتا نمو ءُفِصْنُي ال نم اذه لثمب لّلعتي امنإو
 ؛ماشه ىلإ عيكو هفاضأ اذإو ءامهتلادعل اَقَّدُص «ةشئاع ىلإ لوقلا ريمن ُنباو ةدبع فاضأ اذإف «لقن
 .هلاق ماشهو ءهتلاق ةشئاع نوكتو «حيحص كو فتلادعل ًاضيأ ٌقّدُص

 هقفك «ثيداحألا للِع يف هل هقِف ال نمم هلاثمأ ةيرهاظو هتيرهاظب ٌةقئاللا يه ٌةقيرطلا هذه : :تلق
 مهُثوذ هل سيل نمم مهفلاخ نم لوق ىلإ نوُتْتلي ال ءالؤهو اهب ةيانعلا لهأو ىللع ءابطأ داّقّتلا ةمئألا
 نوتفَتلي الو ىيدرلاو ٍديجلا نيب نوزيمُي نيذلا داّقتلا فِرايّصلا ةلزنمي هتطخب نوعطقي لب «مهّتفرعمو
 .كلذ فرعي مل نم ٍلطخ ىلإ

 يف هاجردأ امنإو ؛ةشئاع تلاق :مالكلا اذه يف الوقي مل ريمن نباو ةدبع نأ «مولعملا نمو

 0014 ح) (1111) ملسم هجرخأ 0(

 .(018 ح) (1511) ملسمو ,(711) يراخبلا هجرخأ (؟)

 01 ح) (1111) ملسم هجرخأ فريف



 2و هتجح قايس ىلإ عجرذلو :لصف اننضإ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لّصفف «عيكو ءاجف «ماشه نم وأ «ةورُع مالك نم وأ ءامهمالك نم نوكي نأ لمتحي ءجاردإ ثيدحلا

 ٌةشئاع تلاق : :ةدبعو ريمن نبا لاق ول معن .هريغ هقلطأ ام نقتأو ظفح دقف ءزّيمو لّصف نمو ءزّيمو

 . حيجرتو رظن ٌمِضوم ناكو «دمحم وبأ لاق ام غاسل ٌماشه لاق :عيكو لاقو

 «نهنيب ةدحاو ةرقب اهنأ :اهدحأ ءظافلأ ةثالثب ءاج دق اذهف «ةدحاو ةرقب ىهو ًاعست نهنوك امأو

 ؟اذه ام :ٌتلقف ءرقب محلب رحنلا موي انيلع لخد :ثلاثلاو ءرقبلاب ذغموي نهنع ىحض هنأ : يناثلاو
 .هجاوزأ نع هلك هللا لوسر حبذ :ليقف

 «يعفاشلا ٌلوق وهو ةعبس :ليقف «ةرقبلاو ةندبلا مهنع ءىزجُت نم ددع يف ُسانلا فلتخا دقو

 مهنيب مسك قي هللا لوسر نأ تبث دقو .قاحسإ لوق وهو «ةرشع : :ليقو ٍْءهنع روهشملا يف دمحأو

 .ةرقبب عسي نهو هئاسن نع ىّتض كي هنأ ٌثيدحلا اذه تبثو 2و شعب َ د َروُرَجلا َلَدَعَق «مياغملا

 ْنَع كَ هلا ٍلوُسَر عم مهجح ين ٌَندَبلا اوُرحن مهنأ «رباج نع «ريبثلا يبأ نع «نايفس ىور دقو

 انعم ٌجحلاب َنيلهُم كي هللا ٍلوُسَر عم انجرخ :هلوق جرخأ امنإو .هجرخي ملو ملسم طرش ىلع وهو ةرشع
 يف كرتشن ّنأ كي هللا لوسر اَنَرَمأو «ةورملاو افّصلابو ٍتيبلاي انف ةكم امِدَك املف «ُنادلولاو ٌءاسنلا

 .©"0ةئّدب يف انم ٍةعبس ّلُك ِرقبلاو ٍلبإلا

 يف اًنُكرتشاف ,.ىحضألا ٌرّضحف ءرفس يف لَو يبنلا عم انك : ٍسابع نبا ثيدح نم «دنسملا» يفو

 . "”بيرغ نسح :لاقو «يذمرتلاو يئاسّنلا هاورو .ًٌةرشع ٍروُرَجلا يفو هّةَعْبَس ةرقبلا
 نع ًٌةرقبلاو «ةعبس نع َةَندَبلا ةَيِْيَدُحْلا ماع لي هللا ٍلوُسَر عم اًنرحن : هنع «نيحيحصلا» يفو
2 

 ةعبس
 ٌمامإلا هركذ .ةعبس نع ةرقبلا يف «نيملسملا نيب هتجح يف لي هللا ُلوسر َكَّرَش :ٌةفيذح لاقو

 , هللا همحر دمحأ

 امإو «ٌحَصَأو رثكأ ةعبسلا ٌثيداحأ :َلاَقُي نأ امإ :ةثالث هوجو دحأ ىلع حركت «ثيداحألا هذهو

 يف ةعبس نع هنوك امأو ؛ةمسقلا ليدعت لجأل مئانغلا يف ٌميوقت « «منغلا نم ةرشعب ريعبلا ُلْدَع :لاقُي نأ

 يفف «لبإلاو «ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب ٌفِلتْخي كلذ نإ :لاقُي نأ امإو «ءيعرش ٌريدقت وهف ءايادهلا

 75 «ةعبس نع هلعجف «ةعبس ُلِدْعَي اهضعب يفو ؛ةرشع نع هلعجف «هايش رشع ُلِدْعَي ٌريعبلا ناك اهضعب
 . ملعأ

 هسفن نع ىَحضو «ةرقبب نهنع ىَّخضو «يدهلل ٌةرقب هئاسن نع حبذ هنإ : دمحم وبأ لاق دقو

 ةيِحّضلا ةرقب نكت ملو «مهولا نم كلذ يف ام ٌتفرع دقو «ًايْذَه نيتسو ًاثالث هسفن نع رحنو « نيشبكب

 . يقافآلا ةيحض ةلزنمب ٌجاحلا ُيدهو « يه يه لب «يدهلا ةرقب ريغ

 .جيدخ نب عفار ثيدح نم )/75٠1(« يراخبلا هجرخأ )١(

 ,001 ح) (1218) ملسم هجرخأ قفز

 .771/37 يئاسنلاو ؛(400) يذمرتلاو «؟170 ١/ دمحأ هجرخسأ (5)

 .ًادرفنم ءرباج ثيدح نم (11714) ملسم هجرخأ (4)

 . يسيعلا ةفيلخ نب ليعامسإ لجأل «نيل ٍدانسإب «507/5 دمحأ هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز اننرذ لي هتجح قايس ىلإ عجرذلو :لصف

 ٌقيِرط كَم جاف َّنأو ءٌرَحْنَم اهّلُك ىنم نأ» مهملعأو «ىنمي ِهِرَحْنَمب هك هللا ٌلوسر رحنو : لصف
 امل هنأ امك ؛هأزجأ ةكم جاجف نم رحن ثيح لب «ىنمب ٌصتخي ال ٌرحنلا نأ ىلع ليلد اذه يفوهَرَحْنَمَو

 اهُنُكُهَِلدُْمَو انهاَه ُتْنَقَو» :لاقو ,ةّقلكزمب فّقوو ف4دقؤَم اَهّلُك َُكَرَعَو اًنُهاَه ُتْقَقَو»١ :لاق ةفرعب فقو كم ع
 يفو 2'؛ههّيَلإ قبس ْنَمِل ٌحاَمُم ىّتِم «آل» :لاَقك ءّرَحلا َنِم ِهّلِظُب ءاَنِب ىنمي هل ىنبي نأ كك لئُسو .2كفَقْؤَم 1 «#ة مع 2: 2 »مب عا ةويخ هج ع 5 مو عع «يووم
 الو ؛هنع ٌلِحّتري ىتح هب ُقحأ وهف ءاهنم ناكم ىلإ قبس نم نأو ءاهيف نيملسملا كارتشا ىلع ليلد اذه
 .كلذب هُكِلْمَي

 وهو  قّالحلل لاَقَق .هسأر قلحف «قّالحلاب ىعدتسا ؛هرحن لَك هللا ٌلوسر لمكأ املف :لصف
 فل هللا ُلوُسَر َكَتكْمَأ !ًرَمْمَم ايه :َلاَقو  ِههجَو يف رلقُتو ىسوملاب هسأر ىلع مئاق وهو هللا دبع نب رمْعَم
 َىَلَع هللا ٍةَمْعِن ْنِمَل كلذ َّنِإ !وللا َلوُسَر اي وللاو اَمأ :رمعم لاَقَف :ىسوُملا َكِدَي يفَو أ ٍةَمْحَش ْنِم
 60 ةمحر دمحأ مامإلا كلذ ركذ يكل أ ّاذإ ْلَجَأ» :َلاَق كيمو

 نب ةلضن نب هللا دبع نب رمعم قلي يبنلل َقَّلَح يذلا نأ اومعزو :"هحيحص» يف يراخبلا لاقو
 هيلي ْنَم ّنْيَب ُهَرْعَش َمَسَق ءهِْم ّعَرَف املق ءِنَمْيألا هبناَج ىلإ َراَشَأَو لَُخا :قالحلل لاقف «ىهتنا .فوع
 يف عقو اذكه .هيلإ هعفدف ؟ «ةحلط وبأ انهاه» :َلاَق مَ ءرَسيألا ُهِبِناَج َقَلَحُف ءقّالَحلا ىَلِإ َراَشَأ َمُن
 ١ ديلا 1

 وبأ ناك .هسأر قلح امل لَو هللا لوسر نأ سنأ نع «نيريس نبا نع :«يراخبلا حيحص» يفو

 ٌّقّشلا نِم ةحلط ابأ بيصُي نأ زاوجِل «ملسم ٌةياور ضِقانُي ال اذهو © .رعش نم ذخأ نم لوأ ةحلط
 نم ًاضيأ (هحيحص» يف ملسم ىور دق نكل «ٍرسيألا ٍقّْسلاب ٌصتخيو فّريغ باصأام ّلثم «نميألا
 ٌنَمِئألا هَّنِش ّقألَحلا لوان ءٌَقّلَحو ءهَكْسُت ّرحنو ؛ةّرمجلا ل هللا لوسر ىَمَر امل :لاق ءسنأ ثيدح
 دقلحف «ُنِلْحا» :لاقف َرَسْيَألا َّنَّشلا هلوان مث ؛هايإ هاطعأف «يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث ءهقلحف
 .©0«ساّئلا َنْيَب ُهْمِسْقا» :لاقف ءةحلط ابأ هاطعأف

 ناك هنأ :ىلوألا يفو «ّنميألا َّقِّشلا ناك ةحلط يبأ ٌبيصن نأ ؛ىرت امك ةياورلا هذه يفف
 نب صفح ةياور نم ملسم هاور :يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق .رسيألا
 نأ «سنأ نع «نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه نع .ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو «ثايغ
 نب ماشه نع «ةئييع نب نايفس ةياور نم هاورو هرسبألا هّقِش ٌرْعَش ةحلط يبأ ىلإ عفد كي يبنلا
 يوقت اهارأ نيريس نبا نع ءنومت نبا ةياورو :لاق .نميألا هقش رعش ةحلط يبأ ىلإ عفد هنأ .ناسح
 .ملعأ هللاو «نايفس ةياور

 هيلإ قبس يذلا لعجو «يراخبلا قيرط نم ؛نيريس نبا نع هانركذ ام نوع نبا ةياورب ٌديري :تلق

 )١( هجام نباو :(19719) دواد وبأ هجرخأ )7١44(« ملسم دنع هلصأو «نسح ٍدانسإب رباج ثيدح نم )1714( )01849.

 مكاحلاو ,0005) هجام نباو 9019(2) دواد وبأ هجرخأ (؟) ١/ 4517.يبهذلا هقفاوو ءهححصو ؛ةشئاع ثيدح نم

  5دجأ هجرخأ  2 .15٠00/5,سنأ ثيدح نم :(1700) ملسم هجرخأ

 .سنأ ثيدح نم :(10/1) يراخبلا هجرخأ (5)
 . 7 م/9) نابح نباو «(417) يذمرتلاو ء(1947 «01941) دواد وبأو :(170) ملسم هجرخأ 000



 كو هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف انا )١( دابعق ريخ يده يف داعملا داز

 ناك هب صتخا يذلا ةحلط يبأ َبيصن نأ ىوُقي يذلاو . ملعأ هللاو هب صتخا يذلا قّشلا وه «ةحلط وبأ

 يف نإف «تاياورلا ٌرثكأ اذه ىلعو ءهئاطع يف هّتَّنس تناك هذهو صح مث مع يي هّنأو َرَسْيألا َّقِّسلا
 قألحلا ىلإ راشأ مث هيلي نم َّنْيَب ةرعش مسقف ءنميألا هيزاَج ىلإ َراَشأو هذه : قالحلل لاق هنأ اهضعب
 يفو .هتأرما اهنإف «ةحلط يبأ ىلإ ُةعفد اذه ضراعُي الو . يس َّمأ ءاطعاف هقلحف ءرسيألا بزاجلا ىلإ
 ٌلثم هب عنصف ءرسيألاب :لاق مث «سانلا نيب نيترعشلاو ةرعشلا هعّزوف «نميألا قلاب أدبف :رخآ ظفل

 هسأر ٌّقِش ٌرْعَف ةحلط يبأ ىلإ عفد :ثلاث ظفل يفو ٠ هيلإ هعفدف ؟«ةحلط وبأ انه اه» :لاق مث كلذ

 .سانلا نيب اهمسقو هرافظأ مَّلق مث ءرسيألا

 َدِهَّش هنأ هثدح هابأ نأ هديز نب هللا دبع نب دمحم ثيدح نم هللا همحر دمحأ مامإلا ركذو

 ٌلوسر ٍقلحف «هبحاص الو ءيش ُةْبِصُي ملف «يجاضأ ُمِسْفَي وهو شيرق نم لجو ءرحنملا دنع 6 يبنلا
 اَنَدْنِع ِهَّنإف : لاق «هبحاص هاطعأف هرافظأ مّلقو ءالاجر ىلع هلع مسقف فاطعأف ءهبوث يف هّسأر كي هلل

 ). هّرعش ينعي - مّتَكلاو ءاّنِحلاب بوضخم

 رّصقو «مهرثكأ لب «ةباحصلا نم ريثك قلحو .ةّرَم ير نالت ةَرفْغملاب نيِقّلَسِملل اعدو
 َنرَسَتمَو كَسوُمُر َنْلُع تيم ُهَنأ لس نإ مَرَحْلا ديلا نخلط :ىلاعت هلوق عم اذهو ءمهضعب
 َلْبَق هلالحإلو «مرخُي نأ لبق همارحإل قي هللا لوسر ُتيط ءاهنع هللا يضر ةشئاع لوق عمو : حتفلا]

 .روظحم نم قالطإب سيلو ٌكّْسُن قلحلا نأ ىلع ليلد «ّلحَي نأ
 وهو َةَراَيَرلا فاوط وهو َةَضاَقإلا فاوط فاطف «ًابكار رهظلا لبق ةكم ىلإ لك 2 ضافأ مث : لصف

 :فئاوط ٌثالث كلذ يف فلاخ دقو .ٌباوصلا وه اذه .هعم عسي ملو «هريغ فظي ملو ءرَّدَّصلا ٌفاوَط

 تمعز ةفئاطو «ةضافإلل فاط مث «ةضافإلا فاوط ىوس مودّقلل افاوط «نيفاوط فاط هنأ تمعز ةفئاط

 تفاوط أ امنإو «مويلا كلذ يف فَظَي مل هنأ تمعز ةفئاطو «ًانراق ناك هنوكل بفاوطلا اذه عم ىعس هنأ

 .قيفوتلا هللابو طلغلا أشنم نيبنو «كلذ يف ٌباوّضلا ٌرُكذنف «ليللا ىلإ ةرايزلا
 فوطي :لاق ؟ىعسيو ٌفوطي مك  ّعتمتملا ينعأ - ٌعَجر اذإف : هللا دبع ىبأل تلق :مرثألا لاق

 . هيلع تبثف «ةرم ريغ اذه يف هاندواع «ةرايزلل رخآ ًافاوط فوطيو ءهجحل ئعسيو

 انوكي مل اذإ درفملاو نراقلا يف ٌمكحلا كلذكو :2ينغملا» يف يسدقملا دمحم وبأ خيشلا لاق

 هيلع صن «ةرايزلا يفاوط لبق مودُقلا فاوطب نآدبي امهنإف «مودقلل افاط الو ءِرحّتلا موي لبق ةكم ايتأ

 «تيبلاب ةرمُعلاب اوّلهأ َنيِْذَّلا فاطف» :تلاق « ءاهنع هللا يضر ٌةشئاع تور امب ٌجتحاو هللا همحر دمحأ

 اوُعَمَج نيذلا امأو ءمهّجحل نم ني اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث ءاوُلح مث «ةورملاو افصلا نيبو

 مهجحل مهّاوط نأ ىلع ةشئاع ّلوق هللا همحر ٌُدمحأ لمحف ««ًادحاو ًافاوط اوُهاط امنإف « ةّرمُعلاو ّجحلا

 «هل ًاطقسم ةرايزلا فاوط نكي ملف ؛عورشم مودقلا فاوط نأ تبث دق هنألو :لاق «مودقلا ُفاوط وه
 .ةضورفملا ةالصلاب سّبلتلا لبق هلوخد دنع دجسملا ةيحتك

 امك ًاعبس ةورملاو افّصلابو ًاعبس تيبلاب فوطيف «ًاعتمتم ناك نإو :«هرصتخم» يف يقرخلا لاقو

 .نسح هداتسإو «47/4 دمحأ هجرخأ ()

 .- نائبل  يبرعلا باتكلا راد ريوصت 478/5 ج (؟)



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ننياث و هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 تيا أووُطَيِلَول : ىلاعت هلوق وهو «ةرايزلا هب يوني ًافاوط تيبلاب فوطيف دوعي مث «ةرمٌُعلل لعف
 «لعف اذكه «مهدنع هباحصأو يضاقلاك اعتمتم ناكلي يبنلا ْنِإ :لاق نمف [؟4 :جحلا] 4ٍِقِيِقَعْلَ
 ًادحأ ملعأ الو :لاق .اذه لعفي مل نكلو «صاخلا ٌعتمتلا ًاعتمتم ناك هنأ ؛هدنع دمحم وبأ خيشلاو
 لخد نمك «ةرايزلل دحاو فاوط ٌعورشملا لب «يقرخلا هركذ يذلا فاوطلا اذه ىلع هللا دبع ابأ قفاو

 الو للك يبنلا نع ْلَقْنُي مل هنألو ءدجسملا ةيحت نع اهب ىفتكي هنإف «ةالصلا تميقأ دقو دجسملا

 ىلع ليلد ةشئاع ثيدحو :لاق .ًادحأ هبل يبنلا رمأ الو «عادولا ةجح يف هعم اوعتمت نيذلا هباحصأ
 ملو «ةرايزلا فاوط وه اذهو «مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب ًادحاو ًافاوط اوفاط» :تلاق اهنإف ءاذه

 يذلا ةرايزلا فاوط ركذب تّلخأ دق تناكل «مودُقلا فاوط هتركذ يذلا اذه ناك ولو .رخآ ًافاوط ركذت

 ًافاوط الإ | تركذ امف «لاح لك ىلعو ءهنع ىنغتسي ام تركذو هب الإ ُمِيَي ال يذلا جحلا ٌنكر وه

 رمأب ةرمعلا ىلإ ّجحلا تنرقف ء,تضاح امل اهنإف ءًاضيأو ؟نيفاوط ىلع هب لدتسُي نيأ نمف ءًادحاو
 ول مودقلا فاوط نألو هلي يبنلا هب اهرمأ الو «مودقلل فطت مل «مودقلل تفاط نكت ملو لَك يبنلا

 همودق لَّرأ هنأل «ةرمعلا فاوط عم مودقلا ٌفاوط رمتعملا ٌقح يف َعِرُسَل ءبجاولا فاوطلاب طقسي مل

 .همالك ىهتنا .هب هفاوطو هتيؤر دعب تيبلا ىلإ ُدوُعَي يذلا عتمتملا نم ىلوأ هب وهف «تيبلا ىلإ

 ٌباوصلاو ؛هركنأ امك قحلا وه هركنأ يذلا ناك نإو «لاكشإلا دمحم يبأ ٌمالك عفري مل :تلق

 اوُقاط مث ءاَوَعَسو مودقلل اوفاط «ةفرع ني اوعجر امل ةباحصلا نإ :لقي مل ًادحأ نإف «هراكنإ يف
 نيب تقّرف نينمؤملا ّمأ نأ ءلاكشإلا أشنم ناك نكلو .ًاعطق عقي مل اذه كك ئبنلا الو «هدعب ةضافإلل
 اوّلهأ نيذلا نأو «ًادحاو ًافاوط ىنِم نم اوعجر نأ دعب اوفاط نينراقلا نأ تربخأف «نراقلاو عّنمتملا

 هيف كرتشي هنإف اعطق ةرايزلا فاوط ٌريغ اذهو «مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط ةرمُعلاب

 مهنإ : :نيعتمتملا يف اهّلوق ىأر امل ءدمحم ابأ خيشلا ّنِكلو ءهيف امهنيب قرف الف « « عتمتملاو ُنراقلا

 يذلاو «نيفاوط اوفاط مهنأ ىلع لدي ام اذه يف سيل :لاق «ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوُقاَط

 يف تجردأ «ماشه هئبا وأ ةورع مالك نم ةدايزلا هذه :ةفئاط تلاقف .لاكشإلا عفري مل نكلو «قح هلاق

 نأ :باوصلاف «لاسرإلاب هنع لاكشإلا عفتري ملو لسرم هنأ هتياغف ؛ناك ولو «نيبتي ال اذهو «ثيدحلا

 ال «ةورملاو افصلا نيب فاوطلا وه «نراقلاو عتمتملا نيب هب تقرفو «ةشئاع هب تربخأ يذلا فاوطلا

 مل ءامهنيي دحاو فاوطب اوفتكا مهنأ نينراقلا نع تربخأف «ةلمج لاكشإلا لازو «تيبلاب فاوطلا

 رخآ ًافاوط امهنيب اوفاط مهنأ نيعتمتملا نع تربخأو ءٌقحلا وه اذهو ءرحنلا موي رخآ ًافاوط هيلإ اوفيضُي
 اذه ىلع ثيدحلا ليزنتو ءروهمجلا ٌلوق اذهو «ةرمعلل ناك لوألا كلذو «جحلل ىنم نِم عوجرلا دعب
 ِكَجَحِل ٍةَوْرملاَو اًمَّصلا َنْيَبَو ِتْيَبلاِب ِكُفاوَط ِكْعَس لَك يبنلا لوق وهو ء«رخآلا اهثيدحل قفاوم

 .روهمجلا لوق قفاويو «ةنراق تناكو .كِكِتَرْمْعَو

 هيلع هللا ىلص ٌيبنلا فطي مل» : ؟هحيحص# يف ملسم هاور يذلا ٍرباج ثيدح هيلع لِكشُي نكلو

 :لوقي نم لوق قفاوي اذه .لوألا هقاوط «ًادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصأ الو ملسو هلآو

 هللا دبع هنبا ةياور يف اهيلع صن ؛هللا همحر دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وه امك دحاو ّيعس عتمتملا يفكي

 دارم :لاقي وأ «يفانلا ىلع مَّدقُم تبثملاو «ىفن رباجو «تتبثأ ةشئاع :لاقيف ءاذه ىلعو .هريغو

 يوذو «مهنع هللا يضر يلعو ةحلطو رمعو ركب يبأك «يدهلا قاسو لَو يبنلا عم نرق نم «رباج



 0 ا ا ا كك ااا أ 00اااااااا0ا (أ) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لِي هتجح قايس ىلإ عجرتلو :لصف اننا )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا دأز

 كلت نأب ةشئاع ثيدح ُنّلعي وأ «ةباحصلا ٌمومع هب دارملا سيلو .ًادحاو ًايعس اْوَعَس امنإ مهنإف «راسيلا

 .ملعأ هللاو ءاهثيدح يف سانلل قرط ثالث هذهو «ماشه لوق نم ةجردم هيف ةدايزلا

 ٌلوق وهو «ىنم ىلإ هجورخ لبق ٌجحلاب همارحإ دعب مودقلل ىعسيو فوطي ُعتمتملا :لاق نم امأو
 الو « كي يبنلا هلعفي مل اذهف :دمحم وبأ لاق ؟ال مأ هنع صوصنم َرُهأ يردأ الو «يعفاشلا باحصأ

 ءاوفوظي نأ ةّكم لهأل ىرأ ال : :سابع نبا لاق ءدحأ هلقن الو ءهب مهرمأ الو ءةتبلا ةباحصلا نم دحأ

 :سابع نبا لوق ىلعو .ىنم نم اوُعِجْرَي ىتح ٌجحلاب مهمارحإ دعب ةورملاو افصلا نيب اْوَعْسَي نأ الو

 .مهريغو «قاحسإو ةفينح يبأو ءدمحأو «كلامو ءروهمجلا لوق

 نألو : !ولاقأ . مودّقلل ىعسيو ٌفوطيف «مداقلاك راص «جحلاب مرحأ امل :اولاق ءهوّبحتسا نيذلاو

 ٍمارحإلا ٌبيقع ٌبيقع هّلُعِف هل ٌبِحتساف ىب تأي ملو «مودقلا ٌفاوط ىقبيف «ةرمعلا نع عقو لوألا فاوطلا

 نع ًاينغم ةرمشلل هقاوط ناكف «ةرمُعلِل فاط امل ًانراق ناك امنإ هنإف «ناتيهاو ٍناَتَّجُحلا ناتاهو «ٌجحلاب

 ءدجسملا ةيحّت ٌماقم تماقف ءاهيف لخدف «ةمئاق ةالصلا ىأرف ءدجسملا لخد نمك ؛مودقلا فاوط

 . اهنع هتتغأو

 .ًاعتمتم مهرثكأ ناكو «هّبيقع اوفولُعي مل وكي يبنلا عم جحلاب اومرحأ امل ةباحصلا نإف ًاضيأو
 .مودقلل:ىعسو فاط «لاوزلا لبق ةيورتلا موي مرحأ نإ هنأ «ةفينح يبأ نع ءنسحلا نب دمحم ىورو

 الف «ىنم ىلإ هروف نم جرخي لاوزلا دعب هنأب «نيتقولا نيب قّرَقو ءفكَي مل «لاوزلا دعب مرحأ نإو
 حيحصلا وه روهمجلاو سابع نبا لوقو .فوطيف جرخي ال لاوزلا لبقو ؛هريغب جورخلا نع لِفتشي
 .قيفوتلا هللابو «ةباحصلا لمعل قفاوملا

 نراقلا نأ يف ةّجحح اذه : اولاقو فاوطلا اذه عم ىَعَس قي هنإ :تلاق ةيناثلا ةفئاطلاو :لصف

 هّيعس الإ َْعْسَي مل هنأ : باوصلاو «مدقت امك هيلع ظلغ اذهو . ٍنيفاوط ىلإ جاتحي امك ٍنيِعس ىلإ جاتحي

 «مدقت امك ةلطاب اهّلك لب ءدحاو ٌفرح نييعسلا يف هنع ّحِصَي ملو «رياجو «ٌةشئاع هتلاق امك «لوألا

 . هتعجارمب كيلعف

 .دهاجمو «سوواط مهو «ليللا ىلإ ةرايزلا اوط َرك 2| :اولاق نيذلا :ةثلاثلا ةفئاطلاو :لصف

 نباو ةشئاع نع «يكملا ريبزلا يبأ ثيدح نم ءهجام نباو «يئاسنلاو ؛دواد يبأ نئسد يفف «ةورعو

 ثيدح :يذمرتلا لاق «ةرايّزلا فاوط :ظفل يفو .ليللا ىلإ رحنلا موي هقاوط َرَخأ :ولي ّيبنلا نأ سابع

 « كي هعّجَحب ملعلا ٌلهأ هيف ّكشَي ال يذلا كي هلعف نم مولعملا فالخ نّيِب ظلغ ثيدحلا اذهو . 210ةسح

 . هيف سانلا مالك ركذن ٌنحنف

 «ثيدحلا اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تلأس :هل ")للعلا» باتك يف يذمرتلا لاق

 نم هعامس يفو ءمعنف سابع نبا نِم اّمأ :لاق ؟سابع نباو ةشئاع نم ريبزلا وبأ َعمَسَأ :هل تلقو
 ذئموي كي ٌيبنلا فاط امنإ .حيحصب سيل ثيدحلا اذه نأ يدنع : :ناطقلا نسحلا بأ لاقوأ .رظن ةشئاع

 ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هركذو ((170804) هجام نباو ؛(4179) ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو )275٠٠١« دواد وبأ هجرخأ )١(

 يب «ليلغلا ءاورإ» رظناو «( 1771

 2.178 باب "محا 5



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ناضل لَك هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 ؟هفاوط نم غرف نأ دعب اهي رهظلا ىلصف ىنم ىلإ | عجر وأ ةكمب رهظلا ىَّلص له : : اوُقلتخا امنإو ءأراهن
 رهاظ وهو «ةكمب رهظلا ىَّلص هنإ :لوقي ٌرباجو ءاهب ٌرهظلا ىلصف ىنم ىلإ عجر هنإ :ٌلوقي رمع ُنباف
 الإ ورُي مل ءيش اذهو «ليللا ىلإ فاوطلا رْخأ هنأ اهيف يتلا هذه ريبزلا يبأ ةياور ريغ نم ةشئاع ثيدح
 «ةطساوب اهنع يوري هنأ دهع دقو «ةشئاع نم ًاعامس انهاه ركذي مل سلدم ريبزلا وبأو «قيرطلا اذه نم
 كقوتلا بجيف هنم عمس دق ناك نإو ةطساوب هنع يوري هنأ كلذك َدهُع دقف ءاضيأ سابع نبا نع الو
 ول «سيلدتلا نم هب َفِرَع امل « ءامهنم هّعامس هيف ُرُكْذَي ال امم سابع نباو ةشئاع نع ريبزلا وبأ هيوري اميف
 ءهيف فقوتلا بوجو يف نّيِب رمألاف ؛ةشئاع نم عمس هنأ انل ّحِصَي ملو اّمأف ءاذه ريغل اهنم هٌعامس َفِرُع
 لوقي ءانهاه هنم هٌعامسو هل هؤاقل ملع دق نمع ناك اذإ سّلدملا ثيدح لوبق يف ء ءاملعلا فلتخي امنإو
 هّنِعْنَعُي ام امأو «؛ثيدح ثيدح يف ُلاصتالا نّيبتي ىتح مهنع هئهنعُي ام درُي :نورخآ لوقيو «لبقُي : موق
 لوقب لوقت انك ولو . لبقُي ال هنأب هيف فالخلا ملعأ الف ؛هنم هٌعامس الو هل هؤاقل ملعي مل نمع ءُسّلدملا

 ريغ يف كلذ امنإف ءامهؤاقتلا ملعُي مل ولو لاصتالا ىلع ٌلومحم ٍنْيَرِصاعتملا ِنَمْنَعُم نَعْنَعُم نأي :
 ثيدح در يف فالخلاو . ًاراهن ذعموي هيك يبنلا فاوط ةحص ني هانمدق املف ًاضيأو . نيسلدملا
 ءهتحص يف كاش ال ام هضراعُي مل اذإ وه امنإ ,هعاطقنا ملعي ىَّتح هلوبق وأ «هلاصتا ملعي ىتح نيسلدملا
 . همالك ىهتنا . هتحص يف كش ال ام هضراع دق اذهو

 :تلاق اهّنأ ةشئاع نع ىور نمحرلا دبع ّنب ةملس ابأ نأ ؛ةشئاع ىلع ريا يبأ طلغ ىلع لديو
 ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ نب دمحم ىورو رنا ّمَْي اًنْضَقَأَك لَو هللا ٍلوُسَر َعَم اًنْجَجَح
 عم هلي هللا لوسر رازو «ةريهظ رحنلا مري تيبلا اورازف هباحصأل نذأ قلك يبنلا نأ اهنع ءهيبأ نع
 .ًاضيأ طلغ اذهو .'' ”ةليل هئاسن

 ةملس يبأ ٌثيدحو «رباج ٌثتيدحو ءرمع نبا نع عفان ٌتيدح ٍتاياورلا هذه ٌحصأو : يقهيبلا لاق
 . ًاراهن فاط هنأ : ينعي «ةشئاع نع

 تبث امك ؛ليللا ىلإ عاَدَوْلا فاوط َرخأ لك ّيبنلا نإف «يفاوطلا ةيمست نم ظلغلا أشن امنإ :ُتلق
 :تلاق نأ ىلإ «ثيدحلا تركذف . . .و يبنلا عم انجرخ :تلاق :ةشئاع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف
 نم اَعَرْفا مش ءمرحلا نو كأب جرمل» :لاقف ءركب يبأ ّنب نمحرلا َدْبَع اعدف ءَّبّصَحُملا ان
 ٍفْرَج يف انفاوط نم انغرفو :ةرمُعلا هللا ىَضَقَف : تلاق . . .«ٍبٌصَحُملاب انه اه ينايتثا مث ءامُكفاَوط
 ٌفاطف «تيبلاب ّرمف «ليحرلاب سائلا يف نّذأف . . معن 1 :ادث ؟ هنتر :لاقف ءٍبَّصَحملاب هانيتأف ءليّللا
 وبأ هيف طلغف «بير الب ليللا ىلإ هرخأ يذلا فاوطلا وه ©” ةنيدملا ىلإ ًاهجوتم لحترا مث «هب
 قفوملا هللاو «ةرايزلا فاول لاقو «وب هثَّدح ْنَم وأ «ريبزلا

 .مودُقلا يفاوط يف لَم امنإو «' ””اقولا فاول يف الو «فاوطلا اذه يف ف لي ملو
 ُتْلَوَنل ءُساّنلا مُكَبِْمَي ْنَأ ًالؤل» :لاقف «نوقسي مهو هّقاوط ىضق نأ دعب مزمز ىتأ م :لصف

 )١( سيق نب رمع قيرط نم ؛144 /9 يقهيلا هجرخأ .
 )1( ح) (1111) ملسمو ,(1510) يراخبلا هجرخأ 01317

  9مكاحلاو ؛0070) هجام نباو :(5001) دواد وبأ هجرخأ ١/  2470.يبهذلا هقفاوو هححصو ؟سابع نبا ثيدح نم



 هِيَ هنجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف انفي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
00000000 

 :ليقو «ًامئاق برشلا نع هيهنل حسن اًذه :ليقف .' اِئاَقَوُهَو و ٌبرَشُق وللا هوُنوان ّمُ م ىْمُكعَم ُتْيَقَسَك

 .رهظأ اذهو «ةجاحلل لب :ليقو «ىلوألا كرتو رابتخالا هجو ىلع يينلا نأ هنم نيب لب

 ٌفاط : :لاق رباج نع ؛هحيحص» يف ملسم ىورف ؟ًايشام وأ ًابكار اذه هفاوط يف ناك لهو

 ءفِرْشْلو ٌسانلا هاري نأل هيّّحخمي نكُرلا مِتسَي هتلِجاَر ىلع عادلا ةَجحَح يف ف ِتْيَبلاب ل هللا ٌلوسر

 "0ع َسانلا َّنِإف «هونأسيلو

 َنرلا مسي ريعب ىلع «عادولا ةجحح يف ِهْلك ئبنلا فاط :لاق سابع نيا نع «نيحيحصلا» ىفو

 : نيهجول مودُقلا فاوطب سيلو «ًاليل ناك هنإف «عادولا فاوطب سيل «فاوطلا اذهو . نجمي

 امنإو هُتَلِحاَر هب ْثَّلَمَر :ظق ة دحأ لقي ملو ءمودقلا فاوط يف ُلَمّرلا هنع ٌحص دق هنأ : امهدحأ

 .(90هْسْفَت َلَمَر :اولاق

 ىتأ ىَّنح ضْرألا ءامدق ْتَّسَم امف كي هللا لوسر عم ٌتضفأ :ديوس نب ديرشلا لوق :يناثلاو

 اذه ٌضِقَتني الو «عجر نأ ىلإ ضرألا هامدق تَّسم ام ؛هعم ضافأ نيح نم هنأ هرهاظ اذهو .“”ًاعمجج

 .مولعم امهّنأش نإف «فاوطلا يتعكرب
 ًاعمج ىتأ ىتح :لاق اذهلو «ةفرع نم هعم ةضافإلا دارأ امنإ ءديوس نب ديرشلا نأ رهاظلاو :تلق

 مث لاب نيح بعّشلا دنع هلوزنب اذه ُضِقَتني الو «رحنلا موي تيبلا ىلإ ةضافإلا درُي ملو «ةفلدزم يهو

 .ملعأ هللاو . ًاضراع اسم ٌضرألا هامدق تّسم امنإو ءرقتسم لوزنب سيل هنأل َبِكَر

 رمح نبا نع : «نيحيحصلا» يفف «ذئموي رهظلا ىّلص نيأ َفِلُمخاو «ىني ىلإ عجر مث :لصف

 هِي هنأ رباج نع :«ملسم حيحص» يفو . " ىتمي ٌرهظلا ىلصف ءعجر مث هرحنلا موي يضافأ كو هنأ

 .ٌةشئاع تلاق كلذكو ةّكمب َرِهلظلا ىَّلص

 رباجو ةشئاع لوق :مزح نب دمحم وبأ لاقف ءرخآلا ىلع نيلوقلا ٍنيِذُه ٍدحأ حيجرت يف تِلّخاو

 :هوجوب ّلوقلا اذه اوحّجرو «ةعامج اذه ىلع هَعبَتو ىلوأ
 .دحاولا نم ىلوأ امهو «نينثا ٌةياور هنأ : اهدحأ

 . اهريغل سيل ام ةيزملاو هب صاصتخالاو برُقلا نم اهلو كو هب سانلا ٌصخأ ةشئاع نأ : يناثلا

 ةَّصِقلا طفح دقو «قايس ٌمتأ اهرخآ ىلإ اهلوأ نم هيي يبنلا ٍةجحِ رباج قايس نأ :ثلاثلا

 عْمَج هليل كك يبنلا لوزن وهو «كسانملاب قّلعتي ال ًارمأ اهنم طبض ىّتح ءاهتايئزج طبض ىتح ءاهطبضو

 ٍناكم طبضب وهف ردقلا اذه طبض نمف ءًافيفخ ًاءوضو أضوت مث ءبعّتلا دنع هتجاح ىَضَقف ؛قيرلا يف

 .ىلوأ رحنلا موي هتالص

 عولط لبق ةفلدزم نم عفد دقو ءراهنلاو ليللا يواست وهو «راذآ يف تناك عادولا ةجح نأ : عبارلا

 ءهنم لكأو ءاهمحل نم هل ٌحِبظو ءاهَمَّسَكو «ةميظع ًانْدُب رحنو «سمانلا اهب بطخو «ىنم ىلإ سمشلا

 .رباج ثيدح نم 171/7(2) ملسم هجرخأ 0 .رباج ثيدح نم 1714(2) ملسم هجرخأ )20(

 .رباج ثيدح نم )١1571(, ملسم هجرخأ (5) .(1719/9) ملسمو ,(17019) يراخبلا هجرخلأ (9)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب .7384/4 دمحأ هجرخأ (5)

 .(1777) ثيدح رثإب ًاقلعم نكل يراخبلاو :(0108) ملسم هجرخأ (5)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اننراي هلي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 «ةياقّسلا ذيبن نمو ءمزهز ءام نم برشو ٌفاطف «ضافأ مث «بّيطتو ءهّسأر ٌّقَّلحو «ةرمجلا ىمرو
 ٌحوجرلا هعم ُنكِمُي ٍرادقم يف يضقنت ال اهنأ رهظألا يف ودبت لامعأ هذهو .نوقسي مهو مهيلع فقوو
 .راذآ لصف يف رهظلا تقو ُكِردُي ٌتيحب «ىنم ىلإ

 هتجح يف لي هثداع تناك دقف .يقبملاو لقانلا ىرجم ٍنايراج «نيثيدحلا نيذه نأ : سماخلا
 ةشئاعو ءرباج طيضو «ةداعلا ىلع رمع نبا ىرجف «نيملسملاب هيف لزان وه يذلا هلزنم يف ًةالصلا
 .ظوفحملا وه نوكي نأب ىلوأ وهف «هتداع نع جراخ وه يذلا رمألا امهنع هللا يضر

 :هوجول رمع نبا لوق ىرخأ ةفئاط تحجرو

 ّدُب مهل نكي مل لب ءِتافاَرّرو ًانادحو ىنمب ةباحصلا ّلَصُن مل ءةكمب رهظلا ىلص ول هنأ :اهدحأ
 يلصُي نم بائتسا هنإ :دحأ لوقي الو طق ٌدحأ اذه ْلُقْنَي ملو «هنع ًابئان نوكي مامإ فلخخ ةالصلا نم
 مكب ٌلصيلف ؛مكدنع ٌتسلو ٌةالصلا ٍِتَّرَضَح نإ :لاقل ءمهب يلصيُف مهيلإ عجري هنأ هٌملع الولو ء مهب
 اذإ مهتداع ني ناك الو عطق ًانادحو كانه ةباحصلا ىّلص الو ءاذه الو اذه عقي مل ثيحو .نالف
 : . مهتداع ىلع هعم اوُلص مهنأ َمِلُم «نيِزِع اوُلصُي نأ اوعمتجا

 اوُنِيُي نأ مهرمأي ناكو ءنوميقم مهو دلبلا لهأ ضعب ُهَفْلَخ ناكل «ةكمب ىَّلص ول هنأ : يناثلا
 مولعم وه لب ءاذه الو اذه لقنُي مل ثيحو «مهتالص همالس دعب اومتأف اوماق مهنأ لقني ملو ءمهتالص
 ةَكّم ٌلْهَأ ايف :لاق هنأ هدنع ملع ال نم ضعب هلقني امو .ةكمب ذئنيح ّلصُي مل هنأ َمِلُع «ًاعطق ءافتنالا
 .هتجح يف ال حتفلا ماع هلاق امنإف ءهرْفَس ٌموَق اًنإف مُكَئالَص اوُمَيَأ

 نيملسملا نم ًاريثك نأ مولعمو «فاوطلا يتعكر عكر «فاط امل هنأ ءمولعملا نم هنأ :ثلاثلا
 نظ ءهب نوُدتقي هفلخ سانلاو «فاوطلا يتعكر عكر امل هلعلف «هكسانمو هلاعفأ يف هب نودتقي هفلخ اوناك
 «هلامتحا عفر نكمُي ال ٌمهولا اذهو رهظلا تقو يف كلذ ناك اذإ اميس الو ءرهظلا ٌةالص اهنأ ٌناظلا
 . ضرفلا ريغ لمتحت ال اهنإف «ىنمب هتالص فالخب

 هلزنمب يلصُي ناك امنإ لب ؛ةكم فوجب ضرفلا ىَّلص هنأ هجح يف هنع ظفحُي ال هنأ : عبارلا
 . ماعلا لزنملا ريغ رحخآ ناكم يف يلصُي ال اولزن نيأ مهب يلصُي ناك ىماقم ةَّذُم نيملسملاب حطبألاب

 حصأ رمع نبا ثيدحف . ملسم دارفأ نم رباج ثيدحو هيلع قفتم رمع نبا ثيدح نأ :سماخلا
 نم ليعامسإ نب متاح عقي نيأف .نقتأو ءرهشأو «ظفحأ هتاور نإف .هدانسإ يف وه كلذكو ؛هنم
 ؟عفان ظفح نم رفعج ظفح عقي نيأو «يرمعلا رمع نب هللا ديبُع

 :اهدحأ .هجوأ ةثالث ىلع اهنع يوُرف ءهفاوط تقو ىف ٌبرطضا دق ةشئاع ثيدح نأ : سداسلا
 هيف طبضي ملف هموي رخآ نم ضافأ هنأ :ثلاثلا «ليللا ىلإ فاولطلا رخأ هنأ : يناثلا ,ًاراهن فاط هنأ
 .رمع نبا ثيدح فالخب «ةالصلا ناكم الو «ةضافإلا تقو

 «قاحسإ نب دمحم ةياور نم ةشئاع ٌتيدح نإف « عازن الب هنم ٌحصأ رمع نبا ٌتيدح نأ : عباسلا
 ْحّرصُي ملو ؛هب جاجتحالا يف فلتخم قاحسإ نباو ءاهنع ءهيبأ نع ؛مساقلا نب نمحرلا دبع نع
 .رمع نبا نع «عفان ينثدح :هللا ديبُع لوق ىلع ِمَّدقُي فيكف «هنعنع لب «عامسلاب

 ضافأ :اذكه هظفل نإف «ةكمب رهظلا ىَّلص هو هنأ نّيبلاب سيل ؛ةشئاع ثيدح نأ :نماثلا



 كي هتجح قايس ىلإ عجرنلو ؛لصف نفيخ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 22222222 ااا 51 ااا ااا (1) تابعت رييخ يده يف داعملا داز

 يزني قيرشتلا غابأ يلال اهب ثكمف «ىنم ىلإ عجر مش رتل ىَلص نحمي ربآ ني وللا لوسر

 ىّلص هنأ ىلع ةحيرصلا ثيدحلا اذه ةلالد نيأف . .تايصح عبسب ةرمج لك «سمشلا تلاز اذإ ةرمجلا

 رهظلا ىَّلص مث ءرحنلا موي ضافأ : :رمع نبا لوق ىلإ ةلالدلا حيرص يف اذه نيأو «ةكمب ذئموي ٌرهظلا

 جاجتحالا يف تِلُّثْخا ٍثيدح ىلإ هجارخإ ىلع حيحصلا باحصأ قفت غتا ٌثيدح نيأو - ًاعجار ينعي - ىنمي

 . ملعأ هللاو .هب

 ؛ةيكاّش يهو سانلا ءارو نم اهريعي ىلع مويلا كلذ يف ةملس ّمأ تفاطو :مزح نبا لاق :لصف

 ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم هاور امب هيلع جتحاو . اهل نذأف «مويلا كلذ يف لَك يبنلا تنذأتسا

 « يكتشأ ينأ و يبنلا ىلإ ٌتوكش :تلاق «ةملس مأ نع «ةملس مأ تنب بنيز
 ِءارَو ْنِم يفوظ» :لاقف

 رطل :أَرْفَي َوُمَو ءِتِيَبلا بْنَج ىَلِإ يَلَصُي ِذِئَئِح هلل َِّللا لوُسَوَو ثفلطف : :تلاق «ةبكار تْنَأو ساّنلا

 يف أرقي مل هلك ّيبنلا نآل :ةّضافإلا ُفاوط َوُه فاوطلا اذه نأ ُنّيبتي الو ."”49 رت بكي ©

 نيب دقو سانا ءادو نم ةملس أ همست ثيحب راهتلاب ةءارقلاب الر «روطلاب فاوطلا كلذ يتعكر

 .كلذ يف باصأف ءليللا ىلإ هرخأ هنإ :لاق نم طلغ دمحم وبأ

 ءرجفلا لبق ًةرمجلا تمرف ءرحنلا ليل ةملس ّمأِب لسرأ هي ّيبنلا نأ ةشئاع ثيدح نم حص دقو

 بئناج ىلإ يي هللا لوسرو ءسانلا ءارو رحنلا َموي اهفاوط عم اذه ٌمثتلي فيكف ؛ "”تضافأف تضم مث

 ًءالصلا هذه نإف . لاحشلا ني اذه 479 دنت بتكي 9 ررظو» :هتالص يف أرقيو يِّلصُي تيبلا

 كلذ نكي ملو ءرحنلا ٌموي تناك اهنأ اّمأو ءءاشعلا وأ «برغملا وأ ءرجفلا ةالص يف تناك «ةءارقلاو

 .هللا همحر همهو نم اذهف «ًاعطق ةكمب لَو هللا ُلوسر تقولا

 .اهترمشو اهجح نع اهآزجأ ًادحاو ًايعس تعسو .,«ادحاو ًافاوط مويلا كلذ يف ٌةشئاع تفاطف

 ترقتساف ."”ْعوَوُت ملو «عادولا فاوط نع كلذ اهّقاوط اهأزجأف تضاح ّمُث «مويلا كلذ ُةّيفص تفاطو

 هدحاو فارطب يفكتو رف نأ «فوقولا لبق وأ فاوطلا لبق تضاح اذإ ةرهاطلا ةأرملا يف هلي هّنس

 . عادولا فاوط نع هب تأزتجا ةضافإلا فاوط دعب تضاح نإو ءدحاو يعسو

 املف « ءِسْمَّنلا َلاوز ٌرظتنا «حّبص أ املف . . اهي ٌتابف كلذ هموي نِم ىنم ىلإ لك عجر مث :لصف

 اهامرف «لا جشم يلت يا ىلوألاةرمجلاب ادب بكري ملو «ٍراّمجلا ىلإ هلحر نم ىشم تلاز

 ىتح اهمامأ ة ةرمجلا ىلع مّدقت مث ,«ربكأ ُهَللا» : ةاصح ّلُك عم لوقي ءقدحاو دعب ًةدحاو ٍتايّصَح عبسب

 ةرمجلا ىلإ ىتأ مث .ةرقبلا ٍةَروُس ردقب ًاليوط ءاَعُد اَعَدَو هيدي عفر مث «ةلبقلا َلبقتسم ماقف «ٌلهسأ

 وعدي هيدي ًاعفار ةلبقلا ٌليقتسم تفّقوف «يداولا يلي امم ٍراسَبلا ٌٍساذ ٌردحنا مث «كلذك اهامرف ءىطسؤلا

 «ةرمجلا ضرعتساو «َيِداَولا نطبتساف «ةبقٌعلا ةرمج يهو َدِِلاَثلا ةّرمجلا ىتأ مث «لوألا هِفوُقو نِم ًابيرق

 امك اهالعأ نم اهيري ملو .“”كلذك تايصح عبسب اهامرف «هنيمي نع ىنمو «هراسي نَع ّتْيَبلا لعجف

 .(151/5) ملسم هجرخأ 222

 .فيعض ٌتيدح وهو :(19447) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .ةشئاع ثيدح نم 274+ ج) )111١( ملسمو ؛(19/937و 37619 يراخبلا هجرخأ (7)

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (705 ح) (1745) ملسمو .(10/47) يراخبلا هجرخأ (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الد 26 هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف
 .ءاهقفلا نم دحاو ٌريغ هركذ امك يمرلا تقو َتيبلا لبقتساو هنيمي نع اهلعج الو «لاّهجلا لعفي

 وهو ليقو «لبجلاب ناكملا قيضل :ليقف ءاهدنع فقي ملو هروف نم عجر ؛يمرلا لمكأ املف
 يف ٌءاعدلاو ءٌيمرلا غرف «ةبقعلا ةرمج ىمر املف ءاهنم غارفلا لبق ةدابعلا سفن يف ناك هءاعد نإ : حصأ
 ذإ «ةالصلا يف هئاعد يف هتنس تناك امك اذهو ءاهنم غارفلا دعب هنم لضفأ اهنم غارفلا لبق ةدابعلا بلص
 دقف كلذ هنع ىور نمو ءءاعدلا ٌداتعي ناك هنأ هنع تبثي ملف ءاهنم غارفلا دعب امأف ءاهبلُص يف وعدي ناك
 .رظن هتحص يفو «مالسلا دعب ضراع ٍءاعدب وعدي ًانايحأ ناك هنأ حيحصلا ريغ يف يوُر نإو ؛هيلع طِلُغ

 بلص يف يه امنإ َقيدّصلا اهمّلعو اهب وعدي ناك يتلا هتيعدأ ةماع نأ ٌبير الف :ةلمجلابو
 «كِرْكُسو كرو ىلع يأ ٌُهّللا :ةالَص لك ربك َكوُقَت نأ سنتا :لبج نب ذاعم ٌتيدح امأو .ةالصلا
 دعب ام هب داريو «تاويحلا ريدك ءاهنم مالسلا لبق اهرخآ هب دارُي ةالصلا رّبُدف «7كِيداَبِع نْسُحَو
 .ملعأ هللاو .ثيدحلا ؟(7هقالَص لُك َرْيُك نودمحتو نورّبكتو هللا َنوُحبسُتا :هلوقك مالسلا

 هنأ نظلا ىلع ٌُبِلْخي يذلاو ؟اهّدعب وأ رهظلا ةالص لبق يمري ناك له « يسفن يف لزي ملو : لصف
 اوبَّقعف ءسمشلا ِتلاز اذإ يمري ناك :اولاق هّريغو ًارباج نأل ءيلصيف عجرَي مث ةالصلا لبق يمري ناك
 ءرحنلا موي يمرل سمشلا عولطك «ىنم مايأ يمرلل لاوزلا تقو نإف ءًاضيأو .هيمرب سمشلا لاوز
 نإف ًاضيأو .مويلا كلذ تادابع نم ًاثيش هيلع ْمّدَُي مل ءيمرلا ٌتقو لحد امل رحنلا موي لَو يبنلاو
 يمري ٍةَِي هللا لوسر ناك :امهنع هللا يضر سابع نبا نع 27«امهنئس» يف ايور «هجام َنباو «يذمرتلا
 ثيدح :يذمرتلا لاقو .رهظلا ىلص هيمر نم غرف اذإ ام َرْذَق :هجام نبا داز . سمشلا تلاز اذإ َرامجلا
 نب ميهاربإ هجام نبا ثيدح دانسإ يفو «ةاطرأ نب جاجحلا يذمرتلا ثيدح دانسإ يف نكلو «ءنسح
 . اذه ٌريغ بابلا يف سيل نكلو ؛هب جتحُي الو «ةبيش وبأ نامثع

 .هعوجرو هباهذ يف ءايشام ىنم مايأو ءبكار رحنلا موي يمري ناك هنأ دمحأ مامإلا ركذو
 .ءاعدلل تافقو ّثِس اي هتججَح تنمضت دقف : لصف

 .ةفلدزمب :عبارلاو .ةفرعب :ثلاثلاو .ةورملا ىلع :يناثلاو .افصلا ىلع :لوألا فقوملا
 . ةيناثلا ةرمجلا دنع :سداسلاو .ىلوألا ةرمجلا دنع : سماخلاو

 طسوأ يف ةيناثلا ةبطخلاو «تمّدقت دقو رحنلا موي ٌةبطخ :نيتبطخ ىنمب سانلا ٍةِكَي بطخو : لصف
 ثيدحب كلذ لاق نم جتحاو .اهرايخ :يأ ءاهلظسوأ وهو ءرحنلا موي يناث وه :ليقف «قيرشتلا ماّيأ
 يذلا مولا وُمو :تَلاق ؟اًدهل مَْي يأ َنوردتا» :لوقي يو هللا لوسر ٌثعمس :تلاق «ناهبن تنب ءاَرَس
 دلب يأ َنوُرْدَت له .ٍقيِرّْتلا ما طَسْوأ اًده :َلاَك .مّلغأ ُهُنوُسرَو هللا :اوُناَق .سوؤرلا َمْوَيَنوُعْدَ
 َدْعَب ْمُكاَقْلأ آل يّلَعَل يرذأ آل ينإ :لاَق ّمُك .ُماَرَحلا ٌرَمْشَملا اذه :َلاَق .مَلعَأ ُهُلوُسَرَو هللا :اوُناق ؟اًذه
 ا عسا ف ليلك الأ ىقيعفأ لع مكاتب كو فلك وح .اذ ملي يف ءاذه 'رهش ىف ءاّذه مُكَيْؤَي ٍةَمْرُحُك ءٌماَرَح مُكِيلَع مُكَضاَرْعَأَو ٠ ُهَلاوْنَأو ىكءامد َّنِإَو الأ ءاَذُه يماع

 .تاقث هلاجر ٍدائسإِب لبج نب ذاعم ثيدح نم :(975١؟) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .ةريره يبأ ثيدح نم .(046) ملسمو :849(2) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(7084) هجام نباو «(854) يذمرتلا هجرخأ (م)



 كي هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف 54 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يناث وه :سوؤرلا مويو .دواد وبأ هاور :1'2ونَو َتاَم ىَّتَح ىّنَح اليك اّلِ ْثْبَْي مَ «ةنيِذَمْلا اَنْمِدَق اّمَلَق «ُتْنَلَب

 . قافتالاب رحنلا موي

 :لاق ءرمع نبا نع «راسي نب ةقدص نع يِذَيَرلا ةديبُع نب ىسوم ثيدح نم «يقهيبلا ركذو

 «قيرشعلا ٍمايأ طسو يف كي هللا لوسر ىلع 4 ْعْمَكلاَو هم صن ٍ آج اًدإٍ :ُةَروُسلا هِذاَع ُتَلِْنَأ

 ركذ مث .«ُنماَّنلا اهيأ اي» :لاقف ُسانلا عمتجاو ءُتْلِحْرَف تاوضَقلا هتلحاوب رمأف ادولا هنأ فرو
 .29 هتبطخ ىف ثيدحلا

 .؟9هل نذأف «هتياقس لجأ نم ىنم يلايل ةكمب تيبّي نأ بلطملا دبع نب ٌنمابعلا هنذأتساو : لصف

 مث ءرْخْنلا َمْوَي اوُمْرَي نأ مهل صخرأف «لبإلا دنع ىنم َجراخ ةتوتيبلا يف ٍلبإلا ٌءاعِر هنذأتساو

 موي لوأ يف :لاق هنأ ٌتننظ :كلام لاق .«*”امهدحأ يف هّنوُمري رحنلا موي َدْعَب نيموي يمر اوُعَمْجَي

 .ِرْفَلا موي نوُمري مث ءامهنم

 نيتفئاّطلل زوجيف «اموي اوعدَيَو ًاموي اومري نأ ءاعّرلل صخر ثيدحلا اذه يف :ةئييع نبا لاقو
 «هيف نوُمريف «ليللا ىلإ هورُْؤُي نأ مهل لب «هنوكرتي ال مهنإف «يمرلا امأو «ىّئمب تيبملا كرت ةّنّسلاب
 «ةتوتيبلا يف ءاعّرللو «ةياقسلا لهأل صخر دق كي يبنلا ناك اذإو «موي يف نيموي يمر اوعمجي نأ مهلو

 تطقس «ةتوتيبلا هنكمت ال ًاضيرم ناك وأ «هنع هَفَّلخت نِم ُفاْحَي ضيرم وأ ءهعايض اخي لام هل نمف

 .ملعأ هللاو «ءالؤه ىلع صنلا هيبنتب هنع

 موي ضافأو .ةنالثلا قيرشتلا مايأ يمر لمكأ ىّنح رخأت لب «نيموي يف كي لجعتي ملو : لصف
 هيف هل برض دق عفار ابأ دجوف' «ةنانك ينب فْيََح وهو «حطبألا وهو ؛بشَحملا ىلإ هلا دعب ءاثالثلا

 ءرهظلا ىّلصف ءَِي هللا لوسر هب هّرمأي نأ نود «لجو زع هللا نم ًاقيفوت لقت ىلع ناكو . كانه ّةَبق
 ُلُمْرَي ملو ءأرحس ًاليل عادولل فاطف ةكم ىلإ ضهن مث .©©ةدقر دقرو ءءاشعلاو «ٌبرغملاو ءّرصعلاو

 :لاق ءْتَضاَقَأ ْدَق اهنإ : : هل اوُلاقف «؟يِ انعسياَحأ» :لاقف «ضئاح اهنأ ةيفص هتربخأو .ٍفاوُلّصلا اذه يف
 تيبلاب اهفاوط نأ اهربخأف «ةّدرفم ةرمُع اهّرِمْعُي نأ ةليللا كلت ٌةشئاع هيلإ ُتَبِغَرو .0«[نإ ْدِفئَعْلُ»
 نمحرلا دبع اهاخأ رمأف «ةدرفم ةرمُع ٌرمتعت 3 نأ الإ تبأف ءاهترمُعو اهّجح نع أزجأ دق ةورملاو افصلابو

 «ليللا ِْوَج يف ايتأف ٠ ءاهيعأ عم بضحشلا تاو مثالي اهترمش ني ترك ميلا نب امرين

 َفاط مث ُنمانلا لحتراف «هباحصأ يف ليِحّرلاب ىئانف هْمَعَن :تلاق ؟ هاَمتْهَرَك» :ِةِلَي هللا ٌلوسر لاقف

 .؟يراخبلا ظفل اذه .حبّصلا ٍةالَص لبق تيبلاب

 .151/8 يقهيبلا هلوطب هجرخمأو «يونغلا نمحر لا دبع نب ةعيبر لجأل «يوق ريغ ٍدانسإب ًارصتخم (1405) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . يذبرلا ةديبع نب ىسوم لجأل «فيعض ٍدانسإب 107/5 يقهيبلا هجرخأ (0)
 .رمع نبأ ثيدح نم (1710) ملسمو :(1771) يراخبلا هجرخأ (")

 .(400) يذمرتلاو (191/4) دواد وبأو 08/١ كلام هجرخأ (4)

 .(017317) ملسمو «(19/87) يراخبلا هجرخأ (5)

 . 3741و 7473 ح) 4374/7 ملسمو ء(19/01) يراخبلا هجرخأ (+)

 .(1988) يراخبلا هجرخأ (/)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 ف هتجح قايس ىلإ عجرشلو :لصف
 :تلاق ؟ًاضيأ “ «حيحصلا» يف يذلا اهنع دوسألا ثيدح نيبو ءاذه نيب نوعمجت فيك : :ليق نإف

 ءَةَبْصَحْلا ةليل تناك املف :هيفو «ٌتيدحلا ٍتركذف .. .ّجحلا الإ رن ملو لَو هللا لوسر عم انجرخ
 انيك يلا تف نكات :َلاَق ؟ةجَحِب ب انأ ٌمحْأو هةَرمُحو وبحب ساّنلا ٌمجري !هللا لوسر اي :ٌتلق
 ذك َناَكم ِكُدِهْؤَم م ّمُن ِةَرْمُم ٍةَرْمْعِب يلهأك ٠ ؛مِتلا ىلإ كيجنأ عم يقدم :َلاَك .آل :تلق :ْتَْلاَق ْوْكَم
 ٌدِعْصُم اَنَأ ْؤَأ اهي طبتم انأو 3م نم ٌدهْصُم وه و هلك للا ُلوُسَر ينيِقَلُك :ُهَضْئاَع ْتْلاَق .اَذكو
 0 هاهنو طن َوُعَر

 ىدان تءاج املف «هلزنم يف اهرظتنا هنأ لوألا يفوا «قيرطلا يف ايقالت امهنأ ثيدحلا اذه يفف
 وأ ءاهيلع ةّطبَهْنُم اَنأو َدَكَم ْنِم ٌدِهْضُم وهو ينيقل : اهّلوق وهو ءرخآ ٌلاكشإ هيف ّمث .هباحصأ يف ليحرلاب
 «ةرمعلل اهيلع ةطبهنم يهو «ةنيدملا ىلإ | ًاعجار اهنم ًادعصُم اهيقل دق نوكيف «لوألا ناك نإف «سكعلاب
 .بّصحملاب اهل هراظتنا يفاَنُي اذهو

 «طبهنم وهو َةَكَم ْنِ ٌةَدعْضُم تناك اهنأ ءهيف كش ال يذلا ٌباوصلا : مزح نب دمحم وبأ لاق
 اهيقلف «عادّولا فاوط ىلإ ٌضهن ذ مث .تءاج ىتح هو هللا لوسر اهرظتناو «ةرمُعلا ىلإ تمّدقت اهنأل
 نوكي نأ يضتقي اذهو ءاهنم طبهنم وهو :تلاق اهنإف «حصي ال اذهو . ةكم نع بّصحملا ىلإ ةفرصنم

 ني طبهنم وهو عادّولا فاوط ىلإ ضهن هنإ : :دمحم وبأ لوقي فيكف «ةكم نم جورخلاو بّصحملا دعب
 هِكَو هلا لوسر نأ يف مدقت امك حيرص اهنع مساقلا ثيدحو . .جحي مل دمحم وبأو ءلاحم اذه ؟ةكم
 دوسألا ٌثيدح ناك نإف . ليحرلاب سائلا يف نّدأو «لحتراف «تءاج ىتح ٍرْفَتلا دعب هلزنم يف اهرظتنا
 تفاط اهنإف « اهيلإ طبهنم وهو «ةكم نم ةدعصُم انأو لي هللا لوسر ينيقل : :هباوصق ءاظوفحم اذه
 يف َنّذأو «لحتراف «عادولل ةّكم ىلإ ! طوبُهلا يف ذخخأ دق هتفاوف فداعيمل تدعصأ مث ءاهترمُع تضقو
 :مهو امهو «نيرخآ نيعمجب امهنيب عوج دقو . اذه ريغ دوسألا ثيدحل هجو الو «ليحرلاب ٍِساّنلا

 اذهو . عادولل اهغارف دعب ةرمو ءاهغارف لبقو اهثعب نأ دعب ةرم : :نيترم عادولل فاط هنأ : امهدحأ
 . هلمأتف هديزي لب «ءلاكشإلا عفري ال هنإف ءنّيِب مهو هنأ عم

 هتيقلَف ءبيصحتلا يف نيملسملا ىلع ةقشملا فوخ ةيقعلا رهظ ىلإ بّصحملا نم لقتنا هنأ : يناثلا
 ةبقعلا نم جرخي مل هلك هنأل «لوألا نم ٌحبقأ اذهو «ةبقٌعلا ىلإ دعصم وهو ؛ةكم ىلإ ةطبهنم يهو
 ٌلصحي ال «كلذ ريدقت ىلعف : ًاضيأو . قافتالاب ىلا يلا نم ةكم لفسأ نم جرخ امنإو ءالصأ
 .نيثيدحلا نيب عمجلا

 اذهو .ليحرلاب رمأو ءبّصحملا ىلإ ةكم لفسأ ني هجورخ دعب عجر هنأ مزح نب دمحم وبأ ركذو
 . ةئيدملا ىلإ هروف نم ّرم امنإو « «بّصحملا ىلإ هعادو ديكو هللا لوسر ْعَجرَي مل ءاضيأ مهو

 هنإف ءهجورخو هلوخد يف ةرئادب ةكم ىلع قّلحملاك نوكيل «كلذ لعف هنأ هفيلآت ضعب يف ركذو
 اذه نوكيو ءبّصحملا ىلإ عجر مث « ءاهلفسأ نِم جرخ مث .ةكم ىلعأ نم لخد مث ث «ىوط يذب تاب
 ىاَدَك نِم ةكم ىتأ مث ىو يذب لزن «ءاج املي هنإف ٠ ٌةرئادلا لصحت ىتح ةكم ينامي نم ٌعوجرلا
 نم ذخأو ةكم لفسأ نم جرخ مث ءهب لزن ءِكّسنلا عيمج نم غرف امل مث ؛فاوطلا نم غرف امل هب لزن مث

 )١( ح) (1511) ملسمو ((1137) يراخبلا هجرخأ 078(.



 ا ير ١ص ااا ااااااايايايااا9ا1) كايعا ريك يده يف دعمت داز 25و هتجح قايس ىلإ عجرنلو ؛لصف نادرا )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ًاموق بّصحملا ىلإ كلذ هعوجر يف يقل هنأ ىلع ًايئاث ليحرلاب هّرمأ لمحيو ءبّصحملا ىتأ ىتح اهنيمي
 .ةنيدملا ىلإ كلذ هروف نم هجوتو «ليحرلاب مهرمأف ءاولحري مل

 ىلع ةيبنتلا الولو «هنم كَحِضُي يذلا جمسلا درابلا نايذهلا اذهب هباتكو هسفن دمحم وبأ ناش دقلو

 لزن هنأ هلعف نم هارت كنأك يذلاو .مالكلا اذه لثم ركذ نع انبغرل كي هيلع طِبَغ نم طالغأ

 فاطو «ةكم ىلإ ضهن مث «ٌةدقر دقرو ءءاشعلاو «ٌبرغملاو ءًرصعلاو ءّرهظلا هب ىَّلصو ءبّصحملاب

 يفف «ةرئاد راذ الو «بّصحملا ىلإ مجري ملو «ةنيدملا ىلإ اهلفسأ نم جرخ مث «ّاليل عادولا فاوط اهب
 دقرو ءءاشعلاو «برغملاو ءرصعلاز ءرهظلا ىلص «لكي هللا لوسر نأ «سنأ نع :«يراخبلا حيحص»
 . 2300 فاطو «تيبلا ىلإ بكر مث ءبّصحملاب ٌةدقَر

 نيج :تلاق مث .ثيدحلا ٍتركذو ؛ةلي هللا ٍلوسَر مم انجرخ :ةشئاع نع :«نيحيحصلا» يفو

 جوحا» :هل لاقف ركب يبأ نب ٍنمحرلا َدْبَع اَعَد «بّضحملاب انلزنف « نم نِم اَنْ ٌّجحلا ُهَّللا ىضق

 ةَرْمُعلا هللا ىضَقُ :ثلاق . «بّصحُملاب انه اه يناينا من ءامُكفاَوط ْنِ اَهُرْها مث ءمّرحلا ْنِم َكِتَْأِ

 ِساّنلا يف نّذَأَك .ْمَعَن :انْلُق ؟ ءاَمُتْهرْك» :َلاَقَ ءٍبَّصَحُملاب هانيتأف ءِلْيَللا ٍفْوَج يف اَنِفاَوَع ْنِم انغرفو

 هجو ىلع ثيدح حصأ نم اذهف .ةَئيَدملا ىلإ ًاهُجَوَتُم َلَحَترا ّمُث ءوي فاق ِتْيَبِلاب رمق ءليجّرلاب
 ليلدو ءاهنم ءيش عقي مل يتلا تاريدقتلا كلت نم هٌريغو مزح نبا هركذ ام داسف ىلع هلدأو «ضرألا

 .قيفوتلا هللابو انركذ ام ريغ هل هجو الف ًاظوفحم ناك نإو ,ظوفحم ٌريغ دوسألا ٌتيدح نأ ىلع

 وه :ةفئاط تلاقف .نيلوق ىلع ؟قافتا لزنم وأ «ةنس وه له بيصحتلا يف ُفلسلا فلتخا دقو

 :ىنم ْنِم َرِفنَي نأ دارأ نيح لاق لكي هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف نإف «جحلا نئس نم
 «بّصحملا كلذب ينعي ©"نْفُلا ىلع اوُمَساَقَت ُتْبَح ُةناَنِك ينب ٍفيَحِبُهّللا َءاَش نإ ادَه َنوُنِزا نحن

 مهنيب نوكي الو ءمهوحكانُي الأ «بِللّطملا ينبو ءمشاه ينب ىلع اومَّساقت «ةنانك ينبو ًاشيرق نأ كلذو

 يذلا ناكملا يف مالسإلا ٍرئاعش ٌراهظإ كي ٌيبنلا دصقف وي هللا لوسر مهيلإ اوملسُي ىتح يش مهنيبو

 ميقُي نأ «هيلع همالسو هللا تاولص هتداع تناك هذهو ءهلوسرو هلل ةوادعلاو ءرفُكلا رئاعش هيف اوُرهظأ

 تأللا َعِضْوَم ٍفِئالَلا ٌدجسم ىنبُي نأ قي يبنلا رمأ امك ءكرّشلاو رفُكلا رئاعش عضاوم يف ديحوُنلا ٌراَعِش

 .ىزغلاو

 يفو .هنولزني اوناك ءرمعو ءركب ابأو وك يبنلا نأ ءرمع نبا نع :«ملسم حيحص» يفو :اولاق
 ءٌرهظلا هب يّلَصُي ناك : رمع نبا نع يراخبلا لاقو "انس ٌبيِصحََنلا ىري ناك هنأ : هنع «ملسمل ةياور

 . "كلذ لعف هلي هللا ٌلوسر نأ ركذيو «ْعَجْهيَو ءءاشعلاو «برغملاو ءّرصعلاو

 يفف «قافتا لزنم وه امنإو «ةنسب سيل هنأ ىلإ ٌةشئاعو سابع نبا مهنم ؛نورحآ بهذو
 َحَمْسأ َنوُكَيِل لكي هللا ُلوُسَر هلَزن ُلِزْنَم َوُه امّنِإَو ِءيَشِب ٌبَّصَحُملا َسْيَل : سابع نبا نع «نيحيحصلا١

 «حطبألاب يعم نمب لزنأ نأ كي هللا لوسر ينُْمأي مل :عفار يبأ نع ؛ملسم حيحص» يفو .220وجوُرُكِل

 )١( ملسمو (1640) يراخبلا هجرخأ (9) .(1785) يراخبلا هجرخأ )114(.

 )5( ملسم هجرخأ )191١( يراخبلا هجرخأ (1) . 7990 ح) )109/39(.

 .(17315) ملسمو ,(17757) يراخبلا هجرخأ (0)



 )١( دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 26 هتجح قايس ىلإ عجرنلو :لصف

 اد َنوُلْاَن ٌنْحَلا :هلوسر لوقل ًاقيدصت .هقيفوتب هيف هللا هلزنأف «'"”لزنف ءاج مث هيف ُثبرض انأ نكلو
 .هيلع همالسو هللا تاولص هِلوُسَرِل ُهِمَةَققاَوُمَو هيَ َمَرَع اَمِل ًاذيفنتو 1ةّناتِك ينب ٍفِيحَب

 يف فقو لهو ؟ال مأ ؛هتجح يف تيبلا هك للا ٌلوسر لخد له :لئاسم ُثالث انه اه :لصف
 ؟اهنم ًاجراخ وأ «ةكمب عادّرلا هليل حبّصلا ىَّلَص لهو ؟ال مأ «عادولا دعب مزتلملا

 نم ٌريثك ىريو هيَ يف تيبلا لخد هنأ «مهريغو ءاهقفلا نم ٌريثك معزف :ىلوألا ةلأسملا امأف
 يف تيبلا ٍلُجْدَي مل هنأ ءهّتنس هيلع َلدَت يذلاو .لك يبنلاب ًءادتقا جحلا ننس ْنم ِتيبلا لوخد نأ سانلا
 كي هللا لوسر ٌلخد :لاق رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفف «حتفلا ماع هلخد امنإو «هترمُم يف الو هتجح
 هب هءاجف «حاتفملاب ةحلط نب نامثُع اعدف «ةبعكلا ءانفب خانأ ىتح «ةماسأل ةقان ىلع ةكم حتف موي
 .هوحتف مث ّاَيِلَم بابلا مهيلع اوُقاجأف ءةحلط نب نامثعو «ٌلالبو :ٌةماسأو للك يبنلا لخدف «حتفف
 نيب :لاق ؟هلك هللا لوسر ىَّلص نيأ :تلقف «بابلا ىلع ًالالب ٌتدجوف «سانلا ُثردابف :هللا ٌدبع لاق
 ٠ ©0؟ىَّلص مك :هلأسأ نأ ٌتيسنو :لاق .نيِمّدقملا نيدومعلا

 ٌتيبلا َلْحْذَي نأ ىبأ «ةكم مدق امل هلك هللا ٌلوسر َّنأ « سايع نبا نع «يراخبلا حيحصا يفو
 َلاَقف ؛ٌمآلزألا اَمِهيِدْيَأ يف ليِعاَمسإو َميِهاَرْيِإ ةَروُص اوججّرخأف ءتَجِرْخَأَف اهب رمأف :لاق ءةّهِلآلا هيفو
 َديَكف تبا َلَحَدُف :لاق .طَق اهب امِِفَتسَي ْمَل اَمُهّنأ اوُمِلَع دَقَل لاَ اَمآ ُهّللا ْمُهَلئاَم» :ذِكي للا ُلوُسَر
 . "هيف ّلَصُي ملو ءهيِحاَرَن يف

 هدقنلا ءافعض ٌةقيرط هذهو .رخآلا يف ّلصُي ملو ءامهدحأ يف ىَّلص :نيلوخُد كلذ ناك :ليقف
 اوُلَعَجو ؛هظافلأ فالتخال ًارارم ءارسإلا اولعج امك ؛ىرخأ ةِصِق هوُلعج ظفل فالتخا اًوأر املك
 رئاظنو «هقايس فالتخال نيتّرم عادّولا فاوط اولعجو ؛هظافلأ فالتخال ًارارم هَّريعَب رباج نِم هءارتشا
 نم ًاموصعم سيل نم طيلغت نع نوُئبجي الو «ٍةقيرطلا هذه نع نوبغريف ءداقّتلا ةذباهجلا امأو .كلذ
 هتالص ٌدهاش تبثم هنأل «لالب ٌلوق ٌلوقلاو :ةمئألا نم هٌريغو يراخبلا لاق . مهولا ىلإ هتبسنو ِطّلَغلا
 . سابع نبا فالخب

 حيحصا١ ينو ِِرَمُع الو ٍهجَح يف ال «حتفلا ٍةوزغ يف ناك امنإ تيبلا هلوخد نأ :دوصقملاو
 ِهيَرْمُع ىف لي ئبنلا لخدأ :ىفوأ يبأ نب هللا دبعل تلق :لاق .دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ؛«يراخبلا
 مث ءِسّْفّتلا ُبّيط ءِنْيعلا ُريِرَق وهو يدنع ني و هللا ٌلوسر جرخ :ٌةشئاع تلاقو .'.”ال :لاق ؟َتْيَبلا
 ينإ» :لاقف ءاذكو اذك ٌتنأو يدنع نم ٌتجرخ !هللا ٌلوَسَر اي :ٌتلقف «بلقلا ٌنيزح وهو ّيلإ عجر
 اذهف .'*””«يِدْعَب ْنِم يِتَمَأ ُتْنَعْنَأ ْدَ نوكأ ْنأ فاححأ ينإ ُتْلَمُف ْنُكأ ْمَل يْنأ ُتْدِوَرَر ؛ةبعكلا ُتلخد
 هللاو «حتفلا ةازَغ يف ناك هنأ ىلع ُلُمَّتلا َكَعلطأ ءِلّمأتلا ٌّنح هتلمأت اذإ لب «هتجح يف ناك هنأ هيف سيل
 . نْيتَعْكَر رججلا يف ينَصُت نأ اهرمأف «تيبلا لخدت نأ ةشئاع هتلأسو . ملعأ

 .015711) ملسم هجرخأ (1)
 .(17189) ملسمو :(١450و 5014و ؟1988) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(919) ملسمو )116١((2 يراخبلا هجرخأ (4) )15١1(. يراخبلا هجرخلأ ()
 هيف نأ عم ؛.حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو :34:(2) هجام نباو :(417) يذمرتلاو «(2079) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .دحاو ريغ هفعض «ريفصلا يبأ نب كلملا دبع نب ليعامسإ



 22 ١ ااا ايا ريك يلق يف داعم دار لِلَو هتجح قايس ىلإ عجرثلو :لصف انكتب )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يفف «حتفلا موي هلعف هنأ هنع يور يذلاف «مزتلملا يف هُقوقو يهو :ةيناثلا ةلأسملا امأو :لصف

 «ٌتقلطتا « ٌةَكَم كي هللا لوسر حتف امل : :لاق «ناوفص يبأ نب نمحرلا دبع نع ءادواد يبأ نئنس»

 «مياولا ىلإ بالا نب لا اومتسا دقو هئاَحضأو وف لا نم جرح دق هللا لوس ثيأرف

 . "وهظسَو لَو هللا لوسرو هِتْيَبلا ىلع مُهَدوُدُخ اوُعْضَوَو

 هللا دبع َعَم ُتْفَظ : :لاق هّذَج نع «ءهيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم : :ًاضيأ دواد وبأ ىورو 7

 َماَقَق ٌرَجحلا ملا ىَّنَح ىَضَم ّمُك «رانلا َنِم للاي ُدوُعَن : لاق ةُدّوَعَتَت ًالأ :ُتْلُق ِةَبْمَكلا ريك ىَّداَح امّلُ

 ُتْياَر اَذُكَم :َلاَفو ءأطْمَب اَمُهطَسَيَو و ءاذَكَم ِهْيَعاَرِوَو ُهَهَوَو ُهَرْدَص ْعَضَوَف ِباَبلاَو ٍنكّرلا َّنْيَب

 . هلع هب هللا لوُسَر

 هدعب ٌيعفاشلاو دهاجم لاق نكلو ؛هريغ يف َنوكي نأو «عادولا تفو يف ّنوكي نأ لمتحي اذهف

 امهنع هللا يضر سابع ُنبا ناكو ,وعديو عادولا فاوط دعب مزتلملا يف َفِقَي نأ بحتسُي هنإ : امهٌريغو

 هللاو ءهاّيإ هاطعأ الإ ًائيش ىلاعت هللا لأسي ٌّدحأ امهنيب ام ُمزتلي ال : :لوقي ناكو ٍباَبلاو نكُرلا نيب ام متلي

 . ملعأ
 ىفف يفف «عادولا ةليل ةحيبص حبصلا ةالص لي هتالص ٌعِضوم يهو :ةثلاثلا ةلأسملا امأو :لصف

 او ْنِم يفوظت : :َلاَقَق « يكتشأ يّنأ كي هللا ٍلوسَر ىلإ |! ٌتوكش :تلاق (ةملس ٌّمأ نع : «نيحيحصلا»

 روظلاو» ب ْأَرْفَي َرُهو ِتْيَبلا بنج ىلإ يلصُي ذئنيج هل هللا ٌلوسرو ٌتفطف :تلاق . ٌةَبكاَر ِتْنَأَو سائلا

 عادّولا فاوط يف ٌنوكي نأو ءاهريغ يفو رجفلا يف َنوكي نأ لمتحي اذهف «9(4 روظنت تكي (©)
 دارأ امل يي هنأ ٠ ءةصقلا هذه يف ؛هحيحص» يف ىور دق يراخبلا اذإف «كلذ يف انرطنف «هريغو

 ثم اذ : هدد اقف (جورُخلا ٍتدارأو «تيبلاب تفاط ٌةملس ّمأ نكت ملو ؛ جورُحلا

 اذهو . "”!0ثَحجرَت ىّنَح ْلَصُ ْملف َكِلد ْتَلَعَفف «َنوُلَصُي ُساَّنلاو ءِكِريَِب ئلع يفوق ٠ «حْبُصلا ٌةالَص

 ؛تيبلا دنع مري حيا لص هلأ رهظن «بير الب عادولا فاوط وهف رحل مو وكي نأ مط لامي

 .روطلاب اهيف أرقي اي ةملس مأ هتعمسو

 نما :لاقو «مهيلع مّلسف ءبكر يقل ِءاَحورلاب ناك املف «ةئيدملا ىلإ ًاعجار ْْكَي لحترا ملأ :لصف

 ْنِم اَهَل ايِبَص ٌةآَرْما ِتَعْقَرَف هلي هللا لوس : َلاَقَق ؟موَقلا مف : اولاق ءَنوُمِلْسُملا : اوُثاقُك ؟ مَْقلا

 , منج ِكَّنو ْمَمَتا :لاق ؟ُحح < اًذَهِلَأ وللا َلوُسَر اَي :ْتَلاََك ءاهيّنحِم

 ُهَدْحَو ُهّللا اّلِإ هلإ ال» :لاقو َتاَّرَم تال َرَبَك ةَئيِدَّملا ىأَر اَمَّلُك ءاَهي تاب ِةَفْيَلُحلا اذ ىتأ املف

 اني نُودِجاَس نوئياَ ّنوبئات نوبل ريك ِءيَش َّلُك ىلع َوُهو ُدْمَحلا ُهَلَو كلما هَل هل كرم ال

 ءِسّرَعُملا قير نِ ًاراهن اهلخد مث . ؛هَّدْحَو َباّرخألا َمّرَو ُهَدْبَع ٌرَصَتو دعو ُهّللا َّقَدَص َنوُدماَح

 .ملعأ هللاو . ؟*َرَجَّملا قيرط نم جّرَخو

 .فيعض وهو «يمشاهلا دايز بأ نب ديزي هيفو )١484(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .فيعض وهو «حابصلا نب ىنثملا هيفو «(14844) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . اهنع هللا يضر ةملس مأ نع )١1119( يراخبلا هجرخأ ()

 *. سابع نب هللا دبع ثيدح نم ؛(1777) دواد وبأو «(1777) ملسم هجرخأ (8)

 .رمع نبا ثيدح نم ((17949) يراخبلا هجرخأ (0)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز <” ماهوألا يف :لصف

 ماهوألا يف :لصف
 ّتقو َنماَّنلا مّلغأ لك ّيبنلا نإ :لاق ثيح «عادولا ةَجسح يف مزح نب دمحم يبأل مهو :اهنمف

 اِّإ ان ْنُكَي ْمَل :ْتْلاَك ؟ هانَعُم ٍتْججَح يِنوُكَت ْنَأ ِكَمَتَم امه :ةيِراَصْألا َناَئِس ّمأل لاق ذإ ءهتّّجح نم ةئيدملا ىلإ هعوجر دعب كلذ لاق امنإ هنإف ءرهاظ مهو اذهو ةَّجَح لِمَن َناَضَمَر يف ٌةرْمُع نأ هجورخ
 ُناَضَمر َءاَج اًدإف» :َلاَق وْيَلَع ُحَضْنَت ًاحضان اَنَل َكَرَتو حِضاَن ىَلَع يِنْياَو يِدّلَو وُبَأ جَحَن ِناَحِضاَن
 .©0هحيحص» يف ملسم هاور اذكه .هدّجَح يِضْقَت َناَضَمَر ين ٌةَرْمُع نإف «يرمّتاف

 نب فسوي ثيدح نم دواد وبأ هاور امك «ةئيدملا ىَلِإ هعوجر دعب لقعم ّمأ اذه لاق ًاضيأ كلذكو
 «لمج انل ناكو «عاَدَولا ةّبح لو هللا لوسر ٌجح امل :تلاق ِلَقْعَم مأ هتّدج نع «مالس نب هللا دبع
 نم ّعَرَف املف لَو هللا لوسر جرخو ءلِقْعُم وبأ كلهف «ٌضرم انباصأف هللا ليبس يف لِقْعُم وبأ هلعجف
 لمج انل ناكو لِقعَم وبأ َكّلهف ءانأّيهت دقل :تلاقف ؟ ءانَعَم يِجّرخَت ْنَأ ِكَمنَم اَم» :لاقف هج ِهجَح
 يف ّجحلا ّنإف ؟َْلَع ٍتْحَرَح ًالَهكا :لاق .هللا ليبس يف لقْعُم وبأ هب ىصوأف ؛هيلع ّجُحن يذلا وهو
 ."«ةّجحك اهّنإف َناَضَمَر يف يرمكملاف اَنَعَم ةّجَحلا هِذه ِكْنَتا ْذِإ امك للا ٍلِيَس

 دقو هَوّدْعَقلا يذ نم نيقّب تسل سيمخلا موي ناك هجورخ نأ وهو هل رخآ مهو :اهنمو :لصف
 .تبسلا موي ناك هجورخ نأو «سمخل جرخ هنأ مّدقت

 دعب ةعمجلا موي جرخ هنأ ؛عادولا ةجح» يف يربطلا ركذ «منهضعبل رخآ مهو :اهنمو :لصف
 اذه نأ نظف «نيقب تسِل جرخ :ثيدحلا يف هلوق «حيبقلا مهولا اذه ىلع هلمح يذلاو .ةالّصلا
 موي ناك ةجحلا يِذ ُلوأو ءاعيرألا موي تسلا ٌمامت ذإ «ةعمجلا موي ٌجورخلا نوكي نأ الإ نكمُي ال
 هجورخ موي ٌرهظلا ىّلص هنأ هيف بير ال يذلا مولعملا نم هنإف «شحاف أطخ اذهو «بير الب سيمخلا
 .«نيحيحصلا» يف كلذ تبث «نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو ءًاعبرأ ةئيدملاب

 وهو «يدقاولا ٌرايتخا وهو ؛تبسلا ٌموي ناك هجورخ نإ :ًاثلاث ًالوق ؛هتجح» يف يربطلا ىكحو
 لي يبنلا نأ معز هنأ :اهدحأ :ماهوأ ةثالث كلذ يف مهو يدقاولا نكل «ًالوأ هانحجر يذلا لوقلا
 ءرهظلا ٍةالص َبيِقَع َمويلا كلذ مرحأ هنأ :يناثلا مهولا .نيتعكر ةفيلخُحلا يذب رهظلا هجورخ موي ىلص
 مل اذهو «تبسلا موي تناك ةفقولا نأ :ثلاثلا مهولا .ةفيلخلا يذب تاب نأ دعب دغلا نم مرحأ امنإو
 .نيب مهو وهو «هريغ هلقي

 لسغ مث «هلسغ لبق كانه بّيطت هلي هنأ ؛هريغو هللا همحر ضايع يضاقلل مهو :اهنمو :لصف
 ةشئاع ثيدح يف ؛ملسم حيحص» يف عقو ام قايس نم مهولا اذه أشنمو .لستغا امل هنع بيلا
 .©«امرخُم حّبضأ ّمُك .كِذ َدعَب هياَسن ىلع فاط من و هللا لوُسَو ُتِيبط» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر

 ٍصيِيَو ىلإ رظنأ ينأك : هوقو «همارحإل ني هللا لوسر تثبيط :اهُثوق ءمهولا اذه دري يذلاو
 نم ِثالث دعب يبلُي وهو :ظفل يفو .مرحم وهو يو هللا لوسر قرافم يف هقيرب :يأ «بيطلا

 )١( ملسم هجرخأ )01765.

 )5( دواد وبأ هجرخأ ) 2)1١98/4حيحص ٍدانسإب (475) يذمرتلاو .

 ملسم هجرخأ قفز )1195(.



 ماهوألا يف :لصف اناذي )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 َصيِبَو ىَرأ مث ءدجي ام بيطأب بِّيطت ءمرحُي نأ دارأ اذإ لَو هللا لوسر ناك : ظفل يفو . 20ةفارحإ

 .حيحصلا ظافلأ ظافلألا هذه لكو . 0©2كلذ دعب هتيحلو هسأر يف بيلا

 ُتْنُك :اهنع «هيبأ نع « «رِشَتنملا نب دمحم نب ميهاربإ ثيدح هنإف هب جتحا يذلا ٌثيدحلا امآو

 يناثلا بيطلا عئمي ام هيف سيل اذهو . ًامِرْخُم ٌحبْضُي مَ وِئاَسن ىَلَع ف هَ مث قلو للا لوسر ُبّيطَأ

 . همارحإ دنع

 لقنُي مل ءرهاظ مهو وهو ءرهظلا لبق مرحأ كي هنأ مزح نب دمحم يبأل رخآ مهو : اهنمو : لصف

 هب توتساو هتقان بكر مث ؛هالصم عضوم يف رهظلا ةالص بيقع ّلهأ امنإو «ثيداحألا نم ءيش يف

 . ملعأ هللاو ءرهظلا ةالص دعب ناك ًانيقي اذهو ؛ُلِهُي وهو ءاديبلا ىلع

 هنم ءانب اذهو .عوطت يده ناكو .هسفن عم يدهلا قاسو : هلوق وهو هل رخخآ مهو : اهنمو :لصف

 ُنالطب مدقت دقو « ةمتملا مزلي امنإو «يده همزلي ال نِراقلا نأ «ةمئألا نع هب درفنا يذلا هلصأ ىلع

 .لوقلا اذه

 هنإ :لاق نم مهوو «هقلطأ لب «ًاكسن همارحإ يف َنّيعُي مل هنإ :لاق نمل رخآ مهو :اهئمو :لصف

 نم مهوو ءامهريغو «ينغملا» بحاصو ىلعي وبأ يضاقلا هلاق امك ءاهب ًاعتمتم ناك ةدرفم ةرمُع نّع

 ٌجحلا اهيلع لخدأ مث «ةرمُع نّيع هنإ :لاق نم مهوو ءهعم روتعي مل ًادرجم ًادرفم ًاجبَح نيع هنإ :لاق

 مدقت دقو ؛هصئاصخ نم ناكو «كلذ دعب ةرمُعلا هيلع لخدأ مث «ًادرفم ًاجح نّيع هنإ :لاق نم مهوو

 ضيعبب اوناك امل مهنأ :هل «عادولا ةجح» يف يربطلا هللا دبع نب دمحأل مهو :اهنمو .: لصف

 ةرمُم يف ناك امنإ اذهو . هلي ُيبنلا هنم لكأف ءامرحم نكي ملو ًايشحو ًارامج ةداتق وبأ داص «قيرطلا

 .يراخبلا هاور امك «ةيبيدُحلا

 «طلغ وهو .ءاثالثلا موي ةكم لخد هنأ : كي هنع يربطلا هاكح «مهضعبل رخآ مهو :اهنمو :لصف

 .ةججحلا يذ نم ٍةعبار حبّص دحألا موي اهلخد امنإف

 ىلعي وبأ يضاقلا هلاق امك ءهيعسو هفاوط دعب لح هب ِهَّنِإ :لاق نم مهو :اهنمو :لصف

 ِصَمْشِمِب ملأ لوسر نع رّصق هنأ هنع ىور ْنَم وأ «ةيواعم مهو مهولا اذه دنتسم نأ انّيب دقو ءهّباحصأو

 .هتجح يف ةورملا ىلع

 ٌرجحلا كلذ امنإو «هفاوط يف يناميلا نكّرلا لّبقُي ناك ِدِكَي هنأ معز نم مهو :اهنمو :لصف

 . ًادرفنم يناميلاب هنع ةاورلا ٌضعب رّبعف «نييناميلا رخآلا ىلعو هيلع قلطُي هنأل «يناميلا هامسو ءدوسألا

 «ةعبرأ ىشمو «طاوشأ ةثالث يعسلا يف ّلَمَر هنأ مزح نب دمحم يبأل شحاف مهو :اهنمو :لصف

 .هاوس دحأ هلقي مل يذلا لوقلا اذه ىلع قافتالا ةياكح يف هّمهو :مهولا اذه نم ٌبجعأو

 هبايإو هباهذ ناكو ءأطوش رشع ٌةعبرأ ةورملاو افّصلا نيب فاط هنأ معز نم مهو : اهنمو :لصف

 . هنالطب ناب مدقت دقو «ةدحاو ٌةرم

 . 078 ح) (1149) ملسم هجرخأ 2 .حيحص هدانسإو ١4٠ /5 يئاسنلا هجرخأ و2(



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انكي ماهوألا يف :لصف

 مهولا اذه ُدَئَئْسُمو . تقولا لبق رحّْنلا موي ب حْبّصلا ىَّلص كب هنأ أ معز نم مهو :اهنمو :لصف
 اهتاقيم لبق هب دارأ امنإ اذهو . «'ااهتاقيل لبق رحنلا موي رجفلا ىّلص لو يبنلا نأ «دوعسم نبا ٌتيدح
 امنإ دوعسم نبا ثيدحو «ليوأتلا اذه نم َّدُب الو «ذئموي هيلع اهلّجعف «هيف اهّيلصُي نأ هّتداع تناك يذلا
 ٌةَالَص : اَمهِتَْو ْنَع ِنلَوَحت ناَناَلَص اَمُه : لاق هنأ ؛هنع ؛يراخبلا حيحص» يف هنإف ءاذه ىلع لدي

 ةّجح يف رباج ثيدح يف لاقو . '""رِجَقلا ٌعْرْبَي َنِيِح ٍرَِفلاو «ةفِلَدْزُملا ُمانلا يتأي اَمَدْعَب ِبِرْغَملا
 ١ ١ 0 ادب حبلا ُهَل نّيْبت نيح حبلا ىَّلصف :عادولا

 كلت «ءاشعلاو ٌبرغملاو «ةفرع موي ٌرْضَعلاو رهْظلا ىّلص هنأ يف مهو نم مهو : اهنمو :لصف
 امهنيب عمج : :لاق نم مهوو ءًالصأ ناذأ الب نيتماقإب امهالص : لاق نم مهوو «نيتماقإو نيناذأب ةليللا
 .ةالص لكِ ةماقإو ءدحاو ناذأب امُهألص هنأ :حيحصلاو .ةدجاو ٍةَماقإب

 غرف املف ُنّدؤملا ْنّذأ ٌمث ءامهنيب سلج «نيتبطُخ ةفرعب بطخ هنأ معز نم مهو :اهنمو :لصف
 عةتبلا ثيداحألا نم ءيش يف ءىجي مل اذهو . ةالّصلا ماقأ اهنم غرف املف «ةيناثلا ةبطُحلا يف ذخأ
 .ةبطخلا دعب رهظلا ىّلصف «ةآلصلا َماقأو «لالب نّذَأ هتبطُت لمكأ امل هنأ يف حيرص رباج ثيدحو

 ءرهاظ مهو اذهو . .بطخف ماق غرف املف «نّدؤملا نّذأ َدِعَص امل هنأ روث يبأل مهو : اهنمو :لصف

 .ةبطخلا دعب ناك امنإ ناذألا نإف

 ءةكمب حبصلا ةالص هيفاوث نأ اهرمأو هرحنلا ًةليل ةملس ّمأ مَّدق هنأ ىور نم مهو :اهنمو :لصف
 . هنايب مدقت دقو

 «كلذ ُنايب مدقت دقو . .ليللا ىلإ رحنلا موي ةرايزلا فاوط رََّأ هنأ معز نم مهو : اهنمو :لصف
 ٌضافأ :تلاق ةشئاع نأ ملعأ هللاو مهولا اذه دنتسمو ؛عادولا ٌفاوط وه امنإ ليللا ىلإ ىلإ هرخأ يذلا نأو
 ىلع اهنع لمحف ءاهنع :هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا ٌدبع لاق كلذك ءهموي رخآ نم يي هللا لوسر
 . ليللا ىلإ ةرايزلا فاوط رَخأ :ليقو «ىنعملا

 دئتسمو .ليللاب هتاسن عم ٌةرمو ءراهثلاب ٌةرم :نيترم ضافأ هنإ :لاقو مهو نم مهو :اهنمو : لصف
 هلك يبنلا نأ «ةشئاع نع «هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع «سيق نب رمع هاور ام ؛مهولا اذه

 ءطلغ اذهو .ًاليل هئاسن عم ِةْيكهللا ٌلوسر ٌرازو «ًةريهظ ٍرحّنلا َمْوَي ٌتيبلا اوُرازف «هباحصأل َنْذَأ
 اهكلس .ًادج ةميخو ةقيرط هذهو «ةدحاو ةضافإ ًاراهن ضافأ هنأ : اذه فالخ ةشئاع نع ٌحيحصلاو

 .ملعأ هللاو «ديلقتلا لايذأب نوكسمتملا ملعلا ٍلهأ ُفاعِض

 ٌدنتسم مدقت دقو «ةرايزلل هدعب فاط مث «رحنلا موي مودقلل فاط هنأ معز نم مهو : اهنمو :لصف

 . هتالطبو كلذ

 ُجاتحي نراقلا نأ ىلع كلذب جتحاو . .فاوطلا اذه عم ىعس ذئموي هنأ معز نم مهو : اهنمو لصف
 رياجو ٌةشئاع تلاق امك ءًادحاو ًايعس الإ عسي مل هنأو ءهنع كلذ ُنالطب مدقت دقو «نييعس ىلإ

 .امهنع هللا يضر

 )١( يراخبلا هجرخأ )١5875(: يراخبلا هجرخأ (7) .(1589) ملسمو )159/0(.

 ملسم هجرخأ 2م )1518(.



 ماهوألا يف :لصف نادل )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هنأ :حيحصلاو «ةكمب رحنلا ٌموي رهظلا ىَّلِص هنإ :لاق نم مهو حجارلا لوقلا ىلع :اهنمو :لصف
 . مدقت امك ىنمب اهالص

 نأو «ىنم ىلإ عْمج نم ضافأ نيح ٍرْسَحُم يداو يف ٌعِرسُي مل هنأ معز نم مهو :اهنمو :لصف
 لهأ ليف نم عاشمإلا هذي ناك امنإ :سابع نبا ٌلوق مهولا اذه دنتسمو «بارعألا لعف وه امنإ كلذ

 تعقعقت ءاوضافأ اذإف ءٌباَعِحلاو ّيِصِعلاو َباَعِقْلا اوقّْلع دق ىتح سانلا يتفاح نوفي اوناك «ةيدابلا
 اَهّيَأ ايه : :لوقي وهوا اهَكِراَح ُسَمَيَل هتقان ىَرْفِذ نإو. كيرلا ٌلوسر يؤر دقلو «سانلاب اورفنف كلت

 اَمُك ءَِئيِكَّسلاب ْمُكَْلَمَ ءٍلبإلاَو ٍلحلا فاججيإب سل را َّنإ» ةياور يفو ٠ "”ةئيكسلا مُكْيَلَع !ُساَّنلا
 :يبعشلا لاق . ٌيبعشلاو سوواط هركنأ كلذلو .' واد وبأ هاور . ؛ىّنِم ىَنَأ ىّنَح اَهْيَدَي ٌةَعِفاَر اهُثْيَأَر

 غلب ىتح ةيداع اهلجر هتلحار عفرت ملف «ةفرع نِ ٌهَْو هللا لوسر عم ضافأ هنأ «ديز نب ةماسأ ينثدح

 هتلحار عفرت ملف ؛عمج يف كي هللا لوسر تيدر ناك هنأ ءسابع نب لضفلا ينثدحو :لاق .ًاعمج

 .رابُعلا اوتوفي نأ نوديرُي «عارسإلا ءالؤه ثدحأ امنإ :ءاطع لاقو .ةرمجلا ىمر ىَّنح ةيداع اهلجر

 يف عاضيإلاب سانلا ٌةافجو ٌبارعألا هلعفي يذلا ةفرع نم عفدلا ّتقو عاضي إلا ةابتشا مهولا اذه أشنمو

 رّسحم يداو يف ٌحاضيإلاو «هنع ىهن لب « لَك هللا لوسر هلعفي مل ةعدب كانه َعاَضيإلا نإف ءراحم يداو

 «مهنع هللا يضر بلطملا دبع نب ُسابعلاو «بلاط يبأ نب يلعو «رباج ْهل هللا لوسر نع

 نب مهييغو ةشئاح تعفو «عاضبإلا دش عضوي ريبزلا نبا ناكو دنع هللا يضر باطخلا نب دع هلعفو
 .ملعأ هللاو .ىفن نم ٌلوق ال تبثأ نم ٌلوق اذه يف ُلوقلاو «ةباحصلا

 «تيبلا ىلإ ىنم يلايل نم ةليل ّلُك ٌضيفُي ناك هيي ّيبنلا نأ هريغو سوواط مهو :اهنمو :لصف
 مايأ ٌتيِبلا ٌروزي ناك كو يبنلا نأ سابع نبا نع ناسح يبأ نع ركذُيو : «هحيحص"» يف يراخبلا لاقو

 :لاق «هأرقي ملو يبأ نم هّتعمس :لاق ًاباتك ماشه نب داعم انيلإ عفد :لاق ٌةَرَعْرَع نبا هاورو . "تم
 .ىنمب ماد ام ِةليل ّلُك تيبلا ٌروزي ناك هلك هللا لوسر نأ سابع نبا نع ءناسح يبأ نع :هيف ناكو

 هيبأ نع سوواط نبا نع ؛هعماج» يف يروثلا هاورو . '”ىهتنا .هيلع هأطاو ًادحأ ٌتيأر امو :لاق

 نيح ىلإ ىنم يف يقبو «ةضافإلل فاط نأ دعب ةكم ىلإ ْعجْرَي مل ل ّيبنلا نإف «مهو وهو «ًالسرم
 .ملعأ هللاو «عادولا

 هلوخد يف ةرئاد ةكم لعج هنإ :لاق نم مهوو «نيترم عّدو هنإ :لاق نم مهو اهنمو :لصف

 نع بّصحملا ىلإ عجر مث ءاهلفسأ نم جرخ مث ءاهالعأ نم لخد مث ءىوط يذب تابف «هجورخو

 ةرئادلا تلمكف ءةكم نيمي

 انهّبن ماهوألا نم اهلك هذهف .ةبقعلا رهظ ىلإ بّصحملا نم لقتنا هنأ معز نم مهو :اهنمو :لصف 5 0 5: :٠ م ا . 3 6 .٠ 34 07 و

 .قيفوتلا هللابو ًالمجمو ًالّضفم اهيلع

 )١( دمحأ هجرخأ ١/ حيحصلا لاجر هلاجر :؟507/7 «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو ؛؟44 .

 )( دواد وبأ هجرخلأ )١970(« .تاقث هلاجر ٍدانسإب

 .ضيرمتلا ةغيصب 1751(2) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هركذ (؟)

 .دمحم نب ميهاربإ وه ةرعرع نباو .238 0717//“ «حتفلا» رظنا (4)



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نابل ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف لي هيده يف :لصف

 ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف دك هيده يف :لصف
 ةباحّصلا نع الو ِهِكي هنع فرعُي ملو «ماعنألا ةروُس يف ةروكذملا ةينامثلا جاوزألاب ةصتخم يهو

 :تايآ عبرأ عومجم نم نآرقلا نم ذوخأم اذهو ءاهريغ نم ٌةقيقع الو «ةيحضأ الو «يده

 ١[, :ةدئاملا] صو عيب مل َتلْأل : ىلاعت هلوق : اهادحإ

 ينال َةَميِهَم ْنَي مُهَقْدَو ام َلَع ٍتموُنْمَي ِواَيَأ ف مق مشأ وُرْكْرَيَول :ىلاعت هّلوق :ةيناثلاو
 .[18 :جحلا]

 الخ ايت ل هلأ كلر كم افتح ةكرقَو ةلوثكح ألا مو: ىلاعت هلوق :ةشلاشلاو
 .اهركذ مث [ 15 ماسلا « جوأ ةييمت © و نيم قلع مك هن مَنِ نبل

 .[ة8 :ةدئاملا] «ةَبمَكْلا علب يَذ د ىلاعت هلوق : ةعبارلا

 يبأ نب يلع ظابنتسا اذهو «ةينامثلا ُجاوزألا هذه وه يدهلا نم ًةبعكلا ْغّلبي يذلا َّنأ ىلع لدف

 .هنع هللا يضر بلاط

 . ٌةقيقعلاو «ةيحضألاو «ٌيدهلا :ةثالث يه ةدابعو هللا ىلإ ةبرق يه يتلا حئابذلاو

 يفو ؛هماقم يف ىدهأو ّرقبلا هئاسن نع ىدهأو «لبإلا ىدهأو «متغلا قي هللا لوسر ىدهأف

 . اهراعشإ نود منغلا ٌديلقت نس تناكو ؛هتجحح يفو ؛هترمُع

 . ًالالح هنم ناك ءيش هْيَلَع ْمْرْسَي مل ميقُم وهو هيدهب ثعب اذإ ناكو

 لاق . مدلا َّليسَي ىتح ًاريسي نميألا اهياَنَس ةحفص ٌقُشيف ءاهّرَعْش داو اهدَّلق «لبإلا ىدهأ اذإ ناكو
 . لكي ّئبْنلا رعشأ كلذك ءىنميلا ةحفصلا يف راعشإلاو : يعفاشلا

 يف هّلعن ٌعِبْضَي مث .هرحنَي نأ هنم ءيش ٍبطَع ىلع فرشأ اذإ هّلوسر ٌرمأ ؛هيدهب ثعب اذإ ناكو

 نم هعنمو «همحل مِسِقِي مث ٠ ؟"'اتقفر لهأ نم ٌدحأ الو هوه هنم لكأي الو ؛هتحفص ىلع هّلعجي مث .همد

 ملع اذإف ءهنم لكأيو «هرحنيف «بظعلا فِراَشُيل هظفح يف رّصق امّبر هّلعل هنإف «ةعيرذلل ًادس لكألا اذه

 . هظفح يف ّدهتجا «ًائيش هنم لكأي ال هنأ

 .كلذك ةرقبلاو «ةعبس نع ٌةندبلا :مَّدقت امك يدهلا يف هباحصأ نيب كّرشو

 يلع لاقو . "'ريغ ًارهظ ّدجي ىتح هيلإ جاتحا اذإ فورعملاب هّيوكر يدهلا قئاسل حابأو

 . ””اهدلو نع لّضف ام اهنبأ نم ٌبّرشي :هنع هللا يضر
 دنع َهَّللا يٌّمسُي ناكو . ثالث ىلع «ىرسُيلا ةّلوقعم «ةدّيقم «ًامايق لبإلا ٌرحن كي هّيده ناكو

 ام حبذي نأ هنع َُّللا يضر ًايلع رمأ امك ءهضعب يف لّكو امبرو «هديب هكُسُن حبذي ناكو .ٌربكيو ءهرحن

 هنأ مدقت دقو .““ ”عبذو «رّبكو «ىّمس مث اهحافص ىلع همّدق عضو «منغلا حبذ اذإ ناكو . ةئاملا نم يقب

 )١( سابع نبأ ثيدح نم «(178) ملسم هجرخأ .

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم )١1814(«2 ملسم هجرخأ (؟)

 .”؟0/؟ كلام هجرخأ ()

 . هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم +(1533) ملسمو «(5008) يراخبلا هجرخأ (1)



 ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف ْدِكَي هيده يف :لصف مما )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

00017 
 نع ُْتَمُْرُن اهنكلو «ةكمب َندُبلا ٌرِجانم : سابع نبا لاقو .«ٌرَحْنَم اَهّلُك َةَكَم َجاِجِف َّنإ» :لاقو ىنيب رحن

 .ةكمب ٌرحني سابع نبا ناكو «ةكم نِم ىنمو «ءامدلا

 اهنم اورِخَّذي نأ ٌةرم مهاهنو ءاهنم اودّوزتيو ءمهاياحضو مهاياده نم اولُكأي نأ ِيمأل يلي حابأو

 ."”مهيلع اوعّسوُي نأ ٌبحأف «سانلا نِم َماعلا كلذ مهيلع ْتَّفَد ِةَقادل ثالث دعب

 ُناَبوَت اي" :َلاَق مث هلي هللا لوسر ىَحَض :لاق نابوث نع «ريفن نب ريبُج ثيدح نم دوأد وبأ ركذو
 .”ةئيِملا َمدَق ىَّنَح اَهْنِم ُهُمِهظَأ ُتْلِز اَمَك :لاق هَواَّشلا هذه ّمْحَل اَنَل خِلْضَأ

 اذه خلضأ» :عادولا ةجحح يف هل لاق يي هللا لوسر نأ : 0

 ."”ةئييملا َعَلَب ىَتَح ُه ُلَرَي ْمَلُك ءهئخلضأَك :لاق محلل

 لدتساو ءاذه لعفو .اذه لعف ''”6َّمظَتْقا َءاَش ْنَم» :لاق اميثو ءينهلا ل مق ا اكو

 . نبي ال امب امهنيب ٌقّرُقَو ؛هوحنو سرُعلا يف راثثلا يف ةبهثلا زاوج ىلع اذهب
 نبا ناك كلذكو «ىنمي نارقلا يدهو «قورملا دنع ةرمعلا يده حب هلو هيده نم ناكو : لصق

 ةباحصلا نِم ٌدحأ الو ءرحنلا موي لبق هرحني ملو لح نأ دعب الإ ظق لَك هّيده رحني ملو «لعفي رمع
 :اهلوأ .رحنلا موي ةبترم رومأ ةعبرأ يهف «يمرلا دعبو ءسمشلا عولظ دعب الإ ًاضيأ هرحني ملو «ةتبلا

 سمشلا عولط لبق رحنلا يف صخشرُي ب ملو هلي اهبّر اذكهو «فاوطلا مث «قلحلا مث ٌرحّنلا مث «ئمرلا
 . سمشلا عولط لبق تحبُد اذإ ةيحضألا مكح همكحف «هيدهل فلاخم كلذ نأ بير الو «ةتبلا

 ناكو «نيشبكب يُحَضُي ناكوا ؛ةيحضألا ََّي نكي مل يي هنإف يحاضألا يف هيده امأو :لصف

 ْمْحَل َوُه اَمّنِإو ءِءِيَّش يف ِكْسْنلا َنِم َسْيَلَك «قَالَّصلا َلْبَ حبك ْن ْنَم» نأ ربخأو «ديعلا ةالص دعب امهرحني

 ءاهلعف سفنب لب «ةيطخلاو ةالصلا تقوب ُرابتعالا ال «هيدهو هَّئُس هيلع تلد يذَّلا اذه .؟'”ههلهأل ُهَمّدَك
 .ةنّسولا يهو 0 "واصلا نم َعّذَجلا اوحبذتي نأ مهرمأو . هب هللا ٌنيدن يذلا وه اذهو

 تبثي ال ٌعطقنُم ٌتيدحلا ّنكل """0حبد ين ٍقيِرَْتلا ماي لك» :لاّق هنأ هنع يورو

 نأل ءطق ل سلا ءايأ أ لع كثي الف تال كرف ضال وسلا راسا ع هلو نا

 مويلا ىلإ حبذلا رخأ ولف .هحبذ موي نم مايأ ةثالث قوف ًاثيش ٌرِخّدي نأ حباذلا يهن ىلع ليلد ٌتيدحلا
 هيهن نم اومهف «ثالثلاب هودّدح َنيِذَّلاو . مايأ ةثالث نيبو هنيب ام يهنلا ّتقو ٌراخّدالا هل زاجل «ثلاثلا

 تقو يف ًاعورشم ٌحبذلا نوكي نأ زئاج ٌريغو : اولاق ءرحنلا موي نم اهلوأ َّنأ ثالث ٌقوف راخّدالا نع

 .هلاحب حبذلا تقو يقبف لكألا ميرحت َّحِسُن مث :اولاق «ٌلكألا هيف مّرحي

 نيأف «ثالث دعب ةيحضتلا نع هني مل «ثالث قوف ٍراخّدالا نع الإ َهْنَي مل كي يبنلا نإ : مهل لاقيف

 .(84184) دراد وبأ هجرخأ (0) .ةشئاع ثيدح نم (1811) ملسم هجرخأ 222

 .نابوث ثيدح نم «(1918) ملسم هجرخأ ()

 . ىلع ثيدح نم ,((18117) ملسمو 1114(2) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(1551) ملسمو ,.(0050) يراخبلا هجرخأ (0)

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم )١1450(, ملسمو «(08417) يراخبلا هجرخأ (5)

 . معطم ني ريبج ثيدح نم نك دحأ هجرخأ 2



 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اند ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف الكي هيده يف :لصف

 :نيهجول ثالثب حبذلا صاصتخا نيبو ءهنع ىهن ام نيب مزالت الو «رخآلا نم امهدحأ
 موي نم ثالثلا مامت ىلإ راخّدالا هل ٌروجيف «ثلاثلاو يناثلا مويلا يف ٌحبذلا ٌعوسي هنأ : امهدحأ

 .اذه ىلإ مكل َليبس الو ءرحنلا موي دعب حبذلا نع ّيهنلا تبثي ىتح ُلالدتسالا مكل ْمِيَي الو «حبذلا

 ىضتقمب هدعب مايأ ةثالث ٌراَخّدالا ذئنيح هل غاسل ءرحنلا موي نم ٍءزج رخخآ يف حبذ ول هنأ : يناثلا
 وهو «هدعب مايأ ةثالثو «ىحضألا موي :رحنلا ٌمايأ :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق دقو «ثيدحلا
 مامإو «يعازوألا ماشلا ٍلهأ مامإو « حابر يبأ نب ٍءاطع ةكم لهأ مامإو «نسحلا ٍةرصبلا ٍلهأ مامإ ٌبهذم
 مايأو «ىني مايأ اهنوكب ٌصتخت ةثالثلا نألو ءرذنملا نبا هراتخاو هللا همحر يعفاشلا ثيدحلا لهأ ءاهقف

 ريغب حبذلا زاوج يف قرتفت فيكف ؛ماكحألا هذه يف ةوخإ يهف ءاهُمايص مّرحيو ؛قيرشتلا مايأو «يمرلا
 ٌدَحْنَم ىو ُلُك» :لاق هنأ لي يبنلا نع رخآلا امهّدحأ ّدُشَي نيفلتخم نيهجو نم يورو . عامجإ الو صن

 نع «ديز نب ةماسأ ثيدح نمو «عاطقنا هيفو معطم نب ريبج ثيدح نم يورو ؛ّخْبَ ٍقيِرصّتلا مايأ ٌلُكَو
 .نومأم ةقث ةئيدملا لهأ دنع ديز نب ةماسأ :نايفس نب بوقعي لاق .رباج نع ؛ءاطع

 .اهّدحأ اذه «لارقأ ٌةعبرأ ةلأسملا هذه يفو

 ةفينح يبأو «كلامو ءدمحأ ٌبهذم اذهو «هدعب ٍنامويو ءرحّنلا ٌموي «حبذلا ّتقو َّنأ :يناثلاو
 نباو ءرمع نبا نع مرثألا هركذو هولي دمحم باحصأ نم ٍدحاو ريغ ٌلوق وه :دمحأ لاق هللا مهمحر
 . مهنع هللا يضر سابع

 ىلع ّلدف ؛ةيمستلا هذهب ّصتخا هنأل ؛نيريس نبا ٌلوق وهو ؛دحاو موي رحنلا ٌّتقو َّنأ :ثلاثلا

 «ىنم ٌمايأو «يمرلا ُمايأ :اهل ليق امك ءرحنلا ٌمايأ :اهل ليقل ةثالثلا يف زاج ولو ءهب اهوكح صاصتخا
 .رطفلا ديع :لاقي امك ءدحاو ٌموي وهو ءرحّنلا ىلإ فاضُي ديعلا نألو «يتيرشتلا مايأو

 «ىنم يف مايأ ٌةثالثو ءراصمألا يف دحاو موي هنأ :ديز نب رباجو «ريبج نب ٍديعس ٌلْوَق : عبارلا
 لهأ فالخي «حبذلل ًامايأ تناكف «ٍقلحلاو فاوطلاو يمرلا نم ِكسانملا ٍلامعأ مايأ كانه اهنأل
 .راصمألا

 «ًائيش هرشبو هرعش نم ْلُخأي الف ءرشعلا ٌموي لخدو «ةيحضّتلا دارأ نم نأ : هلك هيده نمو : لصف

 ّمأ ىلع فوقوم هنأ يدنع ٌحيحصلا :لاقف ينطقرادلا امأو ؛2ملسم حيحص» يف كلذ نع ُيهنلا تبث
 .ةملس

 ىَحَضُي ْنَأ ىهنو «بويُعلا نِم اهتمالسو ءاهثاسحتساو ءةيحضألا ٌرايتخا َِِي هيده ني ناكو
 مأو . »واد وبأ هركذ ءداز امف فصنلا نقلا ةروسكمو «نذألا ةعوطقم :يأ ءِدرَقلاو ِنّدَألا ٍءاَبْضعب
 ةَرباَُم الو «ةّلباقُم الو ءاَرْؤَعِب ىّحْضُي ال نأو ءاهتمالس ىلإ رظنُي :يأ ُنُدألاو ُنْيَعلا َفَرْشَتْسُت ْنَأ
 ءاَهُِدأ ُرُخَوُم ع يّلا :ُةرَباَدُملاو ءاهنّذأ ُمُدَقُم َعِطُم يتلا يه :ٌُةَلَباَقُملاَو .اَقْرَخ الو ءاقرش الو

 , ©وواد وبأ هركذ .اهنْذأ تقر يتلا :ُءاَقْرَحلاو ءاهنذأ ُثَقَش يتلا :ُءاَقْرْشلاَو 6 5 .اهندُأ ْثَك ُح لا :ُءاَق'َك ك5 ثَنُش رَّئا :هاَ .2

 .ةملس مأ ثيدح نم :(191//) ملسم هجرخأ )١(
 .يبهذلا هقاوو هححصو يلع ثيدح نم 714 /4 مكاحلاو )١8١4(« يذمرتلاو («(58408) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو ؛7177 /5 مكاحلاو «يلع ثيدح نم 584014(2) دواد ربأ هجرخأ (5)



 ك0

 ةقيقعلاو اياحضلاو ادادهلا يف لِي هيده يف :لصف اوانرإ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

بس
 0 

 ٍءاَهْضَرَم ُنيبلا ٌةضيرَملاو ءاَمُرَوم يلا ءاَرؤعلا : :يِحاَضألا يف ُءيِرجُت آل ٌعبرأ : ًاضيأ هنع ركذو

هلازه نم :يأ "”«يقنُت ال يتلا ُءاَفْجَعلاو ءيقْنُت ل يلا ُةَريسَكلاو ءَهُجَرَع ُنّيَبلا ُءاجْرَعلاو
 َّخُم ال ا

 .ءارشكلاو هِقَعّيَسُملاو ءاَقْحَبلاو َةَلَصْأَتْسُملاَو ةرفُلا نع ىه لف هلا وسر ذا افيأ ركذو اهيف

 هِلْضَأ ْنِم اهُنْرَق لِصْوُّتس | يتلا :ُةَلَصْأَسُملاو ءاهُجاَمِص َّوُدْيَ ُدْبَي ىتح اهنُدأ لصأتسُت يتلا :ةرّمْصُملاف

 نولسو :ءاَرْسَكلاو ءافْعَضو ًافَجَع منقلا عبتت ال يتلا :ةعّيشملاو ءاهّثيع تقخب يتلا :ءاقْحَبلاو

 .ملعأ هللاو

باج نع دواد وبأ هركذ «ىَّلصُملاب َيُحضُي نأ لَك هيده نم ناكو :لصف
 ىحضألا هعم ٌدِهَش هنأ ر

 اًذه ءُرَبكأ ُهّللاَو هللا مشيت : :لاقو هديب هحبذف «ٍشْبكي يتأو «هربنم نم لزن هتبطُش ىَضَ املف ٠ «ىّلصملاب

 . ""«ينمأ ْنِ ُحَضُي مَ نّمَعَو يَ
 .."'ىلصملاب وني بم ناك كي يلا نأ «نيحيحصلا» يفو

 :لاق اًمُهَهَجَو املف ءِنيَءوُجْوَم ِنْيَحَلُ ٍنْيَحَلَْأ نينرقأ ٍنْيِشبك رحنلا ٌموي حبف هنأ : هنع دواد وبأ ركذو

 َياَيْحَمَو يِكْشُنَو يتآلَص نإ ؛ | «َنيِكرْشُملا َنِم اَنَأ امو ًفيع َضْرَألاَو ٍتاواَمَسلا رن يذل يو ُتْهَجو»

 ْنَع ءَكَلَو َكْنِم ّمُهَّللا «َنيِمِلْسُملا ُلْوَأ انأَو ُتْرمَأ َكِيَذِبَو هَل َكِيِرَش ال ين َنيِمّلاَعلا بر لل | يتاَمَمَو

 . "حبك ْمُ اريك هللاو وللا مش مو دمحم
 بَتَك َهَّللا نإ» :لاقو «ةلعقلا اونيمحُي نأ اوُلعق اذإو «حبذلا اوكي نأ اوم ذإ ماعلا أر

 .000يش ّلُك ىَلع َناسخإلا
 نب ًءاطع لاق امك ؛مهُددع رْثك ولو هِيَ ْهأ ْنَعو ٍلُجّرلا ِنَع ع ؛ىزجُت ًءاشلا نأ لكي هيده نم ناكو

 ُلُجَّولا ناك ْنِإ :لاقف و ا لوسر دهع ىلع اياحشلا تناك فيك :ةيراصنالا بوي ايأ ٌتلأس : :راسي

 . " حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق .َنوُمِظُيَو ولكي ِهننَب لأ ْرَعَو ُهْنَع ٍةاَّشلاِب يصب 7

 )1١( دواد وبأ هجرخأ )758٠07(«: يذمرتلاو )١491(« يوق ٍدانسإب «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم :(7154) هجام نباو .

 )١( .نافيعض ءرضم وذ ديزي هخيشو «يملسلا ٍدبع نب ةبتع لجأل «فيعض ٍدانسإب 1807(2) دواد وبأ هجرخأ

 )158431١(. دواد وبأ هجرخأ ()

 .رمع نبأ ثيدح نم 2717/7 يئاسنلاو «20061) يراخبلا هجرخأ (5)

 .نعنع دقو «سلدم قاحسإ نبا لجأل «فيعض ٍدانسإب «(77/44) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .سوأ نب دادش ثيدح نم :(1908) ملسم هجرخأ (1)

 )196٠١8(. يذمرتلا هجرخأ (0)
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 ها سنح

 قدك قازرلا دبع خْيَشلا





 ةقيقعلا يف لكك هيده يف :لصف نانو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مسخ ب سا ا ا ل ا مك

 مجتلا لقا مامن

 ةقيقعلا يف ْدلَي هيده يف :لصف
 « "مسالا ةرْك هنأك ؛ّقوُقُملا ُبِحُأ ال» :لاقف «َقيِقَعلا ِنَع َلْيُس لي هللا لوسر َّنأ «اطوملا» يف

 هركذ ام هديناسأ ٌنسحأو :ربلا دبع نبا لاق .هيبأ نع «ةَرْهَض ينب نم لجر نع ؛ملسأ نب ديز نع هركذ

 لئس :لاق هدج نع «هيبأ نع ثّدحُي بيعش نب ورمع ٌتعمس :لاق «ءسيق نب دواد أبنأ :قازرلا دبع

 ُكُسْني هللا َلوُسَر اي :اوُناَق ّمْسالا َهِرَك ُّنأكو «ٌّقوُقُعلا ٌّبِحأ ال» :لاقف َةَقيِقَعلا ِنَع هلي هللا ُلوسر

 ةَيراَجلا ٍنَعَو ءِناَناَش مآالُقلا ٍنَع :ُلَمَْيلَ ويَلَو ْنَع َكُسْنَي نأ مُكْنِم بأ نمد :َلاَقَك ؟دَلَو ْنَع اًنُدَحَأ

 , 9و

 . ”0وهاَش ٍةيِراَجلا ِنَعَو ٍناَئاَّش مآلُقلا نَا :اهنع هللا يضر ٌةَشِْئاع ثيدح نم هنع حصو

 مامإلا لاق .2؟”ىّمَسُيَو ُُّسْأَر ُقَلْحُيَو «عباّسلا َمَْي ُهْنَع ُحَبْل هيَقِبِقَعِ ةَئيِجَر مَهلُك لك :لاقو

 اي نيت لك» :ىلاعت لاق ءسبحلا :ةغللا يف نهرلاو .هيوبأ يف ةعافشلا نع ٌنموبحم هنأ :هانعم :دمحأ

؛هب داري ريخ نع سوبحم ٌعونمم ءهسفن يف ٌةئيهر هنأ ثيدحلا رهاظو [رثدملا] 4© هب تك
 مزلي الو 

 دقو «هاوبأ هنع َّقَع ْنَم هلاني امع ًةقيقعلا هيوبأ كرتب سبح نإو «ةرخآلا يف كلذ ىلع بقاعُي نأ كلذ نم

 رضي مل هوبأ ىّمس اذإ عامجلا دنع هنأ امك ءهبسك نِم نكي مل نإو نيوبألا طيرفت ببسب ريخ ٌدلولا توفي

 ةمزال اهنأ ىلع ندي امنإ اذه َّنإف ًاضيأو . طْفحلا اذه دلولل لصحي مل ةيمستلا كرت اذإو ؛هّدَلو ٌناطيشلا

 اهّيوجو ىري نم اذهب ُنِدَعْسَي دقو .نهرلاب اهنع دولوملا كاكفنا مدعو اهّموزل هبشف ءاهنم دال
 .ملعأ هللاو .رهاظلا لهأو «يرصبلا نسحلاو دعس نب ثيللاك

 َلْيَس : مامه لاق «ىَمَديو) :ثيدحلا اذه يف ةداتق نع ماّمه ةياور يف نوعنصت فيكف :ليق نإف

 تلبقُتساو «ةفوص اهنم ْتَّذُِأ «ٌةقيقعلا تحبو اذإ :لاقف ؟مدلاب ُمتصي فيك هىّمَدُيا و :هلوق نع ٌةداتق

 دعب هسأر لسغُي مث ؛طيخلا ّلثم هسأر ىلع َليِست ىتح يبّصلا خوفاي ىلع ٌعِضوُت مث ءاهُادوأ اهب

 .قلحُيو

 هٌعامس ٌحِصَي الو ةَرْمَس نع نسحلا ةياور نم اذه :لئاق نمف «كلذ يف ُنمانلا فّلتخا :ليق

 دقو «هريغو ُيذِمرتلا هحّحِص «حيحص اذه ةقيقعلا ٌتيدح َةَرُمَس نع نسحلا ٌحامس :لئاق ْنِمَّو هلع

 ّنَسَحلا لّسَق بهذا :نيزيس نب ُدَّمحم يل لاق :لاق ديهشلا نب بيبح نع ؛هحيحص» يف ٌئيراخبلا هركذ

 . ةرمس نم هتعمس :لاقف هلأسف ؟ةقيقعلا ٌتيدح عويس نمم

 )١( /؟) كلام هجرخأ 06(.

 . يوق ٍدانسإب 2187/7 دمحأو «(!/471) قازرلا دبع هجرخأ (7؟)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب )011١(« نايح نباو «07177) هجام نباو )١817(« يذمرتلا هجرخأ ()

 . حيحص نسح :لاقو ءبدنج نب ةرمس ثيدح نم )2١077(« يذمرتلاو «(5874) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .(84ا/7 ,5419/1) يراخبلا هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "هم ةقيقعلا يف لَك هيده يف :لصف

 يه ةهننسا يف دواد وبأ لاقف ٠ نيلوق ىلع ؟طلغ وأ ؛ةحيحص يه له : :ٌدعب ةيمدتلا يف فلّثخا مث
 ل مام ناسل يف ناك : :هّريغ لاقو «ىّمَسُيوه وه امنإ «؛ىّمَدُيو' : :هلوقو . ىيحي نب ماّمه نم مهو
 او ظفللا يف مهو ناك نإو !و امامه نإف ءحصي ال اذهو - .ىمسُي نأ دارأ امنإو؛ىَمَدُيو» :لاقف
 جو نّلا ٌيحت ل ذهو «كلذب باجأف اهنع لثس هنأو «ةيمدتلا ٌةفص ةداتق نع ىكحح دقف ؛هناسِ
 هنإ :اولاق ةيمدتلا طفل اوتبثأ نيذلاو . نسحلا نم وأ «ةداتق نم وهف ءًامهو انه ةيمدتلا طفل ناك نإف
 و: يصفاشلاو «كلامك ؛ةيمدتلا اوعنم نيذلاو «ةداتقو نسحلا نع يورم اذهو «ةقيقعلا ةنس
 هلطبأف «ةيلهاجلا ٍلهأ لمع نم ناك اذهو : اولاق «ىّئسُيو» وه امنإو ءطلغ؛ىَّمَدُيَو» :اولاق «قاحسإو
 ملغ اح َدِلُو اذ ةهاَجلا يف انك : :لاق ٍبْيَصُحلا نب ةديرُب نع ءدواد وبأ هاور ام ليلدب ٌمالسإلا
 200 َناَدَقْعَي يحلو ُهَسأَ قيلت اع َْيذَتانُك «مالشإلاب هلل هاج املك ؛ ءاَهَدي ُهَسْأَر حلو ةاَش عَ
 4 لا لوق ىلإ فاضنا اف ىب ٌّجَّنحُي الو ءدقاو نب نيسحلا هدانسإ يف ناك نإ اَذَهَو : :اولاق
 ّقَعِلَي يبنلا نأ ٌمولعمو : اولاق ؟ىذألاب هوخلعلي نأ مهرمأي فيكف «ىذأ : مدلاو' "ألا هلع اوظيوأ
 ٌنوكي فيكو :اولاق ياحصأ يدهو هيده ْنِم َكلذ ناك الو ءاَمهّمَدُي ْمَلَو ٍشْبُكِب ٍنْيَسُحلاَو ٍنَسَحلا ٍنَع
 .ةيلهاجتلا يلهأب اذه ُنيلَي امناو ءهتتس يف ٌريظنو ٌدهاش اذهل نيأو ءدولوملا سسأر سيجتت هتنس ني

 سأرلا ىلع نأ هيده نأ ىلع ُلُدَي «شبك شبكي نيسُحلاو نسحلا نع هع : :ليق نإف : لصف
 ِنَسَحْلا ن نَع ّنَعْولَي يبنلا نأ” سن راو“ ساّبع نبا ٍثيدج نم يليبشإلا قحلا ُدبع ححص دقو ءًاسأر
 ىددب ٠ .نم لباقلا ماعلا يف نيسحلاو أ ماع نسحلا ُدلومٌداكو «ٍشْبُكِب ٍنيسُحلا ٍنعَو ءِشْبُكَ
 ٌةَمطاَق اي' :لاقو «ةاش ٍنسحلا نع يي هللا لوسر َّنَع :لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ُييّذمرتلا
 نكي مل نإو اذهو ؛ * مهري ضعب زأ ًامهري هنزو َناَكَف هاتزوف ًةّضِف ف ِوِرْمَش ِةَنزِب يِقَّدَصَتَو ُهَسأَر ىِقلخا
 ةيحضالاك هلم سأرلا ىلع ناكف ءّكّسُت هنأل :اوُناق .نايفكي سابع باو سنأ ٌتيدحف ًالصتم هداتسإ
 . دمتلا مدو

 :هوجول اهب ذخؤي نأ ىلوأ «ىثنألا نع ةاشلاو ركذلا نع نيتاّشلا ٌثيداحأ نأ باوجلاف 1
 وبأ ىورف .ًءامسأو «ةيبعكلا ْزْرُك ٌمأوأ ,ورمع نب هللا ُدبعو ٌةشئاع :اهئاور نإف ءاهترثك : اهّدحأ

 ٍةيِراَجلا ٍنَحَو ناَتِئْفاَكُم ِناَناَش مالُعلا ٍنَعحه : :لوقي لك ِهَّللا لوسر ٌتعمس :تلاق زر ّمأ نع دواد
 0س

1 

 حتفب ٍناتأَفاَكم وه : تلق .ناتبراقم وأ ٍناتيوتسم : :ناتئفاكُم :لوقي دمحأ ٌتعمسو : دواد وبأ لاق
 نأل «نيتياورلا نيب قرف ال :يرشخمزلا لاق .ختفلا ٌنوراتخي نوثدحملاو ءاهرسكب ناتكفاكمو «ءافلا
 ىلع َريَِطلا اوُرِقأ' :لوقيوللكي هللا لوسر ٌتعمس :هٌعفرت اهنع ًاضيأ يورو ٠ كافاك دقف هتأفاك ْنَم لك

 )١( دواد وبأ هجرخأ )7845(.

 هجام نباو ؛(16١5١) يذمرتلاو :(18155) دواد وبأو 4١/1 يمرادلاو 4 11/4 دحأ ًاقلعم (64ا7) يراخبلا هجرثخحأ ()
 . حيحص نسح ثيلح : :يذمرتلا لاقو . حيحص هدانسإو )1١448(2 يواحطلاو .(5154)
 تاقث هلاجر ٍدانسإب )١1818(« يناربطلاو 4617/١ يواحطلاو :(71841) دواد وبأ هجرخأ

 .تاقث هلاجر : هل /5 مسجلا يف يمئيهلا لاقو «(0104) نابح نباو :(0"179) رازبلاو ,5444(4) ىلعي وبأ هجرخأ (؟)
 2841/1 دجأو ,07139) هجام نباو «(7875) دواد وبأ هجرخأ (5) ,(1519) يذمرتلا هجرخأ (0)



 ةقيقعلا يف لَك هيده يف :لصف "ه4 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ْمأ ّنُك ًاناَرْكْأ مُكُْضَي 1 هاك ةَيراَجل | ٍنَعَو ءناَكفاَُم ناَناَش ِمآلُعلا نه" : هلوقي هّيعمسو 'اًهِتاتكَم

 ٌثيدح : :يذمرملا لاقو ”هاَش ٍةَيراَجلا ِنَعَو ءنَآلْنِم ِناَناَش مآلُملا نَا :هعفرت ًاضيأ اهنعو هًاناَنِإ

 ةّيبنلا َّنأ ةشئاع نو ؛كلذ يف دج نعا ءويبأ نع «بيمش ني ورمع ثيدح مكفتدقو 00

 . حيحص نسح ثيدح : :يذمرتلا لاق © ٌةاَش ِةَيِراَجلا ِنَعَر ْناَكياَكُم ٍناَتاَش مالُغلا ِنَع «مُهرَمْأ

 :لاق كيبنلا نع ءءامسأ نع دهاجم نع «نالجَع نب تباث نع «شاِّيَع نب ليعامسإ ىورو

 :لاقف ؟ءامسأ نم :دمحأل تلق :انهم لاق . "باش ٌةاَش ٍةَيراَجلا نَعَو َناََتِفاَكُم ناَناَش مالُعلا نَع نعي

 . ركب يبأ نب ءامسأ نوكت نأ يغبني
 نب هللا دبع انثدح :لاق «شادجخ ُنِب ُدِلاَخ انثدح :دمحأل تلق :انهم لاق : «لالخلا باتك» يفو

 نع ؛هئدح ينزملا دبع نب ديزي نأ هثلح ىسوم نب بويأ نأ ثراحلا نب ورمع انثدح : :لاق «ءبهو

 ِمَتَقلا يفَو ءعرقلا ٍلبإلا يف» :لاقو موب ُهْسَأَ سمي َاَلَو «ملُعلا ٍنَ ُنَمُيا : لاق ةكيَيبنلا نأ «هيبأ

 ؟هركنتأ :هل ٌتلقف .ثيدحلا اذه الو «ينزملا ديزي نب دبع ٌفرعأ الو «هفرعأ ام :دمحأ لاقف هُعَرَفلا

 .دحاو ٌثيدح امهنع هللا يضر نيسحلاو ٍنسحلا ٌةصقو «هفرعأ ال :لاقف

 لمتحي هُلِْفو «ماع هّلوقو ؛هلوُق نم نيتاشلا ٌتيداحأو ٠ ِكييبنلا لعف نم اهنأ :يناثلا

 . صاصتخالا

 .ىلوأ اهب ٌدخألا ناكف «ةدايزل ةنّمضتم اهنأ : ثلاغلا

 هجو الف ؛نكمم امهب ٌدخألاو «بابحتسالا ىلع لوقلاو «زاوجلا ىلع ندي لعفلا نأ : عبارلا

 : امهدحأ :ليطعتل

 زرك مأو :هدعب يذلا ماعلاو دحأ ماع تناك نيسحلاو نسحلا نع خبذلا ةصق نأ :سماخلا

 يف يئاسنلا هلاق ؛ «نيشحلاو نسحلا نع حبذلا دعب تس ةنس ةيبيدُحلا ماع هتور ام للي يبنلا نِم تغمس

 . «ريبكلا هباتك»

 شابكلا نم هنأو «حوبذملا سنج نايب اهب دارُي نأ لمتحي نيسُحلاو نسحلا ةصق نأ :سداسلا

 :اهدارمو ءًاعست نكو «ةرقب هئاسن نع ليلا ُلوسر ىّكض :ةشئاع تلاق امك «دحاولاب هصيصخت ال

 .ةدحاولاب صيصختلا ال سنجلا

 000 :نارمع لآ) 4ّقنأْلَك ل سيكَو9 لاق امك «ىثنألا ىلع َرَكَّذلا لضف هّئاَحْبُس هللا نأ :عباسلا

 ركذلا لعج يف ليضفتلا اذهب ٌةعيرشلا تءاج دقو «ماكحألا يف اهيلع هُحيجرت لضافتلا اذه ىضتقمو

 . ماكحألا هذهب ٌةقيقعلا ِتّقِحْلأ كلذكف «ةيدلاو «ثاريملاو :ةداهشلا يف :نييثنألاك

 ناكو «هقّتعتو هكُّفَت ٌةقيقعلاف «هتقيقعب ٌنيهر هنإف «دولوملا نع قتعلا هيشُت ةقيقعلا نأ : نماثلا

 امك ءركذلا قتع ماقم ٌموقي نييثنألا قتع نأ امك ءةاشب ىثنألا نعو «نيتاشب ركذلا نع َّقَعُي نأ ىلوألا

 ارنا قتغأ ميسم وىرنا اَمّيأ» : لكيلا ُلوسر لاق : :لاق ةمامأ يبأ نع هريغو ؛يذمرتلا عماج» يف

 )١( نابح نباو ؛(19517) يذمرتلا هجرخأ )1(  .)0717( يذمرتلا هجرخأ )*0161.

 )9( هجام نبا هجرخلأ (4) .155/56 دحأ هجرخأ )07155.



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 8 ىنّكلاو ءامسألا يف هلي هيده يف :لصف

 تناك ٌةَمِلنُم ٌءارما تقمع ِةَمِلْسُم وأرنا امو هني ًاوضُع اَمُهْنِم وضع ّلُك يزجُمي هِراَنلا َنِ ُهكاَكي انَناَك نيتملشم نيئارملا ققأ ميش ءىرما اَمُّباَو لب اوضغ ُهْنِم وضع لك يِزْجُم ِراَلا نب ٌةَئاك ناك ًاملنُم
 . حيحص ثيدح اذهو ''*هاَهْنِم ًاوُضُع اَهْنِم وضع لك يِزْجُي اتا ّنِم اَهَكاَكِف

 ةقيقعلا يف لاق لي ّيبنلا نأ ءهيبأ نع دمحم نب رفعج نع «ليسارملا» يف دواد وبأ ركذ :لصف
 اوُنُكَر لرب ِةَلِباَقلا ِتْيَب ىلإ اوُمعْا نأ ءامهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع ٌةمطاف اهْنَّثع يتلا
 .7امظَع اَهْنِم اوُريكت لَو اوُمِعظْأَو

 ُهْنَءاَج نأ َدْعَب ِسْفَت ْنَع َّنَعِهكي يبنلا نأ «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نِم نميأ نبا ركذو :لصف
 نع «ليمج نب مثيهلا ثيدحب مهثدح دمحأ ٌتعمس :هلئاسما يف دواد وبأ لاق ُثيدحلا اذهو «كرُبتلا
 ةداتق نع ررحم نب هللا دبع :دمحأ لاقف ءهسفن نع قع هلي ئيبنلا نأ سنأ نع ةمامُث نع ىنثملا نب هللا دبع
 .ررحملا نب هللا دبع فعضو «ركنم اذه :دمحأ لاق :انهم لاق .هسفن نع قعِكَو يبنلا نأ سنأ نع

 َُدَلَو نيج َنِلَع ْنِب نَسَحلا ٍنْدَأ يف َنّدَأ كي ّيبنلا ٌتيأر :لاق عفار يبأ نع دواد وبأ ركذ :لصف
 .ةدلّصلاب اَهْنَع هللا َيِضَر ُةَمِطاَف هن

 هناتخو دولوملا ةيمست يف ُدِلَك هيده يف :لصف
 لاق ؛ىَّمَسُيَو ِهِِباَس ّمْوَي ُحَبْذُتا :ةقيقعلا يف َةَرُمَس نع «نسحلا نع ةداتق ثيدح يف هلوق مَّدقت دق

 امأو «ةثالثل ىمسي هنأ سنأ نع ىورُي :هللا دبع وبأ انل لاق ؟ئبصلا ىّمَسُي مُكِل انركاذت :ينوميملا
 ىتح مالغلا نونتخي ال اوناك :ساّبع نبا لاقف «ناَئِخلا اًمأف .عباسلا مويلا يف ىٌّمسُي :لاقف ءةرمس
 :لينح لاقو .هعباس موي ٌيبصلا نتخُي نأ هركي نسحلا ناك :لوقي دمحأ ٌتعمس :ينوميملا لاق .َكِردُي
 سيلو «؛دوهيلاب هبشتي الثل كلذ نسحلا هرك امنإو «سأب الف «عباسلا موي نت نإو :لاق هللا دبع ابأ نإ
 «ةنس ةرشع ثالثل ليعامسإ نتخو «مايأ ةعبسل قاحسإ هنبا ميهاربإ نتخ :لوحكم لاق .ءيش اذه يف
 يف ةنس ليعامسإ ناتو ءهدلو يف ةنس قاحسإ ناتخ راصف :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .لالخلا هركذ
 .كلذ ناك ىتم هك ّيبنلا ناتخ يف ٌفالخلا مدقت دقو ءهدلو

 ىنكلاو ءامسألا يف لَك هيده يف :لصف
 لإ َكِلَم آل .كآلمألا َكِلَم ىّمَسَت َّلُجَر ِّللا َدْنِع مشا َمَتْخَأ َّنإ» :لاق هنأ كي هنع تبث
 ُماَعَمَر ٌتِراَح اَهُقَدْضَأَو ءِنَمْحّرلا ُدْبعَو هللا ُدْبَع هللا ىَلِإ ِءاَمْسَألا ُبَحَأ» :لاق هنأ هنع تبثو
 00 ي .م و
 1 0 ا 1 . ةةرمو برح اهحبقأو

 َتَمَنَأ :ُلوُقَت َكّنإك .حلخأ الو احيج لَو احاَبَر الَو ًاراَسَي َكَمآلُع ٌنيِمَسُت ال» :لاق هنأ هنع تبثو
 ,0ال :ُلاَقيَف نوُكَي الك ؟َوُه

 .بعك نب ةرم ثيدح نم «(7451) دواذ وبأو 7017(2) هجام نباو .(1649) يذمرتلا هجرخأ )١(

 )١( يقهيبلاو «(©7/9) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ 707 /4.١ )7( دواد وبأ هجرخأ )61١6(,

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(5157) ملسمو «(7705) يراخبلا هجرخأ (5)
 ٍدانسإب «يمشجلا بهو يبأ ثيدح نم 2318/5 يئاسنلاو «(4460) دواد وبأو 0578//؟ «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (5)

 .لاحلا لوهجم «بيبش نب ليقع «فيعض
 .بدنج نب ةرمس ثيدح نم ؛(4404) دواد وبأو «(7818) يذمرتلاو 7119(2) ملسم هجرخأ قفز



 بابلا اذه هقف يف :لصف م (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2كلك-_-_-_- تحسس اح

 . 7ةَليمَج ِتنأ» :لاقو «ةيصاع مسا رّيغ هنأ هنع تبثو
 . ير

 ٍيَوُج مساب كي هللا لوسر هرّيخف هرب ةَيرْيَوُج مسا ناكو

 مكسفنأ اوُكَرُي آل : َلاَقَق مسالا اذهي ىّمَسُي ًِ يب نأ نكي هللا لوسر ىهن :ةملس مآ ُتنب ٌبنيز تلاقو ظ

 0 ّربلا لأب ملغ هللا

 نب ديعس دج ٍنْزَح مسا َرّيغو .*حْيَرش يبأب مكَحلا يبأ مسار ٌرّيغو عرب مّرْصَأ مسا رّيغو
 . ”و3هكميو طوي د لْهَّسلا» : لاقو «ىَيأف ًالهَس هلعجو بيسملا

 بابو بارُعو مُكَحلاو ناطِيَشو ٌةَلْثَعو زيِزَعو صاَعلا مسا هلك يبنلا ريغ :دواد وبأ لاق

 ٌةَرِضَخ اهاّمس َةَرْفَع ًاضرأو «ٌثِعِبنملا ٌمجطضملا ىّمسو ءأمْلِس ًابرح ىّمسو ءًاماشه هامسف «باهشو

 ":َدْشر ينب َةيِرْغُم ينب ىّمسو «ةدشّرلا ينب مهامس ةيئزلا ونبو ءىدُهلا بْحِش هامس ِةَلالَّصلا ٌبْعِشو

 بابلا اذه هقف يف :لصف '

 ظابترا اهنيبو اهنيب ّنوكي نأ ٌةمكحلا ٍتضتقا ءاهيلع ٌةَّلادو يناعملل َبِلاوق ءامسألا تناك امل

 ميكحلا ةمكجح نإف ٠ اهب هل قلعت ال يذلا ضحملا يبنجألا ةلزنمب اهعم ىنعملا نوكي ال نأو «ٌبسانتو

 يف اهئامسأ نع رّثأت ِتاّيَمَسْمْلِلَو «تاّيمسملا يف ٌريثأت ءامسألل لب «هفالخي دهشي ٌعِقاولاو «كلذ ىبأت

 :ليق امك «ةفاّتكلاو ةفاطللاو « لّثلاو ةّمخلاو «حبقلاو نسُحلا

 .٠ةبّقل يف ترك نإًهاَئغسَرألإ بقل اذ َكاَْيَع ْتَر ٌرَصِبَأامُْلَقو

 َنْشُح مشالا نَسَع نوحي نأ اديب هلإ وُ اذإ رمأو «نّسحلا مسالا ٌبحتسي هلي ناكو

 نب ةبقُع راد يف هّياحصأو هنأ ىأر امك «ةظقيلاو مانملا يف اًهِئامسأ نم يناعملا ذخأي َناكو . وجَولا

 َّنآو ءؤرخآلا يف ةبقاعلاو ءايندلا يف ًةعفرلا مهّل نأب هلّوأف «ٌَباط ٍنْبا بطر ْنِم بطر اوُنأف «٠ «عِقار
 0 َباَطو بطرأ دق مهل هللا هراتخا دق يذلا َنيّدلا

 0 ”ايإ ورمع ني ليه ءيجم ني ةيبيدحلا م موي مهرمأ ةلوهُس َلَّرأَتو
 :لاقف ةّرُم» :لاق :؟كيسا ام2 :لاقف « ءاهبّلحي ٌلجر ماقف «ةاش بلح ىلإ ةعامج بدنو

 :لاقف ٌرمثآ َماَقَف .«شسلجلا» :لاقف ءٍبْرَح هنظأ :لاق ؛؟ٌكّمْسا امن : لاقف ٌرحآ ماَقُف ««سيلجملا»

 . "ءاهبلحا» :لاَقَك ءُنشيِعَي :لاقف ؟؟ٌكُيْسا ام»

 .رمع نبا ثيدح نم :«(4487) دواد وبأو «(؟04) ملسم هجرخأ“ )1١(

 . سابع نبا ثيدح نم :(714:) ملسم هجرخأ (؟)

 ةملس يبأ تنب بنيز ثيدح نم ؛(19 ح) (5147) ملسم هجرخأ ()

 .تاقث هلاجر ٍدائسإب ءيردحأ نب ةماسأ ثيدح نم (5445) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب 2777/8 يئاسنلاو :(540) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(1465) ثيدح رثإب دواد يبأ دنع وه »72 .(4465) دواد وبأو )519٠0(2 يراخبلا هجرخأ (5)

 .دشار نب رمع فعضل «فيعض ٍدانسإب «ةريره يبأ ثيدح نم :(747) مقر «يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هجرخأ (4)

 . كلام نب سنأ ثيدح نم ؛(1770) ملسم هجرخأ (9)

 ةنرشلال «حتفلا» رظناو ءالسرم ةمركع نع (2 )23719175١ مقرب يراخبلا دنع وه(١٠)

 )١١( السرم ديعس نب ىبحي نع 241/7 «أطوملا» يف كلام هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ضن بابلا اذه هقف يف :لصف

 «نيلبج نيب هتاوزغ ضعب يف ٌّرَم اًمك ءاهيف َروُبُعلا هركيو ءامسألا ةركنملا ٌةنكمألا هركي ناكو
 .امهنيب ْرُجَي مّلو ءامهنع لدعف ءِزخُّمو ٌحِضاف :اولاقف امهيمسا نع لأسف

 ِءايشألا بلاوق نيب ام «ةبارقلاو ٍبّسانتلاو طابترالا نم تايمسملاو ءامسألا نيب ناك املو
 ةيواعم نب ٌسسايإ ناك امك رخآلا ىلإ امهنم لك نِم ُلْقَعلا َرَبَع ء.ماسجألاو حاورألا َنيِب امو ءاهقئاقحو
 روبعلا اذه ٌدِضو «؛ئىطخي ُداكي الف هَتْيَكو َتْيَك هُمسا ٌنوكي نأ يغبني :ٌلوقيف ءٌصخشلا ىري هريغو
 :لاقف ُةَرْمَج :لاقف ءهمسا نع ًالجر هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لأس امك ؛هامسم ىلإ مسالا نم
 نيأف :لاق هِراَّثلا ةّرحب :لاق ؟كلزنمف :لاق هََقَرُحلا ّنِم :لاق ؟نّمِم :لاق ءٌباَهِش :لاق ؟كيبأ مساو
 رمع َرَبعَق ."7 كلذك ٌّرمألا دجوف بهذف ؛كتكسم قرتحا دقف ٌبَمْذا :لاق :ىَلْعَل ٍتاَذِب :لاق ؟كُّتكسم
 «ةيبيدُحلا َمْوَي مهرمأ ةلوهس ىلإ ليهُس مسا نمي يبنلا رّبَع امك ءاهيناعمو اهحاورأ ىلإ ظافلألا نم
 يفو .اهب ٍةَماَيِقلا موي َنْوَعدُي مهنأ ربخأو «مهئامسأ نيسبحتب هتمأهكو يبنلا رمأ دقو «كلذك ٌرمألا ناكف
 داهشألا سوؤر ىلع ةوعدلا نوكتل ءامسألا نيسحتل ةبسانملا لاعفألا نيسحخت ىلع ةيبنت ملعأ هللاو اذه
 .هل ٍبسانملا فصولاو ءنسحلا مسالاب

 ةرثكل وهف «دّمحمو دمحأ امهو «هانعمل ناقياطم نامسا هفصو ندي ئيبنلل ّقَُتْشا فيك لمأتو
 مسالا طبتراف ؛دمحأ هريغ تافص ىلع اهلضفو اهفرشإو .دّمحم ةدومحملا تافصلا نم هيف ام
 هفصول ةقباطم ةينك لهج يبأب ماشه نب مكحلا يبألكَو هثينكت كلذكو «دسجلاب حورلا ظابترا ىمسملاب
 ناك امل ءبهل يبأب ىّرُعلا دبعل لجو زع هللا ٌةينكت كلّذكو «ةينُكلا هذهب ِقْلُحلا ٌقحأ وهو .هانعمو
 .ٌقلخأو ٌنحأ اهب وهو «ٌقفوأو هب ٌقيِلأ ةينُكلا هذه تناك ءبهل تاذ ران ىلإ هريصم

 اهنع لاز امل“ ةّبْطِب هرّيغ ءمسالا اذه ريغب فرعُت ال ُبرْكَي اهمساو ةئيدملا ّيبنلا َمِدَق املو
 ًابيط هب تدادزاو ءمسالا اذه تقحتسا «بيظلا نم ةبيط ىنعم يف امب بيرثتلا نم برثي ظفل يف ام
 . اهيبط ىلإ ايلي اهدازو مسالا قاقحتسا يف اهب رَّئأف هرخآ

 برعلا لئابق ضعبل لك يبنلا لاق ءبرق نم هيعدتسيو ءهاّمسم يضتقي ُنسحلا مسالا ناك املو .
 فيك رظناف ؛مُكيبأ َمشاو مُكَمْسا َنّسَح ْدَك ّللا نإ وّللا دْبَع يب اه :هديحوتو هللا ىلإ مهوعدي وهو
 ةتسلا ًءامسأ لمأتو «ةوعدلل يضتقملا ىنعملا نم هيف امبو «مهيبأ مسا نسحب هللا ةيدوبع ىلإ مهاعد
 ٌةبتُحو «ةبيش :ٌرافكلا ناكف «ذئموي مهلاوحأل مهئامسأ ةقباطم ٌرَدَقلا ىضتفا فيك ردب موي َنيِزرابتملا
 :ىلاعت لاق امك ,فعضلا ةياهن هل ةبيشو «فعمضلا ةيادب هل ٌُديلولاف «فعضلا نم ءامسأ ةثالث ءٌديلولاو
 [ه: :مررلا14ُةبَعَو اًنَعَض َورُف دب ني َلَعَج رش هيف ٍفْنَص دب نب لع ُّخ ٍفْعَص ني مَقلَح ىلا هَل
 :نيملسملا نم مهنارقأ ناكو «مهّلاني ٍِفْعَضو ؛مهب لحي بتع ىلع مهؤامسأ تلدف «بتعلا نم ةبثُعو
 «ةيدوبعلاو ءولعلا يهو ءمهفاصوأ بسانُت ءامسأ ةثالث «مهنع هللا يضر «؛ثراحلاو :ٌةديبعو يلع
 ًايضتقم مسالا ناك املو .ةرخآلا ثرح يف مهيعسو مهتيدوبعب مهيلع اْوَّلَعَف .ثرحلا وه يذلا يعسلاو
 هللا دبعك ءهيلإ فاصوألا ٌبحأ ىضتقا ام هللا ىلإ ءامسألا ٌبحأ ناك ؛هيف ًارّثؤمو ؛هامسمل

 .امهنيب عطقنم اذهو ورمع نع ديعس نب ىبحي نع والا” /١؟ كلام هجرخأ )١(

 .ديمحلا يبأ ثيدح نم ,«(1747) ملسمو ؛(148177) يراخبلا هجرخسأ (؟)



 بابلا اذه هقف يف :لصف النا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءامهريغ ىلإ اهتفاضإ نم هيلإ ٌبحأ. «نمحرلا مساو هللا مسا ىلإ ةيدوبعلا ٌةفاضإ ناكو «نمحرلا ٍدبعو

 نأل اذهو «هّبر ِْبَع نم هيلإ ٌبحأ وللا ٌبعو :رداقلا يع نم هيلإٌبحأ نمحرلا ُدمف رداقلاو ,رهاقلاك

 ةمحرلاب ديعلا َنيِبو وللا نيب يذلا ُقّلعتلاو «ةضحملا ٌةيدوبعلا وه امنإ هللا نيبو دبعلا نيب يذلا قلعتلا

 ٌةبحم هدحو هل هّلأتي نآ اهلجأل هدجوأ يتلا ٌةياغلاو «هدوجو ٌلامكو هدوُجو ناك هتمحريف «ةضحملا

 يتلا ةيهلإلا ىنعم نم هللا مسا يف امل هدبع دقو لِ ادْبَع نوكيف ًاميظعتو ًالالجإو ًءاجرو ءًافوخو

 دبع ناك ءبضغلا نم هيلإ ٌٍّبحأ ٌةمحرلا تناكو هّبضغ هّتمحر تبلغ املو «هريغل نوكت نأ ٌليحتسي
 . رهاقلا دبع نم هيلإ ٌٍّبحأ نمحرلا

 هتكرح هتدارإ ىلع بترتيو «ةدارإلا أدبم م ُّمهلاو «ةدارإلاب ًاكرحتم دبع لك ناك املو :لصف
 املو ءامهانعم ةقيقح نع امهامسم كلفني ال ذإ «ثراح م مساو ماّمه مسا ءامسألا قدصأ ناك ءهّبسكو

 هل هّبضغأو هللا دنع هعضوأو مسا عنخأ ناك ءءاوس ةقيقحلا ىلع كلم الو «هدحو هلل ٌنحلا ُكْلُملا ناك

 هريغ ٌةيمستف هللا ريغ دحأل سيل كلذ نإف «نيطالسلا ٌناطلسو ؛كولملا ُكلم :يأ ان ناماشا مسا

 . لطابلا بحُي ال هللاو «ءلطابلا لطبأ نم

 ٌّقحلا يضقي نم الإ ةاضقلا يضاق سيل :لاقو «ةاضقلا يضاق» اذهب ملعلا لهأ ٌضعب ٌّقحلأ دقو
 .نوكيف نك :هل لوقي امنإف ًارمأ ىضق اذإ يذلا «نيلصافلا ُريخ وهو

 الإ كلذ سيلو «لكلا ٌدِّيسو «سانلا ٌدِّيس :بذكلاو حبقلاو ةهاركلا يف مسالا اذه يليو

 لوقي نأ طق دحأل زوجي الف 200 لَو ومالا َمَْي مآ ِدَلَو ُديَس انآ» : لاق امك ءةصاخ ِةِكي هللا لوسرل
 . مدآ لو دّيس هن : :لوقي نأ زوجي ال امك «لكلا ٌدِّيسو سانلا ُدّيس هَّنِإ : :هريغ نع

 ءامسألا ُحبقأ ناك ءاهدنع اهَحّبقأو سوفنلل ءيش ةركأ ةّرُملاو برحلا ىمسم ناك املو :لصف

 يف اهريثأتب ءامسألا هذه ٌردجأ امو ءامههبشأ امو ؛نْرَحو ةلظنح اذه سايق ىلعو «ةرمو ًابرح

 .هتيب لهأو بّيسملا نب ديعس يف ةنوزحلا (نْزَحا مسا رثأ امك ءاهتايمسم

 َ ٌحَصأ مهتامعأو «قالخألا فرشأ مهثالخأو «مدآ ينب تاداس ًءايبنألا ناك املو :لصف

 ننسا يف امك «مهئامسأب يمستلا ىلإ هتّمأ ٍةليْئبنلا بدنف ءءامسألا فرشأ ٍمهؤامسأ تناك ؛لامعألا

 مسالا نأ الإ حلاصملا نم كلذ يف نكي مل ولو ©" ِءاَمْسَأب اوُمَسَنا هنع «يئاسنلاو دواد يبأ
 ءايبنألا ءامسأ ظفح نم كلذ يف ام عم ٌةحلصم هب ىفكل ؛ هانعمب َقّلعتلا يضتقيو ؛هامسمب ُرُكَذُي
 . مهلاوحأو مهفاصوأب مهؤامسأ رْكذُت نأو ءىست ال نأو ءاهركذو

 هيلإ راشأ دق رخآ ىنعمل اذهف «حابرو حيجنو ٌحلفأو راسي :ب مالغلا ةيمست نع يهنلا امأو :لصف

 مامت نم ةدايزلا هذه له  ملعأ هللاو  ”«ال :لاقُّيف ؟وه َتمَنَأ :ٌلوقت كنإف» :هلوق وهو «ثيدحلا يف
 بجو دق تناك امل ءامسألا هذه نإف لاح لكبو ؛يباحصلا لوق نم ٌةجردم وأ «عوفرملا ثيدحلا
 ؟حّلفأ وأ ءحاَبَر وأ ءراسُي كدنعأ : لجرل تلق اذإ امك ءهددصي يه امع اهُدّصَي يو «سوفنلا ههّركت ًارّيطت

 .(4708) هجام نباو ("516) يذمرتلاو دحأ هجرخأ )١(

 .فيعض ٍدانسإب يمشجلا بهو يبأ ثيدح نم 2718/5 يئاسنلاو )446٠0(: دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(115) ملسم هجرخأ ()



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ضلت بابلا اذه هقف يف :لصف

 تعقوو الإ رّيطت نم لقف «نيرّيطتملا ىلع اميس ال ُةَريُظلا عقت دقو .كلذ نم وهو َتْنأ َترّيطت ءال :لاق
 :ليق امك «هٌرئاط هباصأو ءهّتَريِط هب

 ُروُبُفلاَرُهَفريَطَتُمىَلَع ًالريهألهلئولعت
 ٌعامس مهل بجوُت ٍبابسأ نم مهعتمي نأ «مهب ميحرلا «هتمأب فوؤرلا «عراشلا ٌةمكح تضتقا

 عم «ىلوأ اذه «ةدسفم ريغ نم ٌدوصقملا ّلَّصَحُت ءامسأ ىلإ اهنع لدعي نأو ءهّعوقو وأ هوركملا

 نم ًاحيجنو ءسانلا رسعأ ني وه نم ًاراسي ىمسُي نأب «هيلع مسالا دن قيلعت نم كلذ ىلإ فاضني ام
 رخآ رمأو هللا ىلعو هيلع بذكلا يف عقو دق نوكيف «نيرساخلا نم وه نم ًاحابرو «هدنع حاجن ال
 :ليق امك «هّبسو هّمذل ًاببس كلذ لعجيف «هدنع دجوُي الف .همسا ىضتقمب ىّسملا ٍبلاطُي نأ وهو ًاضيأ

 ٍهَدَس ْنِيَكيِفاَموُللاو ًاديبَسمهِلْهَجْنِم كْوُعَس

 ٍدهاَسُفلاَوِنْوَكلامَلاَعِمِف ًالتفهئركيِذْلا ٌتنأ
 :تايبأ نم يلو .هب ىّمسملا مذ ىلإ مسالا اذهب رعاشلا لصوتف

 ًارِئاَس ىَرَّولا يف ٍهِهْساَدَضَب ىَدَتْهلافًاَحِلاَصهُفِيُمَسَو

 ًارِهاَماَدتًةكفوِهفاَصوأل  ٌرِتقاَساهَمْ شاَنأب ٌئَظَو
 امب حدمُي هنإف «سانلا دنع حودمملا ةبترم طوقسل ًابجومو ًامذ نوكي ام حدملا نم نأ امك اذهو

 ءحدم ريغب كُِث ولو ءاّمذ ُبلقنتف ؛كلذك ُهدجت الف ءهدنع هلظتو «هب َحدُم امب ُسوفنلا هبلاطتف «هيف سيل
 امع هٌئبترم ٌصُفْنَت هنإف ءاهنع َلِزُع مث «ةئيس ةيالو يلو نّم لاح هلاح هبشُيو «ةدسفملا هذه هل لّضحت مل
 : لئاقلا لاق اذه يفو ءاهلبق هيلع ناك امع سانلا سوفن يف ٌصُقنيو «ةيالولا لبق هيلع ناك

 ِدِصْفَروِفْ سَ: يفْلْعَتَألَف ءىرثال امرنا تْفَصَواَم اذ

 ٍدَعِلاد مأل ىلإ ويب وك شل لفت نإَشنإف
 ٍدَهْشَملاَنَعٍبِيِغَملالْضَمِل هتئنْطَعُثِيَخْنِمُصسُمْنَيَق

 اًهيثرتو اهميظعتو هسفن ةيكزت يف ٌعقيف .كلذك هنأ هسفن يف هئاقتعاو ىمسملا نظ وهو : :رخآ رمأو
 هللا مُكَسُفْنَأ اوُكَرَ ال» :لاقو ةَّرب) ىمسُت نأ هلجأل هلك ُئبنلا ىهن يذلا ىنعملا وه اذهو ؛هريغ ىلع
 ."”همكتي ّربلا لهب ٌمَلْعَ

 «نسحمملاو «يضارلاو «عئاطلاو « عيطُملاو «يِقّثملاو «يقّتلا :ب ةيمستلا هركّتف اذه ىلعو
 الو ءهنم ٌنيكمتلا زوجي الف «كلذب رافكلا ٌةيمست امأو .ديدسلاو ءديشرلاو ءبينملاو .ءصيخملاو
 .كلذب مهتيمست نه بّضغي لجو زع هللاو ءاهب مهنع ٌرابخإلا الو ءءامسألا هذه نم ءيشب مُهُؤاَعُد

 :رعاشلا لاق امك هب ةيونتو ُينُكَملِل ميركت عون يهف ةينكلا امأو : لصف

 ُتْقْللا ُءَءْرَسلاَو ُهبْنَُمِأَالَو هَمِرُأل وبيان نيج هيب

 ءنسحلا يبأب تنك ىلإ بارت يباب هنع هلل يضر يلع ىلكو «ىيحي يباب اسهش لي يبنلا ىو
 ريمُع يبأب غولبلا نود ًاريغص ناكو كلام نب سنأ اخأ ىّتكو ؛هيلإ هتينك ٌبحأ تناكو

 )1١( ملسم هجرخأ )5141( )19(.



 بابلا اذه هقف يف :لصف ضل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 لل ئه ها اسس

 يبأب ةينكلا الإ ةينُك نع ىهن هنأ هنع تّيثي ملو هل دلو ال نمو ءدلو هل نم ًةينكت كب هّيده ناكو
 ةعبرأ ىلع كلذ يف ٌسانلا فلتخاف 2”«يتيْئك اَّنَكَت َالَو يمشاب اًوُمسن» :لاق هنأ هنع حصف ءمساقلا

 :لاوقأ

 هايحم ءاوسو هب اهنرق وأ ؛همسا نع اهدرفأ ءاوس «ًاقلطم هتينُكب يّنَكّتلا ٌروجي ال هنأ : اهدحأ

 :اولاق «يعفاشلا نع كلذ يقهيبلا ىكحو «هئالطإو حيحصلا ثيدحلا اذه ٌمومع مهئدمعو «هتامم ٌدعبو

 آل هللاو» : :هلوقب كلذ ىلإ راشأ دقو وكي هب ٌةصتخم ةيمستلاو ةينُكلا هذه ىنعم َّنأل ناك امنإ يهنلا نأل

 ةفصلا هذه نأ مولعمو :اولاق . 20:ُثْرِمَأ ُتْيَح ٌعَضأ ٌمِياَق ان اَمْنِإَو ءاَدَح ُعئنأ لَو ءادخأ يطغأ

 هعنمو «ةفئاط هزاجأف «مساقب دولوملا ٍةيمست زاوج يف ءالؤه فلتخاو . هريغل لامكلا ىلع تسيل

 ٌريغ اذهو «ةينكلا نم هب ٌصتخا اميف يي يبنلا ةكراشم مدع ةلعلا نأ ىلإ اورظن نوزيجملاو «نورخآ

الا يف انه هلثم دوجوم ةينكلا يف هنع ىهن يذلا ىنعملا نأ ىلإ اورظن نوعناملاو «مسالا يف دوجوم
 مس

 .صاصتخالا اذهب راعشإ ؛مساق انأ امنإ» :لوق يفو :اولاق .عنملاب ىلوأ وه وأ ءءاوس

 الف رخآلا نع امهُدحأ درفأ اذإف «هتينكو همسا نيب عمجلا نع وه امنإ يهنلا نأ : يناثلا لوقلا

 2 يبنلا نأ رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح ركذ مث 'امهنيب عمجي ال نأ ىأز نم باب# :دواد وبأ لاق . سأب

 :لاقو يذمرتلا هاورو ") «يمساب عي الف ينينكب كك نمو « يتينكب َّنَكَتَي الف يمساب ىمست نم» :لاق

 ةريره يبأ نع هيبأ نع نالجع نب دمحم ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا هاور دقو «بيرغ نسح ثيدح

 ابأ ًادمحُم يٌمسُيو «هتينُكو هِمسا ّنْيَب ٌدَحَأ َعَمْجي نأ لكي هللا ُلوُسَر ىَهَن :هظفلو «حيحص نسح :لاقو

 .هتينكب ينكذلا نع هيهن نم «نيحيحصلا» يف امل رشفم دّيقم اذهف :لوقلا اذه ٌباحصأ لاق .«*”هساقلا

 رخآلا نع امهّدحأ َدرْقَأ اذإف «ةينُكلاو مسالاب صاصتخالا يف ًةكراشم امهنيب عمجلا يف نألو :اولاق

 . صاصتخالا لاز

 هاور امي لوقلا اذه ٌباحصأ ٌجتحاو «كلام نع لوقنملا وهو امهنيب عمجلا ٌراوج : ثلاثلا لوقلا

 ْنِإ هللا لوسر اي :تلق : :لاق هنع هللا يضر يلع نع «ةيفنحلا نب دمحم ثيدح نم يذمرتلاو «دواد وبأ

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ”معن» :لاق ؟كتيْنُكِي ِهيِنْكأَو َكِمْساب ِهيْمَسُأ كِدْعَب ْنِم ُدَلَو يل َدِلُ

 . حيحص

 ينإ هللا َلوُسَر اي :تلاقف هلك يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : :تلاق ةشئاع نع ادواد يبأ ننس يفو

 يمشا ّلحآ يذلا ام» :لاقف ؟كلذ هركت كنأ يل ٌركَّذف ءمساقلا ابأ هتيّنكو ًادمحم هّئيمسف ًامالُع ُتْدَلَو

 نيذهب ةخوسنم عنملا ثيداحأو :ءالؤمل لاق «يمشا ُّلَحََو ينينُك مدح يِذّلا ام وأ ؛يِيَيْنُك َمّرَحَو

 . نيثيدحلا

 ل دَحأ 22.

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(7175) ملسمو :(1184) يراخبلا هجرخأ )١(

 . ؟مكعنمأ الو مكيطعأ ال» : ظفلب رباج ثيدح نم ؛(1177) ملسمو :«ةريره يبأ ثيدح نم :(12117) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رباج ثيدح نم :(5850) يذمرتلاو ؛(5455) دواد وبأ هجرخأ (9)

 .(5845) يذمرتلاو «(4951) دواد وبأ هجرخأ (5) .(58141) يذمرتلا هجرخأ (8)

 . فيعض ٍدانسإب «(54548) دواد وبأ هجرخأ (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز موك بابلا اذه هقف يف :لصف

 .هتافو دعب زئاج وهو لك يبنلا ةايح يف هنم ًاعونمم ناك مساقلا يبأب ينكتلا نأ :عبارلا لوقلا
 ىدان :لاق سنأ ثيدح نم «حيحصلا» يف تبث دق هنإف «هتايحب ًاصتخم ناك امّنِإ يِهّنلا ُببسو :اولاق
 توعد امنإ «كيغَأ ْمَل ينإ هللا لوسر اي :لاقف لَك هللا ٌلوسر هيلإ ٌتفتلاف «مساقلا ابأ اي :عيقّبلاب لجر
 ىلإ ةراشإ هيف يلع ٌتيدحو :اولاق . ”«يتينكب اوّنكُت ًالَو يوشاب اْوُمَسَت» :ِك هللا لوسر لاقف انالق
 هنع هللا يضر يلع لاق نكلو «هتايح يف هل دلوي نمع هلأسي ملو ُّدَلَو كدعب ْنِم يل َدِلَو نإ :هلوقب كلذ
 .2يل ةصخر تناكو» :ثيدحلا اذه يف

 باوصلاو . هتينكب ينكُتلا نع يهنلا ىلع ًاسايق لكك همساب ةيمستلا عنمف «هلوقل ِهَبْوُي ال نم ذش دقو
 «هنم عونمم امهنيب ٌعمجلاو ءٌدشأ هتايح يف عنملاو ؛هنم عونمم هتينكب ينكتلاو ءزئاج همساب يمستلا نأ
 «رظن هتحص يف هنع هللا يضر يلع ثيدحو «حيحصلا ثيدحلا هلثمب ضّراعُي ال بيرغ ةشئاع ٌثيدحو
 نمل عنملا ءاقب ىلع لدي اذهو .هل ةصخر اهنإ : يلع لاق دقو «حيحصتلا يف لهاست عون هيف يذمرتلاو
 .ملعأ هللاو هاوس

 دواد وبأ ىورف «نورخآ اهزاجأو «ىسيع يبأب ًةينكلا فلخلاو فلسلا نم ٌموق هرك دقو :لصف
 نإ :لاقف «يناتك يي هللا لوسر َّنِإ :لاقف ؟هللا دبع يبأب ىَنُحُت نأ كيفكي امأ :رمع هل لاقف «ىسيع يبأب ىّنكت ةبعش ّنِب ةريغملا نأو «ىسيع ابأ ىنكُي هل ًانبا برض باطخلا ّنب ٌرَمُع نأ ملسأ نب ديز نع
 .ةملس ّمأو «ةييبح ٌمأك ىنك ًاضيأ هئاسنل ناكو «“” وللا ِدْبَع ٌمأب ةشئاع ىّنك دقو . "كلَ ىتح هللا دبع يبأب ىنكُي لري ملف ءاَوَجْلُج يفل انإو ءرخأت امو هند نم مَن ام هل رفع دق هللا لوسر

 هذه نأل اذهو '*”«نيؤملا ُبْلَق ُمْرَكلا» :لاقو ًامْرَك ٍبّنعلا ٍةيمست نع قو هللا لوسر ىهنو :لصف
 ةرجش نود كلذل ٌنِحتسملا وه نمؤملا ٌبلقو ءاهب ىّمسملا يف عفانملاو ريخلا ةرثك ىلع ُلدَت ةظفللا
 هب ىلوأ نمؤملا بلق نأو ء مسالا اذهب بنعلا ةرجش صيصخت نع يهنلا ُدارملا له :نكلو ءبّنِعِلا
 َّنأ ٌدارملا وأ '”«ٍسِفُملاو ''”«بوُقرلاهو ””«نيكسهلا» يف لاق امك مركلاب هتيمست نم عنمُي الف ءهنم
 ِثيبخلا بارشلا اذه لصأل عفانملاو ريخلاو مركلاب فصو هنم مّرحملا ٍرمخلا ذاختا عم اذهب هّتيمست
 دارمي ملعأ هللاو «لمتحم اذه ؟هيلإ سوفنلا جييهتو هللا مّرح ام حدم ىلإ ٌةعيرذ كلذو «مّرحملا
 ” .ًامرك بنعلا ٌرجش ىمسُي ال نأ ىلوألاو كو هلوسر

 اهَوُبَسُي ُهَنإَو «ءاَهِملا اَهَّنإَ الأ ءمُكِتالَص مسا ىَلَع ُباَرغألا ْمُكتبِْفَت ال» : كي لاق : لصف
 اذه :ليقف ''”ءأوُبَح ْوَلَو اَمُهْوَنأل ءحْبّصلاَوِةَمَكَعلا يف اَم َنوُمَلْمَي وَلا :لاق هنأ هنع حصو ”اةمَكَعلا
 نيب ضراعت الو هرّذعتم خيراتلاب ملعلا نإف «نيلوقلا ُتفالخ باوصلاو «سكعلاب ليقو ءعنملل خسان
 .سنأ ثيدح نم :(11751) ملسمو 0170(2) يراخبلا هجرخأ (1)
 .نسح ٍدانسإب :(493) دواد وبأ هجرخأ (1)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم «(4970) دواد وبأ هجرخأ ()
 .(937497) ملسمو ,(1183) يراخبلا هجرخأ (54)
 .ةريره يبأ ثيدح نم 201١7 ح) )1١9( ملسمو 140/5(2) يراخبلا دنع وه قف
 . ةريره يأ ثيدح نم :(1081) ملسم هجرخأ 02 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم «(4*55) ملسم هجرخأ 20
 .(4397) ملسمو :(719) يراخبلا هجرخأ (9) .(015) يراخبلا هجرخأ كن



 قطنملا ظفح يف و هيده يف :لصف ضني (؟) دابعلا ريخ يده يف داعمفا داز

 مسالا وهو «ءاشعلا مسا ٌرَجْهَي ن نأ نع ىهن امنإو ةيْلُكلاِب ةمتعلا مسا قالطإ نع َهْنَي مل هنإف «نيثيدحلا

 «ةمتعلا ًانايحأ اهيلع قلطأو ءاشعلا تيمُّس اذإف َةَمَتَعلا م مسا اهيلع َبِلْغَيو «هباتك يف هب هللا اهامس يذلا

 رجه الف :تادابعلا اهب هللا ىّمس يتلا ءامسألا ىلع هنم ةظفاحم اذهو .ملعأ هللاو ءسأب الف
 ةثداحلا تاحلطصملا راثيإو ءصوصنلا ظافلأ نارجه ىف نورخأتملا هلعف امك ءاهٌريغ اهيلع رثؤيو

 ام ميدقت ىلع ظفاحُي ناك امك اذهو ؛ميلع هب ُهللا ام داسفلاو لهجلا نم اذه ببسب أشنو ءاهيلع
 مث «ةالصلاب ديعلا يف أدبو ''76هي هللا ادب اَمب ادب ئا» :لاقو ءافصلاب أدب امك ءهرَْخَأ ام ريخأتو ُهللا همّدق

 َكْيِب ل١ :هلوق يف هب ُهللا أدب امل ًاميدقت هَل َكَسُ الك ٠ ءاَهّلبَم َحْبُك ْنَم نأ ربخأو ءاهدعب ٌرْحَّنلا لعج

 امل ًاميدقت «نيلجُرلا مث «سأرلا مث ؛نيديلا مث .هجولاب ءوضولا ءاضعأ يف أدبو [رثوكلا] 4( رخو

 همَّدق امل ًاميدقت ديعلا ةالص ىلع رطفلا ةاكز ِمّدقو . هطّسو امل ًاطيسوتو ءهرَخأ امل ًاريخأتو «هللا همّدق

 . ةريثك ةرئاظنو [ىلعالا] 72(4) لصف وَ منَ 5 © دي نم َمقَأ َدَيَ>ا :هلوق يف

 ظافلألا رايتخاو قطنملا ظفح يف هلي هيده يف :لصف
 ٍلهأ ظافلأ نم اهّدعبأو ءاهفطلأاو ءاهلمجأو ءْظاَفلألا ّنسحأ هتمأل ٌراتخيو «هباطخ يف رّيختي ناك

 َلَمْعَتْسُي نأ ٌهركي ناكو . اقم الو ًاباخَص الو ًاشُحفتم الو ًاشحاف نكي ملف «ُشحْفلاو ةظلْغلاو ءافجلا

 سيل نم ٌّقح يف هوركملا نيهملا ظفللا ٌلمعَتْسُي نأو ءكلذك سيل ْنَم ٌّنح يف ُنوصملا ٌفيرشلا ظفللا

 .هلهأ نم

 ّرَع مكبر مُكظَحْسآ ذقن ًادّيَس كي نإ هنإف» :لاقو «انديس ايه :قفانملل لاقي نأ هعنم لوألا نمف
 مسال هرييغت كلذكو ءمُكَحلا يبأب لهج يبأ ةيمست هٌعنمو ءأمرك بنعلا ٌةرجش ىمسُت نأ هٌعنمو "لجو

 .ههكحلا هيلإو ءمكحلا وه هللا نإ» :لاقو «حيرش يبأب ةباحصلا نم مكحلا يبأ

 :هكولممل لوقي نأ ٍديَّسللو يِتبَرَو يّبر :هتديسل وأ هدّيسل ٌلوقي نأ كولمملل هّيهن كلذ نمو
 هنأ ىعٌدا نمل لاقو «9 يتدّيسو يدّيس :كولمملا ُلوُقَيو ءيِتاَتَقو َياَنَف :ُكِلاملا ُلوُقَي نكلو ءيِدْبَع
 نم ءيشب ّمْلِع هل يذلا رّقاكلا نوُمسُي نولهاجلاو «*هاَهَقَلَح يذلا اهُبيِبَطَو «ٌنيِفَر ٌلجر َتْنأ» :بيبط
 .قلخلا هفسأ نِم وهو ءًاميكح ةعيبطلا

 :ىَوُع دّقُك اًمِهِصْعَي ْنَمو َدْضَر دق هَلوُسَرَو هللا عطُي ْنَم :لاق يذلا بيطخلل هُلوق اذه نمو
 .0عَتْنآ ٌُبيطححلا سنبل

 اَش اَم َّمُث ءُهللا َءاَش اَم : اوُنوُت نكَلَو «نآلُق َءاَّضو هللا َءاَش اَم : اوُنوُقَت َدال» :هّلوق كلذ نمو

 ثيدح نم (101/) هجام نباو :؟179/0 يئاسنلاو :(851) يذمرتلاو ؛(19:4) دواد وبأ هجرخأو )١114(: ملسم هجرخأ )١(

 .رباج

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «يملسألا ةديرب ثيدح نم :(45117) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .7؟5/8 يئاسنلاو «(4466) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ,170 /5 يراخبلاو :(55149) ملسم هجرخحأ (4)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب ةثمر يبأ ثيدح نم :(4701/) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .متاح نب يدع ثيدح نم )١1١49(« دواد وبأو «(810) ملسم هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انفي قطنملا ظفح يف لي هيده يف :لصف

 ."9ةَدخو هللا َءاَش اَم :لُق ؟ادن ِلِل يتْلمَجَآ» :َلاَقَك ءَتْئِشو ُهللا َءاَش ام :لجر هل لاقو .("0ْنآلُق

 هللا بْسَح يف انأو ءَكِبَو للاب انأ :كرشلا ىّثوتي ال نم ُلوق هنع يهنملا كرشلا اذه ىنعم يفو

 ءامسلا يف يل ُهللاو «كنمو هللا نم اذهو «كيلعو هللا ىلع لّكوتم انأو «ٌتنأو هللا الإ يلامو ءَكِبْسَحَو

 ًادِن ٌقولخملا اًهُّلِئاَف اهيف لعجي يتلا ظافلألا نم اذه لاثمأو «كتايحو هللاوو «ضرألا يف يل تنأو

 امو «كب مث ؛وللاب انأ :لاق اذإ امأف .ٌتئشو هللا ًءاَش ام :هلوق نم ًاحِبُقو ًاعنم ُدشأ يهو «قلاخلل

 امكو "0ك م وللاب الإ مويا َيِل َعالَب اله :ةث ةثالثلا ثيدح يف امك «كلذب سأب الف «تئش مث هللا ءاش
 .نالف ًءاش مث هللا ءاش ام :لاقُي نأ نذإلا «مّدقتملا ثيدحلا يف

 نع للي هيهن ٌلثمف ٠ ءاهلهأ نِم سيل نّم ىلع ّمذلا ظافلأ قلطُت نأ وهو يناثلا ٌمْسِقلا امأو : لصف
 0 لجو َّرَع ُهللا ُلوُقَيت :رخآ ثيدح يفو '””ُرْهّدلا َوُم للا نإ :لاقو ءرهدلا بس
 ٌةَبَْح اَي اي : مُكُدَحَأ َنَلوُقَي د الد :رخآ ثيدح يفو '*”َراَهّتلاو ُلْيَّللا ُبْلقأ ٌر ٌرْمَألا يدب ٌرْه ْمّدلا انأو ٌرْهّدلا
 :ةميظع دسافم ُثالث اذه يف .2"”«ِرْهّدلا

 ٌلّلذم «هرمأل ٌداقنم هللا قلخ نِم ٌرّشَسُم ٌقْلَخ ٌرهدلا نإف ءبَسُي نأ لهأب سيل ْنَم هس : اهادحإ
 .هنم ٌّبسلاو ّمذلاب ىلوأ هّباسف «هريخستل

 نم رض دق ملاظ كلذ عم هنأو «عفنيو ٌرضي هنأ هلل هّبس امنإ هنإف ءكرشلل نّضتم هّبس نأ :ةيناثلا
 ٌقحتسي ال نم مرحو «ةعفّرلا ٌقحتسي ال نم عفرو «ًءاّطعلا ٌقحتسي ال نم ىطعأو ءررضلا قحتسي
 ٌريثكو .ًادج ٌةريثك هّبس يف ةنوخلا ةملظلا ءالؤه ٌراعشأو ,ةملظلا ملظأ نم هيمتاش دنع وهو 0
 هجييبقت هجيبقتو هنعلب حّرصُي لاهجلا نم

 مهءاوهأ اهيف حلا َعَبَنا ول يتلا لاعفألا هذه لعف نم ىلع ُعقي , امنإ مهنم بسلا نأ : :ةثلاشلا
 «رمألا ٍةقيقح يفو . 20051 ءّرهدلا اوُدِمَح ؛مهُؤاوهأ تعقو اذإو ء ضرألاو ٌتاوامسلا ٍتدسفل
 «ءيش رمألا نم هل سيل ٌرهدلاو «ٌلِذملا ٌّرعملا «ٌمفارلا ضفاخلا «ٌُعِناملا يطعملا وه ىلاعت رهدلا برق
 ثيدح نم ؛نيحيحصلا» يف امك «ىلاعت ٌبرلل ٌةيذؤم تناك اذهلو «لجو زع هلل ةّيسم رهدلل مهتّيسمف

 رهدلا ٌباسف ُرْهَّدلا انو رغدلا ُبْسَي مآ نا ينيذؤُي :ىَلاعَت هللا َلاق» :لاق لكي يبنلا نع «ةريره يبأ
 هللا عم لعاف رهدلا نأ دقتعا اذإ هنإف ءهب ٌكِرّشلا وأ ءولِل هّبس امإ : امهدحأ نم هل دب ال نيرمأ نيب رئاد
 اذه نمو . هللا بس دقف ءهلعف نم ٌٍّبسي وهو كلذ لعف يذلا وه هدحو هللا نأ دقتعا نإو ؛كرشم رهف

 ةُتفَرَص يتوب : ُلوُقَيَك ءِتِيَبلا ٌلْئِم َنوُكَي ىَّتَح < مامي هَ ْناْبَشلا سس : مكذحأ ٌنأوُقَ ب ال» :ولكي هلوق
 ْنَمَل اًذِإ َدْبعلا َّنإ» :رخآ ثيدح يفو .©”ِباَذلا لغم َنوُكَي ىّتح ٌرَهاَصَكي هن وللا مسي :ُلْقْيِل ْنِكلَ
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 قطنملا ظفح يف لكي هيده يف :لصف ضخ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ميس ل سا ا يا كذا

 .هانَعَلُم ُنَعلَتل َكَّنِإ :ُل ُلوُقَي َّناَطْبَّشلا مسام 27 د

 :لوقيو هُحِْفُي ُهَلُك كلذ نإف «ناطيشلا ُهللا حّبقو «ناطيشلا هللا ىزخأ : :لئاقلا ُلوق اذه لثمو

يبنلا دشرأف «ًائيش هديفُي الو «هئاوغإ ىلع هنيعُي امم كلذو « يتوقب هتلي دق ينأ مدآ نبا ملع
 هّسم نم كي 

 ظيغأو «هل ٌمفنأ كلذ نإف ءهنم هللاب ذيعتسيو ءهّمسا ركذيو «ىلاعت هللا ركذي نأ ناطيشلا نم ءيش

 .ناطيشلل

 '”"«يِسْفَن ْتَسِقَل :َلُقَيِل ْنِكَلَو ءيِسْفَن تكبح : :لجرلا لوقي نأ و هيهن :كلذ نمي :لصف

 «ةعائشلاو حبّقلا نم هيف امل ثبُحلا طفل مهل هركف ٠ ءاهُقُلُح ءاسو «يسفن ْتَنَع ّدَع :يأ ءدحاو امهانعمو

 .هنم نسحأب هوركملا ظفللا لادبإو « «حيبقلا نارجِهو «نسحلا لامعتسا ىلإ مهدشرأو

 ىل َّنإ) :لاقو ءاَذكَو ذك ُتْلَعَك يّنأ و :رمألا ٍتاوف دعب لئاقلا لوق نع كي هيهن :كلذ نمو

 َءاَش امو ُهللا َرّدق» :لوقي نأ وهو ؛ةملكلا هذه نم هل ُعفنأ وه ام ىلإ هدشرأو هِناطْيَّشلا َلَمَت ُحَتْفَت

 مالك «هيف ٌثعقو اميف عقأ مل وأ «يئتاف ام يِنْنمَي مل ءاذكو اذك ٌتلعف ٌثنك ول :هلوق نأل كلذو "”َرَمُك

هترْفَع ليقتسم ُريغو ؛هرمأ نم ربدتسا امل ليقتسم ٌريغ هنإف «ةتبلا ٌةدئاف هيلع يدجُي ال
 نمض يفو . .وولا ب 

 امم عقو ام َّنإف ءهءاشو هّرّدَقو هللا هاضق ام ٌريغ ناكل ءهسفن يف هرّدق امك ناك ول رمألا نأ ءاعدا «ول»

 وهف عقو ام فالخ ناكل ءاذك ُتلعف ينأ ول : :لاق اذإف «هتثيشمو هردقو هللا ءاضقب عقو امنإ هّقالخ ىَّنمتي

 نم َمِلَس نإو ءًلاحمو ًالهجو ًابذك ُهمالك نّمضت دقف لاحم ّيضْقملا رّدقملا ٌفالخ ذإ «لاحُم

 . يلع هللا ردق ام ٌتعفدل ءاذك ٌتلعف ينأ ول : : هلوقب هتضراعم نم مَلْسَي مل ردقلاب بيذكتلا

 وهف ءردقلا نم ًاضيأ اهاّنمت يتلا ٌبابسألا كلت ذإ ءهل ٌّدحَج الو ردقلل در اذه يف سيل :ليق نإف

 ُرَدَك عفدُي امك «ضعبب هّضعب عفدُي ردقلا نإف «ردقلا كلذ ينع هب عفدنال :ردقلا اذهل تفقو ول :لوقي

 ..ردقلا نم امهالكف ,داهجلاب ٌودعلا ٌردقو «ةبوتلاب بونذلا ٌردقو ءءاودلاب ضرملا

 نإو ءهعفد ىلإ لبس الف عقو اذإ امأو «هوركملا ردقلا عوقو لبق ٌعفني اذه نكلو ءٌقح اذه :ليق

ف هُتفيظو لب «هتلعف ٌتنك ول : هلوق نم هب ىلوأ وهف ءرخآ ردقب هفيفخت وأ هعفد ىلإ ٌليبس هل ناك
 هذه ي

نإف «هعوقو يف عمطم ال ام ىّنمتي الو «عقو ام َرثأ ففخي وأ هب عفدي يذلا هلعف ٌلبقتسي نأ ةلاحلا
 زجع ه

 هللا ظبر يتلا بابسألا ٌةرشابم وه :ٌسِيَكلاو ءهب رمأيو «َسْبَكلا بحُيو ءزجعلا ىلع مولي هللاو ءٌضحم

 لمع تفي هنإف ٌرجعلا امأو ءريخلا لمع ٌحتفت هذهف .هداعمو هشاعم يف دبعلل ةعفانلا اهِتابّبِسُم اهب

 ءاّذك ٌتلعف ولو ءاّذكو اذَك ناك ْوَل : هلوقب ةلطابلا ينامألا ىلإ راصو ءهُعفني امع رجع اذإ هنإف «ناطيشلا

 ءرش لك حاتفم امهو ءامهنم كي يبنلا ذاعتسا اذهلو «لسكلاو ٌزجعلا هّباب نإف ؛ناطيشلا لمع هيلع حتفي

 نع اهلُك اهّردصمف ءلاَجَرلا ُةِبَلَعو ءِنْيّدلا ُمَلَضَو ءُلْخْبلاَو «ُنْبُجلاو ءُنَّرَحلاو مهلا امهنع ردصيو

 زجعأ نم يئمتملاف «ناطيشلا لمع حتفت ول نإف» يي يبنلا لاق كلذلف «هول» اهناونعو «لسكلاو زجعلا

 .رش ّلُك حاتفم ٌرجعلاو «سيلافملا لاومأ ُسأر ينمتلا نإف ءمهسلفأو سانلا

 يتلا بابسألا نعو «تاعاطلا ٍلامعأ بابسأ نع زجعَي ٌديعلا نإف ٌنجعلا اهلُك يصاعملا لصأو

 .ةشئاع ثيدح نم «(؟5؟01) ملسمو :(7119/5) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(!/8) هجام نباو 53584(2) ملسم هجرخأ )١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ني قطنملا ظفح يف لَو هيده يف :لصف

 يف فيرشلا ٌثيدحلا اذه عمجف ؛يصاعملا يف ٌمقيف ءاهنيبو هنيب لوحتو «يصاعملا نع ُدِْبُ
 ينامث ىلع لمتشم وهو ؛هّرداصمو هدِراومو «هتاياغو هّيِدابمو «هعورفو رشلا ٌلوصأ هلي هتذاعتسا
 هوركملا نإف «نائيرق امهو'0هنّرصلاو مهلا َّنِم كب ُدوُعا» :لاقف ناتئيرق اهنم نيتلصحخ ّلُك ءلاصخ
 ُثِدَحُي وهف ًايضام ًارمأ هّييس نوكي نأ امإ هنإف :نيمسق ىلإ هببس رابتعاب مسقني بلقلا ىلع دراولا
 عفدُي ال ىضم ام نإف «زجعلا نِم امهالكو ءمهلا ثِدحُي وهف لبقتسم رمأ عقوت نوكي نأ امإو َنّرَحْلا
 امو .لَعَك ءاَش اَمَو هللا ُرّدَق :دبعلا لوقو ءردقلاب ناميإلاو ءربصلاو ءدمحلاو ؛ىضرلاب لب ؛نزحلاب
 ةليح هل نوكت ال نأ امإو ءهنع زجعي الف هعفد يف ةليح هل نوكي نأ امإ لب ءّمهلاب ًاضيأ عفدُي ال لبقتسُي
 ٍةَنِجِب ٌنِجَتْسَيو هب ةقئاللا هتبهأ هل ُتَهأَتيو ىتدُع هل ٌدخأيو ءهسابل هل ٌنسبليو ءهنم عزجي الف ءهعفد يف
 لك يف ابر هب ىضرلاو هل مالستسالاو ؛ىلاعت برلا يدي نيب حارطنالاو ؛لكوتلاو ءديحوتلا نم ةنيصح
 الف «قالطإلا ىلع ًابر هب ضري مل ءاذكه ناك اذإف ءهركي ام نود بحي اميف ابر هب ىضري الو ىيش
 نم ٌدثكأ امهُتَّرضم لب «ةتبلا دبعلا ٍناَمَفني ال ُنّرَحلاو ٌمهلاف ؛قالطإلا ىلع ًادبع هل برلا هاضري
 «هّمفني اميف داهتجالا نيبو ٍدبعلا ّنيِب نالوحيو ءٌّبلقلا نانهوُيو ؛مزعلا نافعضُي امهنإف ءامهتعفنم
 امّلك يذلا مّلَعلا نع هنابجْسَي وأ ءهناَفِقَو ِهِاَقوعَي وأ ءءارو ىلإ هناسكنُي وأ «ريسلا ٌقيرط هيلع ناعطقيو
 هتاوهش نع نزحلاو مهلا هقاع نإ لب ءرئاسلا رهظ ىلع ليقث لمح امهف هريس يف ّدجو ءهيلإ رّمش «ةآر
 طّلس نأ ميكحلا زيزعلا ةمكح نم اذهو ءهجولا اذه نم هب عفتنا ؛هداعمو هشاعم يف ُهُرضت يتلا هتادارإو
 لكوتلاو ءهيلإ ةبانإلاو ؛هئاجرو «هفوخو ءهتبحم نم ٍةَكرافلا .هنع ةضرعملا بولقلا ىلع ِنْيَدنجلا ِنْيَله
 نازحألاو «مومغلاو مومهلا نم هب اهيلتبي امب اًمّثريل «هيلإ عاطقنالاو «هيلإ رارفلاو ءهب سنألاو هيلع
 هذه يف ميحجلا نم نجس يف ُبولقلا هذهو .ةيِرُملا اهتاوهشو اهيصاعم نم ريثك نع ةيبلقلا مالآلاو
 ىتح نجسلا اذه يف لازت الو ءاهداعم يف ميحجلا نجس نم اهظح ناك ٌريخلا اهب ديرأ نإو رادلا
 بلقلا رطاوخ ٍبيبد لحم يف هتبحم لعجو هب سنألاو ؛هللا ىلع لابقإلاو .ديحوتلا ءاضف ىلإ صّلختت
 الو ءهنودب هل ءاقب الو .هب الإ هل ماوق ال يذلا ُهوُق دقف .هدقف ىتم يذلا ؛هيلع ٌبلاغلا .بلقلا ىلع يلوتسملا وه ؛هركذب ُجاهتبالاو هب ٌحرفلاو هٌؤاجرو هقوخو هّبُحو ىلاعت هرْكِذ نوكي ثيحب ؛هسواسوو
 هللاب الإ غالب الو . كلذب الإ هل اهدسفأو هضارمأ ٌمظعأ يه يتلا مالآلا هذه نم بلقلا صالخ ىلإ ليبس
 ندي الو ءوه الإ ٍتائيسلا فرصُي الو ءوه الإ تانسحلاب يتآي الو ءوه الإ هيلإ لصوُي ال هنإف ؛هّدحو
 يف هماقأ اذإو .دادمإلا هنمو «دادعإلا هنمو داجيإلا هنمف ىل ٌهأّيِه ءرمأل هَّدْبَع َدارأ اذإو ءوه الإ هيلع
 عام الو .هاوس هل ٌحلصي الو ةريغ هب قيلي الو هيف هماقأ هتمكحبو هيف هماقأ هدذمحبف ناك ماقم يأ ماقم
 هعنم امنإ لب «هل ًاملاظ هعنمب نوكيف «دبعلل وه ًاقح هّدبع عنمي الو «عنم امل َيِعُم الو ؛ُهللا ىطعأ امل
 ثيحب ءهّقح هيلإ هّرقف يطعُيو «هقّلمتيو «هيدي نيب لّلذتيو .ىيلإ عّرضتيلو «هٌدّبعيل هّباحمب هيلإ لّسوتيل
 يف ٌعقاولا وه اذهو .سافنألا بّقاعت ىلع هيلإ ٌدمات ةقاف ةرهاظلاو ٍةنطابلا هتارذ نم ِةَّرَذ لك يف دهشي
 راقتفالاب هتيلو .هل لُثَدّتلاب هّدعيِلو «هيلإ هّدريل هعنم لب «دبعلل ٌقح وه امب هيلع ًاراثثتسا الو :هتئازخ نم ًاصقن الو «هنم ًالخب هيلإ جاتحم ُدبعلا ام هدبع ُبرلا عنمي ملف ءٌدبعلا هدهشي مل نإو رمألا سفن

 )١( يراخبلا هجرخأ )5759(,



 قطنملا ظفح يف لَك هيده يف :لصف سف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م تا ا ئه هسا

 هسبليلو «هيلإ رقفلا ٌةذلو ءهل عوضخلا ًءوالح عنملا ةرارمب هقيذيلو «هيدي نيب راسكنالاب ُهَرْبْجَيِلَو «هيلإ

 هّريو ؛هتزع يف هّتمحرو «هتردُق يف هّئمكح ُهَدِهْفُيِلِو .تايالولا فرشأ هلزعب هيلويو «ةيدوبعلا ةعلخ

او «ٌبيدأت هّئبوقعو «ةيلوت هّلزعو «ءاطع هعنم َّنأو «هرهق ىف هّمطلو
 هئادعأ طيلستو «ةيطعو ٌةبحم هّئاحتم

 .هيلإ هب هقوسي ٌقئاس هيلع
قيلي ال يذلا هماقم يف هاماقأ هٌدمحو ةتمكحو ؛هيف ميقأ ام ريغ دبعلاب قيلي الف ةلمجلابو

 ماّوِس هب ٌ

َلعِجَي ٌتيح ٌملعأ ُهّللاو (هلضفو هئاطع َعِقاوم لعجي ٌثيح ٌملعأ هللاو فاّطختي نأ ٌنْسْحَي الو
 ُهّئلاسر 

 :ماعنالا] 467 بركّنلب ملَأب هما سل ًانيتَي اني ردك هل هم ةلْؤطأ الوفي نبي معني دك كاك »

 « ىطعأ هتمكحو هدمحبف «نامرجلا ٌلاحمو «صيصختلا ٌلاحمو «لضفلا عقاومب ملعأ هناحيس وهف .[4

 هقح يف ٌعنملا بلقنا ؛هقّلمتو ءهل لّلذتلاو هيلإ راقتفالا ىلإ ٌعنملا هدر نمف (مّرَح هتمكحو هذمحبو

 وهف «هللا نع ٌدبعلا لغش ام ٌلكف ًاعنم هّمح يف ٌءاطعلا بلقنا «هنع هعطقو ٌةؤاطع هلغش نمو «ءاطع

 ىتح لعفلا عقي الو «لعفي نأ هدبع نم ديرُي ىلاعت ٌبرلاو ءهب ةمحر وهف هيلإ هدر ام لكو ؛هيلع موؤشم

 نأ انربخأو ءهيلإ ليبسلا ٌداختاو «ًامئاد ًةماقتسالا اّئم دارأ هناحبُس وهف «هّتيعُي نأ هسفن نِم هّئاحبس ديرُي

دبع نم ةدارإ :ناتدارإ امهف انل هتئيشمو اهيلع انّتناعإ هسفن نم ديرُي ىتح عقي ال دارملا اذه
 «لعفي نأ ه

 لاق امك ءًائيش اهنم كلمي الو «ةدارإلا هذهب الإ لعفلا ىلإ هل ليس الو «هنيعُي نأ هسفن نم ةدارإو

 ىلإ اهّثبسي «ىرخأ حور دبعلا عم ناك نإف [ريوكتلا» 43 تعا بر لأ هِي نأ لإ نوم اَرظ : ىلاعت

 الإو «العاف ٌدبعلا هب نوكي ام هب َلعفي نأ هسفن نم هلل ًةئارإ اهب يعدتسي «هندب ىلإ هحور ةبسنك هحور

غب ءاج نمف ؛ُءاطعلا هيف عضوي ءانإ هعم سيلو ءاطعلل ٍلباق ريغ هلحمف
 الو ٍقاّمرحلاب عجر «ءانإ ري

 .هسفن الإ ٌنمولي

 امهو ءِلَسكلاَو زجَعلا َّنِمو «نانيرق امهو ءِْنّرَحلاو مهلا نم ذاعتسا ُهكَي يبنلا َّنأ ٌةوصقملاو

 ًارداق ٌنوكي وأ ءزجع وهف هيلع هتردق مدعإ نوكي نأ امإ ءهنع هجالصو ديعلا لامك تدخَت نإف «نانيرق

 كلذ نمو ءرش ّلك لوصحو «ريخ ّلُك ٌثاوف «نيتفصلا نيتاه نع أشنيو «لسك وهف ُديرُي ال نكل «هيلع

 ةبلغ :ناتبلغ كلذب هل أشني مث «لخبلا وهو هلامب عفنلا نعو «نبجلا وهو «هئدبب عفنلا نع هّليطعت رشلا
لا هذه ّلكو «لاجّرلا ٌةيلغ يهو «لطابب ةبلغو «نيّدلا ةبلغ يهو «قحب

 «لسكلاو زجعلا ةرمث دسافم

 :َلاَقَق «ليكولا َمُعِنو ُهللا َيِبْسَح :لاقف ؛هيلع ىضق يذلا لجرلل حيحصلا ٍثيدحلا يف هلوق اذه نمو

 , 9«ليكَولا َمُعِنَو هللا َيِبْسَح :ْنّقَك ٌرْمَأ َكَبَلَع اذإف ءِسْيكلاِب َكَيْلَع ْنِكَلَو ٍرْجَعلا ىَلَ ُموُلَي هللا ْنإ»

 ولف ءهمصخ ىلع هل يضقل «هب ماق ول يذلا سْيكلا نع هزجع دعب ليكولا ّمعِنو ُهللا َيِبْسَح :لاق اذهف

و دق ٌةملكلا تناكل «ليكولا معنو ُهللا يبسح :لاقف َبِلُع مث «ًاسّيك اهب نوكي يتلا ٌبابسألا ٌلعف
 تعق

 ءيش ِكرتب الو ءاهكرتب رجعي ملو ءاهب ٌرومأملا بابسألا لعف امل «ليلخلا ميهاربإ نأ امك ءاهعقوم

 ٌةملكلا تعقوف ؛ٌليكَولا َمعِنو هللا َيِبْسَح :لاحلا كلت يف لاق «رانلا يف هْؤَقلأو هّردع ُةيلغ مث ءاهنم

 .اهاضتقم اهيلع بّثرتو ءاهرثأ ترّثأف ءاهّئاظم يف ترقتساو ءاهعقوم

 دق سانا َّنإ# :دحأ نم مهفارصنا دعب مهل ليق امل دحأ موي هباحصأو لك هللا ٌلوسر كلذكو

 . يماشلا فيس ةلاهجل «فيعض ٍدانسإب «كلام نب فوع ثيدح نم 077790 دواد وبأ هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نسف قطنملا ظفح يف لكك هيده يف :لصف

 مث .مهسوفن نم َسْيَكلا مهوطعأو ؛مهودع ءاقلل اوجرخو اوزهجتف [177 :نارمع لآ] 4ٌهْوَتْملَك كَل اوُعَمَج
 « ئه رو وأ لع لكتب نتي سيتي ] شبح ني ةفززتو © اي هل لج هَل نيب مول : ىلاعتت لاق اذهلو ءاهّبجوم تضتقاو ءاَهَرْبَأ ةملكلا ترثأف 177[270 :نارمع لآ] «ليكسرلا منيو هللا انبْسَح» :اولاق
 هللا ىلع لكوت نإ ذئتيحف ءاهب رومأملا بابسألا ٌمايق وه يذلا ىوقتلا دعب لكوتلا لعجف [5 ." :قالطلا]
 لكوتلاف 1١[ :ةدئاملا] 4مل وتل هَل َلعو هلل اونا : رخآ عضوم يف لاق امكو هّبسح وهف
 . اهّلك اهب الإ ٌدوصقملا ُمِيَي ال يتلا اهب رومأملا بابسألا ةلمج ني ِهّلُوت لعجي لب «ًالكوت هّرجع ٌلعجي الو ءًازجع ُهَلُكوت ّلعجي نأ دبعلل يغبني الف «زجع لُّكوت وهف «لكوتلا نم عونب ًابوشم ناك نإف ءضحم زجع اهب رومأملا بابسألا مايق نودب بسحلاو

 :سانلا نم ناتفئاط طلغ انهاه نمو
 ٌبابسألا هل تللّمعف ؛دارملا لوصح يف فاك ٌلقتسم ببس هدحو لكوتلا نأ تمعز : امهادحإ

 ًامه هورّيصو هّلُك مهلا اوعمجف «بابسألا نع هدارفناب هّنوق اونظ ثيح نم مِهُلُكوت ٌفُعَضو «بابسألا نم اولّظع ام بسحب زجعو طيرفت عون يف اوعقوف ءاهتاببسم ىلإ ةلصوملا هللا ٌةمكح اهتضتقا يتلا
 لكوتلاب هّلامكو «بابسألا هّلحم لكوتلا نإف «لكوتلا لحم وه يذلا ببسلا يف ظيرفتلا هفعضأ «هدارفإب لكوتلا ٌبناج يوق املكف «ىرخأ ةهج نم ٌفعَض هيفف ؛هجولا اذه نم ةوق هيف ناك نإو اذهو ءادحاو
 هعرز يف هللا ىلع لكوتف .رذبلا اهيف ىقلأو ءضرألا قش يذلا ِثاّرحلا لكوتك اذهو ءاهيف هللا ىلع
 عم هباوثب ٍزوفلاو هللا باذع نم ةاجنلا يف سايكألا لّكوتو ِرْيّسلا يف هّدج عم ةفاسملا عطق يف رفاسملا لكوت كلذكو .ًاروب اهتيلختو ضرألا ليطعتب هلُكوت فُعضي ملو هقح لّكوتلا ىطعأ دق اذهف ؛هيابنإو
 . اهُتبعاضإ ال اهب رومأملا بابسألا ٌلعف هاوقتو ؛هاقّثا اذإ هيلع لكوتملا ٌبْسَح نوكي امنإ هللا نإف «هبحاص ٌَبْسَح هللا سيلو ؛هُرثأ هيلع ٌبترتي الف ؛طيرفتلاو زجعلا كوت امأو .هب ماق نم َبْسَح هللا نوكيو ؛هُرثأ هيلع ُبّرتي يذلا لكوتلا وه اذهف ؛هتعاط يف مهداهتجا

 نع تضرعأو ءًاردقو ًاعرش اهب تابّيسملا ظابترا تأرو «بابسألاب تماق يتلا :ةيناثلا ةفئاطلاو
 ,لكوتلا باحصأ ٌةوق اهل سيلف .هتلان ام بابسألا نم هتلعف امب تلان نإو ٌةفئاطلا هذهو . لكوتلا بناج
 . لكوتلا نم اهتاف ام بسحب ةزجاع ٌةلوذخم يه لب ؛مهنع هعافدو مهايإ هئيافكو مهل هللا نوع الو
 ىلع لكوتيلف سانلا ىوقأ نوكي نأ هرس نم :فلسلا ضعب لاق امك هللا ىلع لكوتلا يف ةّوقلا لك ُةَقلا
 ضُقْنَي ام ردقب كلذ نم هيلع ٌُصُقْنَي امنإو .هنع عفدلاو ٌبْسَحْلاو ةيافكلاو «لكوتملل ةنومضم ٌةوقلاف هللا
 «سانلا ىلع قاض ام ّلُك نِم ًاجرخم هل هللا لعجي نأ دب ال امهب هققحت عمف الإو «لكوتلاو ىوقتلا نم
 .هيفاكو هّبسح هللا ٌنوكيو

 ام ىلع ٌصرحي نأ «هبولطم لينو ءىلامك ٌةياغ هيف ام ىلإ ّدبعلا دشرأ ِهلي يبنلا نأ ٌدوصقملاو
 لاحلا اذه يف نوكي الو «همولي هللا نإف «ليِكَولا َّمُعِنو هللا َيِبْسَح» :لاق مث ءهتحلصم هتتاف ىتح طّرفو زجع نم فالخب «ليكولا منو هللا يبسح# :لوقو بّشحتلا هٌعفني ذئنيحو «هدهج هيف لّذبيو «هُعفني
 .هيلع لّكوتو «هاقتا نم ٌبْسَح وه امنإف ءهّيْسَح
 سيل

 . . .لاق سابع نبا نع «(1554)و «.(457) يراخبلا دنع وه )١(



 رْكّذلا يف لَك هيده يف :لصف نافوا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تل سبب يل

 رْكّذلا يف ُهكَي هيده يف : لصف

 ناكو ءهالاو امو هللا ركذ يف ُهّلُك هٌمالك ناك لب « «لجو زع هلل ارُكذ قلخلا لمكأ و ئبنلا ناك

هلاعفأو هِماكحأو ؛هّتافِصو ٌبرلا ءامسأ نع ُهُرابخإو «وِلل هنم ًارُكؤ ةمألل هٌُعيرشتو هيهنو ُةُرمأ
 ةهدعوو ؛

اعدو هّلاؤسو «هل هنم ًاركذ هُحيِبستو هدمحو هديجمتو «هئالآب هيلع هؤانثو «هل هنم ًاركذ «هديعوو
 «هايإ هؤ

 ىلعو «هنايحأ لك يف هلل ًاركاذ ناكف «هبلقب هل هنم ًاركؤ هّيمصو هتوكسو «هل هنم ًاركؤ هُتبهرو هيبغرو

سمو هيوكرو هيشم يفو ؛هبنج ىلعو ًادعاقو ًامئاق .هسافنأ عم يرجي ِهلِلُرْكِذ ناكو «هلاوحأ عيمج
 هري

 .هتماقإو هنعظو كلرزنو
 , "0روُشُتلا ِهّيَلإو اَنَئاَمَآ اَم ام دعب ناب يذلا لل ُدْمحلا» : :لاق طقيتسا اذإ ناكو

 للا َناَحْبُس : :َلاَكو ءارشع هللا دِمَحَو ءارْشَع َء هللا ربك « ءِلْيَّللا َنِم بم اّدإ ناك : ٌةشئاع تلاقو

 ينإ ّمُهّللا» : َداَق ّمُث ارْشَع َنّلَهَو ارْشَع ع هللا َرْفَعَعْساو ءارْشَع سوُدُقلا ِكِلملا َناَحْيْس ءَأرْشَع ويْمَحِبَو

 ."؟ةالصلا ْحيْفَتْسَي ْمُك أ ارْشَع قماَيقلا مْوَي ٍتِضَو ءاَبُدلا ٍتيِض ْنِم َكب ُدوُعَأ

 نوهت زهنتسأ ْمُهللا َكَئاَحْبْس كن الإ هلإ ل: :َلاَق لْيّللا َنِم َطَقِبَتْسا اذإ َناَك :ًاضْيَأ تلاقو

 َكْنِإ ٌةَم ر َكْنُدَل ْنِم يل ْبَحَو «يِنْبَدَ ُدإ َدْعَب يلق ُِم الو ًامْلِع يِذز ّمُهّللا َكَئَمْحَر َكْلَأْسَأَو

 .دواد وبأ امهركذ "6 ُباّمَولا

 ٌدْمَحلا ُهَّلَو ءُكلُملا ُهَل هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهللا الإ َهَلِإ الد :َلاَقَ ليلا نم طقيتسا نم نأ ريخأو

 لإ وك الو لوح الو ريك لاو فلل اإل «ولل ناَحْبسَو ول محلا ريك يش ّلُك ىَلَع ٌّوُه

 ىَّلَصَو اَّضَوَت ْنإف هَل ٌبيِجّتسا  رخآ ءاعدب اعد ْرَأ «يب رِفْغا ّمُهّللا» :َلاَك م «ميظعلا ٌيلعلا] للاب

 «27يراخبلا هركذ ؛هنَالَص لق

 َرْشَعلا أَرَقَو ِءاَمّسلا ىَلِإُهَسْأَر َعَكَر ءطقْيَتْسا اَمَن نإ : :ُهلِْع هتيَمَهلْبَل لَو هنع سابع نبا لاقو

 «”اهرخآ ىلإ 016: : :نارمع لآ] « ٍضرَأْلاَو ٍتوَمَسلآ قْلَخ ف كرإ» : :ناَرْمع لآ ةروش نم ميقاوحلا ٍتاَيآل

 ٍتاواَمّسلا ميك َتْن تأ هما كلو ٌنف ْنَمَو ضْرألاَو ٍتاَواَمّسلا رون تأ دما كَل َمُهّللا :لاق مث

 ٌنَح ُةَنَجِلاَو ٌنَح َكْؤاَقِلَو «ٌنَحلا َكْلْوَكَو ُّقَحلا َكّدْهَوَو ءُنَحلا َتْنَأ ٌدْمَحلا كلو ٌنهف ْنَمو ٍضْرَلاَ

 َكْيَلَعَو ءُتنمآ كو ٠ ؛ُتْمَلْسأ كَل َُهَّلا ٌقَح ٌةَعاَّسلاَو ٍءقَح دمحم ٌقَح َنوُبّنلاَو ٌّنَح ُراَلاَو

أ اَمّو ُتْزْخأ امو تمد ام يل ِْْهاك «ُتمَكاَح َكْيَلإَو ؛ ُتْنَصاَح َكِبَو ُتْبَنأ َكِيلِإَو ُتْلُكَوَت
 ُتْرَرْسَ

 ."”ميظقلا ّيِعلا هللاب الإ وُ آلَو َلْوَح لَو كن الإ هل آل «يهلإ َتْنَأ «ُتئلْغَأ اَمّو

ّمُهّللا» :لاق ليلا َنِم م َماَق اَذإ َناَك : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاق دقو
 َليِئاَكِمَو َليِئاَرْبِج ّبَر 

 .ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم :(7817) يراخبلا هجرخأ (1)

 /, يئاسنلاو :(757) دواد وبأ هجرخأو «سلدم وهو ءديلولا نب ةيقب ةنعنع هيف ءفيعض ٍدانسإب «200864) دواد وبأ هجرخأ (7)

 . نسح دلسب «رخآ هجو نم 4

 .ثيدحلا نيل ءيبيجتلا سيق نب ديلولا نب هللا دبع هيف «يوق ريغ ٍدانسإب 00551(2) دواد وبأ هجرخأ (9)

 . حيحص ٍدانسإب «0781/8) هجام نبا دنع ةظفللا هذهف «ميظعلا يلعلا» ظفل نود «(1194) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(191 ح) (/59) ملسمو ء(4ة١/1 4659) يراخبلا هجرجأ (5)

 . سابع نبا ثيدح نم 759(2) ملسمو :(77806) يراخبلا هجرخأ ()



 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز نفل رْكّدلا يف هلو هيده يف :لصف

 هب اوثاك اًميِف َكِداَبِع َنبَب ْمُكْحَن َتْنَأ ٍةَداَهَّشلاو ٍبْبَغلا ْمِلاَع ءِضْرألاَو ٍتاواَمّسلا ٌرِطاَف ءليِفاَرْسِإَ
 امّيرو .؛ بيتش يارس ىلإ ةاكت نم يد نإ كنب لا نم ف تخل اميل نيا وُ
 . َكلَّذي ةَتالص ُحِيتفي ناك :تلاق

 ةَئلاَئلاِب ُدُمَيو ءاثالث «ِسوُدُقلا ِكِلملا َناَسْبْس» : هلوقب وهاك دعب هرتو متخ ءرتوأ اذإ ّناكو
 "ارتوَص

 وأ ّلِضَأ نأ كب ُدوُعَأ ين َمُهَّللا ,وللا ىَلَع ُتْلُكَوَت للا مسي : :ُلوُقَي هِتَب نم جرحت اَذإ َناَكو
 . حيحص ْثيِلَح 6 يَلَع لهي ذأ لجأ ذأ ملظأ وا ملظأ دا نر زأ ٌَلِزَأ وأ لص

 ءوللاي الإ َةَوق ال َو َلْؤَح الو «وللا ىَلَع ُتْلَك وك وللا مشب :وي قب نم جرح اذإ لَك نما : كي لاقو
 .نسح ثي ثيدح 2 نابل هلع ىو ٌتيِقَوَو «ٌتيِفُكَو (ٌتيِدُه : :هَل ُلاَقَي

 يِبْلَق يف يف لعجلا ّمُهّللا» :ُلوُقَي ُلوُقَي ب ومو رجفلا ٍةالَص ىلإ جرخ ُهلِإ : :ٌةدنعي هتيبم هليل هنع سابع نبا لاقو
 , 02مر وُث يل ْمظْعَأ مهل ًاروث يِتْحَن ْنِم ُلَعْجاَو ءارون يقوف نم لعجاو ءًارون يمامأ نمو أر ون يفلخ نم لعجاو .ًارون يرصب يف لعجاو رون يعمس يف لعجاو روث يِناَسِل يف لّعجْاو روث

 امه : غو وللا ُلوسَر لاق : :لاق ٌيِرذحلا ديعس يبأ نع «يفؤملا ةّييَع نَع «قوزرم نب ليضُ لاقو
 كيل اًذه ّياَشْمَم ّْنَحِبَو ءَكِنَلَع َنيِلْئاَسلا ّقَحِب كلأنأ ينإ مهلا : : َلاَقَك ٍةَالَّصلا ىلإ ِهِتْئَب ّنِم ُلجَر ٍَش
  كِتاَضْرَم َهاَقِتْباَو ,ٌكطْخُس َءاَقْنا ٌتْجَرَخ رح اَمنَِو ٌةَعْمُس الو كير َألَو ٍءأرَشَأ لَو رطب جرخأ مل يني
 َنيِعْبَس وب هللا ٌلُكَو لإ ّتْنَأ هإ بولا دويل «يبوُنُد يب َرفْمَت ْنَأَد ٠ راّنلا ّنِم يِندِقْنت ْنأ َكلَأْسَأ
 . ”هتالض يِضْقي ىتح هوجو هيَ للا لَ كَل َنوُرِفْثَتْسَي ِكَلَم فل

 ء ميركلا ِههَجّوبَو ء ميظعلا هللاب ُةوُعَأ» : لاق ّدجسملا لخد اذإ ناك هنأ ولكي هنع دواد وُبَأ ركذو
 00 ميلا 530 :ُناطْيشلا لاق ؛ َكِلْذ َلاَق اًذَِ ءٍميِجَرلا ٍناَطيَّشلا نم «مييقلا ِهِناَطْلُسَو

 َباَوْبَأ يل ْخَتلا ّمُهَّللا :ٌلْقَيِ هيلو لقبْلَو د ْيبَنلا ىلع لسلك ؛ ءةجسلا مكدعأ لك ان: كو لاقو
 . "«كِلضُك نم َكُنأْسَأ ينإ ْمُهَّللا :لقيِلك «َجَرَح اًذِإَف ٌكِيَمْح

 يبل ْرفما مهلا :ُلوُقَي «مَلَسَو لكَ هِلآَو عم ىلع لص ةجشملا لإ ذك: كو هنع ركذو
 , "«(كلضق ٌباَوْبَ يبل حتْفاَو يِبوُنُ ريع ١ : لوفي ّمُن ٠ ىّلَسَو ِهِلَو ٍدَّنَحُت ىلَع ىَّلَص َجَرَخ َجَرَخ اًذِإَق هَكِيَمْحَر َباَوْبَأ يِل ختفاو يبونذ

 م

 )١( ملسم هجرخأ )090870.

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب بعك نب يأ ثيدح نم 2770 /؟ يئاسنلاو )٠ ١157١(« دواد وبأ هجرخأ (7)
 .ةملس مأ ثيدح نم 2014/١ مكاحلاو 2788 /4 يئاسنلاو :(6:044) دواد وبأو 0147170 يذمرتلا هجرخأ (7)
 يفوعلا دعس نب ةيطع لجأل فيعض ٍقانسإب ؛077) هجام نبا هجرخأ (5) .(191) (775) ملسمو :(03815) يراخبلا هجرخأ (5) . كلام نب سنأ ثيدح نم ؛(74717) يذمرتلا هجرخأ قفز
 . صاعلا ني ورمح نب هلا دبع ثيدح نم تاق هلاجر ٍدانسإب «(415) دواد وبأ هجرخأ (0)
 (/15) ملسم هجرخأو «ءنسح هدئسو ؛ديسأ يبأ وأ ءديمح يأ ثيدح نم (7/1) هجام نباو «(416) دواد وبأ هجرخأ (8)

 . ءوحتب
 .دهاوش ثيدحلل نكل :يذمرتلا لاق امك ءءارهزلا ةمطافو ؛نيسحلا تنب ةمطاف نيب خاطقنأ ةيفو «ةمطاف ثيدح نم (/1/1) هجام نباو :(714) يذمرتلا هجرخأ (9)



 رْكّذلا يف لكي هيده يف :لصف نسكن (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مسلس ا سا نص يك يلا كدا

 .َلَجَ رع هلا ٌركذَي سْمّلا َّلطت ىَتح هالصُم يف َسَلَج «َحْبُسلا ىَّلص ا َناكو

 َكْيَلِإَو ءُتوُمَن َكِبَو ءاّيْحَن َكِبَو ءاَنْيَسْنَأ َكِبَو ءانْحَبْصَأ َكِب َمُهّللا» :ٌحَبصأ اًذإ ٌلوقي ناكو

 . حيحص ثيدح( ٌروُضْتلا

 هَل هَل كرش ل هدحَو هلل الإ هَل الَو ول ُدْمَحلاَو هلل كلما َبضاَو انشَبصَأ» :ُلوُقَي ناكو

 دع اَم َرِيَخَو «مْؤَيلا اذه يِف ام َرْيَخ َكنأشأ ّبَر ريك ِءيَش َلُك ىَلَع َوُهو ٌشْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا

 نب كب وع ْبَو ءربكلا ءوُسَو ءِلَسكلا َنِم كب ُدوُعَأ بَ هَدعَب امره و «مؤَيلا اذه رش ْنِم َكِ ُدوُعَأَو

 هركذ .ورخآ ىلإ« . . .هلِل ُكْلُملا ىَسْمَآَو اًئِيَسْنَ :َلاَق ىَسْمأ اًذإو هرْبَقلا يف ٍباَذَعَو اّثلا يف ٍباَّذَع
 57 ملم

 :َلاَق ُتْيَسْمَأ اّذِإو ُت : ُتحَبضأ اذ ٌيهلوُثأ ٍتاَمِلَكب ينْرُم : :ُنع ُهللا يضر ُقيدّصلا ركب وبأ هل لاقو

 ْنأ ُدَهْشَأ :هكلاَمَو ُةَكيلََو ءيَش لك ّبَر قوكاَهَشلاَو ٍبْيقلا مِلاَع «ٍضْرَألاَو ٍتاواَمّسلا ٌرطاَف مهلا :نقش

ًاءوُس ييفّن ىّلَع فرم ْنأو وكْرِشَو ناطْيَّشلا دش ْنِمَو يِسْفَن ٌرَش ْنِم كب ُدوُعَأ ءَتْنَآ الإ ةلإ ال
 وأ 

 . حيحص اثي ثيدحأ” هَكَعِجْضَم تْذَحأ اًذإو َتْيَسْمَأ اًذإَو َتخَبْصأ اَذإ اَهلُق : :لاقءمِلْسُم ىَلِإ ُهَّرْجَأ
 مس #  ع

 مشا م َرْضَي أل يذلا هللا مشب : يل لُك ِءاَسمَو ٍمْوَي لك حاَبَص ين ُلوُقَي ِدْبَع نم امد 00 لاقو

 ثيدح# ءيَش ُهَرْضَي ْمَّل لإ ِتاّرَم َتآلَ ٌميِلَملا ٌعيِمّسلا َوُهَو ِءاَمَّسلا يف ًالَو ضْرألا يف

 . حيحص
 ناك أيت ٍمَحْمبَو ءأنبو مآلشإلاب ابر للاب ُتِِضَر : يني َّنيِحَو حيضُي َنيِح لاك ْنَم١ :لاقو

 .مكاحلاو يذمرتلا هححص“*”هُهَيِضْرُي ْنَأ هللا ىّلَع ًاَمَح

 َكِش َكِشْرَع ٌةَلَمَح ُدِهْضَأَ  كذوشأ ثخبضأ ين مُهَّللا : : يسمي نحو حُب نيج َلاَق نما :لاقو
 م«, 2

 هللا َنَتْعَأ ءَُئوُسَرَو َكُدْبَع ًادّمَحُم ّنَأَو َتْنَأ لإ هَل ال يِذّلا ُهللا تنأ َكّنآ ءَكِقْلَح ٌعيِوَجَو َكَتَكِيَألَمَو

 نم ِهَعاَبْرَأ ةنَالَت هللا َقَمْمَأ ءانَالَك اَهَلاَك ْنِإَو ءراّثلا ّنِم ُهَفْصِن ُهللا ٌنَتْعَآ « نير اَهَّلاَ ْنِإَو ِراَّثلا ّنِم ُهَعْبُر

 .نسح ثيدح()ِراَنلا َنِم ُهللا ُهَقَتْعَأ «ًاعَبْرَأ اًهَلاَك ْنِإَو ءِراَثلا

 آل َدَدْخ َدْحَو َكْنِمَ «َكِقلَح ْنِم ٍدَحأب أ ٍةَمْعِن نم يب ْحَبْضأ ام مُهَّللا : بْضُي ّنيِح َلاَق ْنَم» :ٌلاقو

 ىَدأ ْدَقَك «يِسْمُي َنْيِج َكِلَذ َلْئِم َلاَق ْنَمَو ِومْوَي ٌرْكش ىَدأ ْدَقَك ككّشلا َكَلَو ُدْمَحلا َكَل ءَكَل َكيِرَش

 . نسح ثيدح هيلي َرْكُش 201

 اًينّدلا يف َةَيِف ٌةَيِفاَعلا َكنَأْسَأ يْنإ مُهّنلا» :ٍتاوَمدلا هِذهِب يِسْمُي ٌنيِحو حبصُي ٌنيح وعدي َناَكو

 .ةريره يبأ ثيدح نم :«(7788) يذمرتلاو «(65054) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم 2 (71177) ملسم هجرخأ )١(

 .5117 ١/ مكاحلاو ,(47"717) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 ه1 او 5839(2) هجام نباو «((786) يذمرتلاو «(5084) دواد وبأ هجرخأ (1)
 نب ف وبأ هجرخا

 ٠914/1 مكاحلاو «(001/7) دواد وبأو ثيدح نم :(77888) يذمرتلا هجرخأ (0)

 .سنأ ثيدح نم ؛«(6:5389) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . يضايبلا مانغ نب هللا دبع ثيدح نم :(007/7) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفي ركّتلا يف هلو هيده يف :لصف

 نِمآو «يِناَرْوَع رُْسا ّمُهّللا «يِلاَمَر يِلْمَأَو َياّيْنُكَو ينيد يف ةبِاَملاَو َرْفعلا َكلأسأ ين مهّللا «ةّرِخآلاو
 . مكاحلا هححص 27« يِتخَت ْنِ َلاَتَْأ ْنأ َكِيَمَطَع ُةوُعَأَو «يقؤُ ْنِيَو ءيِلاَمِش ْنَعَو ينيمب ْنَعَو ءيِفْلَح ْنِمَو «ّيَدَي نْيَب ْنِم ينظفحلا مهلا ءيِتاَعْوَر

 ريع كلاس يّنإ هللا «َيِملاَعلا ّبَر ِهلِل ُكلملا َحَبْصَأَو اًنخَبْصأ» :ُلُقَيْلَك مُكُدَحَأ َحَبْصَأ اًذِإ :لاقو
 . نسح ثيدح '"”«َكِلذ َّلْنِ ءىَسمأ اذ مف دعب ام ٌرَشَو هبف ام َرَش ْنِم كب دوُعَأَو ُهَئاَدِعَو هكر ُهروُنو ُهَرْصَنَو حن : مَْيلا اًذه

 ٍءْيَش َّلُك ىلع هللا َّنآ ُملغأ ءُْكَي مل أهي ْمَل امو ناك للا َءاّض اَم ءميظعلا َيِلَملا هللا الإ هون َالَو َلْوَح 5! وِيْمَحِبَو هللا َناَحْبُس» : َنيِحِبْصُت َنْيِج يِوُث :هتانب ٍضعب لاق هنأ كي هنع دواد وبأ ٌركذو
 وهاك نَمَو ءيِينُب ىّتَح فخ «خيضُي نب هلاك نم هك امل ِءْيَش لك طاحأ ْذَك هللا أو ءٌردت

 ؟َكَنْبَم َكْنَع ىَضَمَو ٌَكّمَم هللا ٌبَمْدآ هلت اِإ امآلحت َكَُمُلَعَأ آلا» :راصنألا نم لجرل يي لاقو
 نَّرَحْلاو ٌمَهلا َنِم َكِ ُدوُعَأ يّنِإ ُهَّللا :َتْيَسْنَأ اًدِإَو َتْحَبْضْأاَدِإ لقد :َلاق للا َلوُسَر اي ىَلَب :ُتْلُق
 .29«ينيد ينع ىّضقو ءيٌمه هللا َبَهذأَف ءنهتلقف :لاق لاجل رف نَْدلا ةبَلَع ني َكِ ُدوُعأَو .لخبلاو نبجلا نم كب ذوعأو «لسكلاو زجعلا نم كبذوعأو

 لك ٍدَمَحُم اَنْيبَ ٍنيِدَو "صآلخلإلا ٍةَمِلُكَو «مالْسإلا ٍةَرْظِف ىَلَع اًنْسَّبْصَأ» :لاق حبصأ اذإ ناكو
 .:َنيِكرشُملا نم َناَك اَمَو ءًامِلسُم ًافينح َميِهاَرْب يب لمَ

 يف هلوقك هرئاظن ْمُكُح هلو ءمُهضعب هلكشتسا دقو هلي دّمحم انيبن نيدو' :ثيدحلا يف اًدكه
 دفلك هللا ٌلوسر هنأب ناميإلاب فلكم لي هنإف ؛هللا ٌلوسر ًادمحم نأ ُدهشأ» :ةالصلا يف دّهشتلاو ٍبطُحلا
 يتلا ةّمألا ىلإو هسفن ىلإ يبن وهف «مهيلإ لّسرملا ىلع هيوجو نم ْمظعأ هيلع كلذ ٌبوجوو «هقلخ ىلإ
 .هتمأ ىلإو هسفن ىلإ هللا لوسر وهو «مهنم وه

 ٍتَبضأ اًذِإ يِلوُقَت ْنَأ : هب ِكيِصوُأ اَم يِعَمْسَت ْنَأ ِكعَتْمَي م : هتنبا ةمطافإ لاق هنأ لَو هنع ٌُرَكذّيو
 .©"هِنْبَع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الو «يناش يل حلصأف .ثيغتسا كب موُيق اي ْيَح اي : ِتْيَسْنَأ اذِإَو

 «يِسْفَت ىَلَع هللا مسي :ٌتْحَبْضآ اذ لثا :ٍتافآلا ًةباصإ هيلإ اكش لجري لاق هنأ لكي هنع ركذيو
 ١ . يش َكِيَلَع ُبَهْذَي ال ُهَّنَك «يِلاَمَد يِلْمَأَو

 .0ةلكقتم ًالَمَعَو ءابّيَط ًاقزرو امِقاَن امْلِع َكُلأْسَأ يّنِإ مهللا» :َلاق حبصأ اّذِإ ناك هنأ هنع كيو

00000 

 .رمع نبأ ثيدح نم 017/١ مكاحلاو ,(801/5) دواد وبأ هجرخأ )1١(
 .فيعض ٍدانسإب ؛(007/6) دواد وبأ هجرخأ (؟) .يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم :(0:084) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .ةصقلا نود دهاوش هل ثيدحلا لصأو .يوقلاب سيل :يبهذلا لاقو «يدزألا هفعض فوع نب ناسغ هيفو «ديعس يبأ ثيدح نم 1646(2) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .نسح هدانسإو :074) ينسلا نباو :(75791) يمرادلاو 4٠1 402/0 دحأ هجرخأ (5)
 .سنأ ثيدح نم «(44) ينسلا نباو 0140/١ مكاحلا هجرخأ (1)
 .فيعض دنسي «سابع نبا ثيدح نم «(00) ينسلا نبا هجرخأ 090
 .دهاوش ثيدحلل نكل «دئاوزلا» يف يريصوبلا هلعأ هبو ءّمسي مل وار هيفو ءةملس مأ ثيدح نم «(975) هجام نبا هجرخأ (4)



 رْكّذلا يف هلي هيده يف :لصف نفي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تس سبب ببي

 ٍةَمْفِن يف َكْنِم ُتْحَبْص ُتْحَبْضَأ يّنِإ مُهَّللا» : :تارم ثالث ٌحِبصُي َنيِح لاق اذإ دبعلا نإ :هكَو هنع ركذُيو

اًذإَو «ةَرِخآلاَو اَُدلا يف كَرِْسَو َكَكيِفاَعَو َكَتمْمِ ٌيَلَع ْموُ دك ءِرْكسَو ٍةيفاَعَو
 اًمح َّناَك «َكِلذ َلاَك ىسُمأ 

 0 ْنَأ هللا ىَلَع

 َوُه لإ إ آل هللا َيِبْسَح : : يصلي َنِِحَو حبطُي َنح مَْي ٌلُك يف َلاَق ْنَم : لاق هنأ لو دلع ركذير

 ."7هؤرِخآلاَو اَْنُدلا ٍرْمَأ ْنِم ُهَمَهَأ ام هللا ُهاَفُك ادم َعْبَس ُميِظَعلا ٍشْرَعلا بر َوْهَو ٌتْلَكَوت ِهْيَلَع

 اَهّلاَف ْنَمَ « تين ىل يصب مل وياه وأ يف ِتامَِكلا هذه لاق نم هن كي نع ركذيت

 ْبَو تنآَو «تلكَوَت كِبلَع تن الإ هلإ ال «يّبَر تن هللا :حبطُي ىّنَح ٌةَييِصُ ُهْبِصُت مل ِهِراَهَن رآ
 ْمّلْعَأ ء ميلا يملا هللاب لإ وف َالَو لْوَ آل نكي ْملْأَتَي مَ اَمَو ناك هللا َءاَش اَم « ٍميِظَعلا ٍشْرَعلا

 ؛ يس ْرَش نم كب ُةوُعأ ين ْمُهّْللا ءامْلِع ِءْيَش لكي ظاحأ ذك هللا ّنآَو رق ٍءَْه ؟ لك ىَلَع هللا نأ

 ٌكّتيِب قرتحا لق : :ءادردلا يبأل ّلِيِق دقو ."ميقتسُم طاَرص ىَّلَع يبو نإ ٠ «اًهيَِصاَيَلِخآ ين باد لك ٌرَشَو

 ."”اهركذف لك وللا لوسر ْنِم ٌنهتعمس ٍتاَمِلَكِ | ؛لعفيل لجو زع ُهللا نكي ملو ةقرتحا ام :لاقف

 اَنآَو ٍكُدِبَع ُدْبَع اَنَأَو ينئْفَلَح َتْنآ الإ ! هلإ آل ءيّبَر َتْنآأ مُهّللا :ٌدبعلا َلوُقَي ْنَأ ٍراَفْفَيْسالا ُدّيَس» : :َلاقو

 آب ةوبأو يلع كهمشني كَل بأ «تدَتص ام رش ْنِم كب ةوعأ «ثفاتسا ام اَم َكِدْغَوَو ٌكِدْفَع ىَلَع

 دّنَجلا ُلُكَد ءوموَي ْنِم تاَمَك اهب ًانوم حضي يح اَّلاق ْنَم تل الإ ويدل ٌرِفَْ ال ُهّنإ يل وها

 ,0ةرجلا َّلَخَد ِديَلَْل ْنِم َتاَمُك اهب ًانقوُم يِسْمُي َنيِج اَهَلاَق ْنَمَو

 ٍةَماَيِقلا موي ٌدَحَأ ِتأَي ْمَل رم كامو ِهِدْمَحِبَو وللا َناَحْبس : : يمي َنيِحَو ُحبْضُي َنْح َلاَق ْنَمو»

 . ههْيَلَع دار ْوَأ َلاَك ام َلْثِم َلاَق ٌدَحَأ إ هب َءاَج امِه َلَضْفَأب

 ُهَلَو ُكّلُملا ُهَل هل كير ل ُهَدحَو هللا الإ ةلإ آل : : تَرَ ٌرْشَع حبضُي َنيِح َلاَق ْنَما :لاقو

 ُْتَناَكَو ءِتاَكيس َرْشَع اهب ُهْنَع امو «ِتاَنَسح رش اه هللا بنك ريك ءَْه د ّلُك ىَلَع َّوْهَو . ؛ُدْمَحلا

 .«عبضُي ىّنَح َكِلذ ُلْئِمَك ىَسْمَأ اًذإَو ءميجّرلا ناطْشلا ّنِ ُهَمْوَي هللا ٌةَراَجَآَو باكر ٍرْشَع م لْدَك

 ىلَع َّوْهَو ُدْمَحلا ُهَلَو ءُكْلُملا هَل ؛هَلَكِرَش آل هدو هلا الإ ةلإ ال : حبضُي َنْنِح َلاَق ْنَمه :لاقو

 هلام ُهْنَع ْتَيِحُمَو قئَسَح لام ُهَل َبِيْكَو ءٍباَكِر رْشَع لد ُهَل تن تناك َةّرَم لاي ٍمَْيْلا يف ريق دق ِءيَش ُلُك

هب ءاَج ام َلَضْمأب ٌدَحَأ ِتَْي ْمَلَو ءَيِسْمُي ىتح َكِلِذ ُهَمْؤَي ٍناطْيَّشلا ْنَم ًازْرِج ُهَل ُتَناَكَو ةَكّيَس
 ٌلُجَر اّلإ 

 مديل نم رك َلِمَع

 َكِيَبل» :حامص لك يف هلهأ هب ةاعتي نأ ءرمأو «تباث نب َديز مّلع هنأ ةريغو «دنسملا» يفو

 ُتْفَلَح وأ ٍلْوَك ْنِم ُتْلُق اَم َمُّّللا َكِيَلَِو َكِبَو َكْنِمَو ءَكْيَدَي يف ٌرْيَكلاَو َكْيَدْعَسَو َكِنَب' ُكْبِك كيبل ّمُهّْللا

 .واو هدانسإو ؛«سابع نبا ثيدح نم :«(80) ينسلا نبا هجرخأ )١(

 .نسح هدانسإو «ءادردلا يبأ ثيدح نم «(70) ينسلا نبا هجرخسأ (؟)

 . كورتم ميمت نب بلغألا هيفو :ءادردلا بأ ثيدح نم 07(2) ينسلا نبا هجرخأ ()

 ..سوأ نب دادش ثيدح نم ؛(5:5) يراخبلا هجرخأ ()

 . ةريره يبأ ثيدح نم 01595(2) ملسم هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «يقرزلا شايع يبأ ثيدح نم «(78517).هجام نباو :(0019) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم )0591١(2 ملسمو ؛1415(2) يراخبلا هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز افكر هلزنم ىلإ هلوخد دنع ِدِكَي هيده يف :لصف

 الو .ني مل أقق مل امو داك كل ام . لك كل يَ نَْب كتبعل ,رذت نب تو ؛فلح نم
 تنم امو «َتْيَلَص َتيَلَص ْنَم ىَلعَك ٍةالَص ْنِ م ٌتيَلص ام ّمُّللا ري ٍءْيَش ّلُك ىلع َكنِإ كب الإ رت الو َلْوَح
 َرطاَ ممّا «يِحلاَصلاب ياو امِلسُم يوت ءةَرِخآلاو اْنُدلا يف ينل تأ ؛ ّكْنَعَل ْنَم ىلَعُف ِدَنْعَل ْنِم
 ٍةاّيَحلا هِذَه ين َكَلِإ ُدَهْع يّنْإَ ءماَركإلاَو ٍلالَجلا اذ قكاهَّشلاو ٍبْيَعلا مِلاَع ءٍِضْرَألاَو ٍتاوامّسلا
 .ُكلُملا َكَل ءَكَل َكيِرَس ال َكَدْحَو نأ لإ هلإ ال ْنأ ُدَهْشَ يّنأب ًاديِهش كب ىّقَكَو - َكُدِهْشَأَو ءاينُدلا
 رح َكَدعَو نأ ُدَهْشََو َكُنوُسَرَو كُدِبع ادمَحُم نأ ُدَهْشَأَو ريد 5 ءْيَش لك ىَلَع تن 3ٌُمَحلا َكَلَّو
 ىلإ ينلكت نإ أ دَهشأو.روتقلا يف نك ع ُتَعِبَت َكْنأَو ءاَهيِف ٌبْيَر أل ٌةبِآ ٌّنَح ٌةَعاَّسلاَو ءٌقَح َكءاَقِلَو
 آل هنإ اَّلُك يِبونُد يل ْرِفْغاَك كك َكيَمْحَرِب الإ ُق بأ آل ينإَه «ٍقكيطحَو ٍبْلدَو ِةَرْوَعَو ِفْعَص ىلإ ينلكت ين
 . 7وهيِحّرلا ُباّوّتلا َتْنَأ ّكّنِإ يلع بْنَ َتْنَأ الإ ٌبونذلا ُرْفْمَي

 ٍهوحنو بوثلا سبل دنع ركذلا يف هلي هيده يف : :لصف
 دْمَحلا ََل َُهّللا» : لوقي مث ىاكر وأ ءًاصيمق وأ «ٌةماْمِع :همساب هاّمس ًابوث ٌدجتسا اذإ هلككَناك

 ثيدح ")هَل ٌعْنص اَمّرَش و ورش ْنِم كب ُدوُعَأَو هَل َمِيص ام َرْيَخَو هَرْيَخ هَرْيَخ َكّلَأْسُأ ويِنَئْوَسَك َتْنَأ
 . حوححص

 ينم ٍلْوَح ريغ نم ِوِكََرَو اذه يِناَسَك يذلا هلل ٌدْمَحلا : :َلاَقَق ًابْوَن ٌسِبَل ْنَم١ :لاق هنأ هنع ركذيو
 , 7ههيلك ني َمدَقَت ام هل ُهللا رفع ءةّوَق و َاَلَو

 ْنَم» :لوقي هك هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمُع نع «يذمرتلا عماج» يفو
 2 «يتاّيح يف هب ُلُمَجَتأَ ينو هب يِراَوأ ام يِئاَسك يدّلا لِ نحل : : لاَ ادب ًابؤَن سب
 ل ٍِ اًيَح ءوللا ٍلبيَس يِفَد هللا ٍفنَك يفو يللا ظْفِح يف ناك ىب ٌقَّدَصَتَم ٌقَلْخَأ يذلا بْؤّتلا

 0 يقلخأو يلبأ مث ؛يِقِلْخَأَو يلب : ديدجلا بوثلا اهسبلأ امل دلاخ ٌمأل لاق هنأ هنع حصو

 ْلَب :َلاَقَق «؟ٌليِسَغ ْمأ ءاَّذه ٌديِدَجَأ» :لاقف ًابوث ّرَمُم َرَمُع ىلع ىأر كي هنأ 'هجام نبأ نئس» يفو
 0 ْتْمَو ؛ًاديمَح ْنْشعَو ءًاديِدَج لبْلاد :َلاقف «ُليِسَع

 هلزنم ىلإ هلوخد دنع ُهِكي هيده يف :لصف
 ناكو «هلوخدب مهنم نم مْأِع ىلع هلهأ ىلع لخدي ناك نكلو ,مهُنَوْخَتي ٌةتغب هلهأ أجفيل كي نكي مل

 اميرو 0004ه ذب ْنِم ْمُكَدْنِع لَم :لاق اميرو «مهنع لأس وأ «لاؤسلاب أدب لخد اذإ ناكو « مهيلع ْمُلَسُي

 .رّسيت ام هيدي نيب ٌرضحي ىتح تكس

 . فيعض ٍدانسإب ل دمحأ هجرخأ 22

 .ديعس بأ ثيدح نم ((17/517) يذمرتلاو ٠*4 ) دواد وبأ هجرخأ (؟)
  نسح هدانسإو سنأ نب ذاعم ثيدح نم 197 /4 مكاحلاو 4٠(. +77) دواد وبأ هجرخأ ()
 .لوهجم وهف ءالعلا يأ لجأل فيعض دانسإب (001"01) هجام نباو 87١(« ) يذمرتلا هجرخأ (4)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب :(07084) هجام نبا هجرخأ (7) .(084) يراخبلا هجرخأ (5)
 .ةشئاع ثيدح نم ؛(1154١) ملسم هجرخأ 072



 ٍركذلا يف هلي هيده يف :لصف 1 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ِهلِل ٌدْمَحلاَو ؛يِناَدآَد ءيِناََك يَِلا ول ُدْمَحْلا» :هتيب ىلإ بلقنا اذإ ٌلوقي ناك هنأ لكي هنع ركذيو

 7"2«راّثلا ّنِم يِنَريجُت ْنَأ َكّنَأْسَأ «َلَضْأَك ّيَلَع ّنَم يِذَّلا هلل ُدْمَحلاَو «يِناََسَو يِنَمَعظَآ يِذَّلا
 لاق“*هكلهَأ ىَلعَو كيل ةكرَب ني ملك كي ىلع تلح اًذإ» :سْنأل لاق هنأ لو هنع تبثو

 . حيحص نّسح ثيدح : يذمرتلا

 َرْيَخَو .جّلؤملا َرْيَخ َرْبَخ كنأْسَأ ين مهلا :ٌلُقَلَك ' ُهَتْيَب َلُجّلا َجّلَو اّذِإ» :نلكي هنع «ندسلا» يفو
 ."”ولهَأ ىَلَع ْمُلَسِيِل م ٠ الو اَنْ وللا ىَلَعَو ءاَجلَو للا مسي ٠ «جّرخملا

 ٌنِياَض َوُهَ هولا ٍلببَس يف ًايِاَخ جر لجو : هللا ىّلَع ّنِم اَض ُْهَلُك هئالث :لو هنغ اهيفو
 َوُهَف ءدجْسمْلا ىَلِإ َحاَر ٌلُجَرَو ةَمِينَع ٍةَميِنَعَو ِرْجَأ ْنِم َلاَن اًمب ُهَدُرَي وأ ةَنَجلا ُهَلِحْدُيَ ُهاَكوَتَي ىَّتَح وللا ىَلَع

 َوُهَ ءٍمآلَسِ هب َلَخَد ُلُجَدَ ٍقَمَْو رْجَأ نِ م َلاَث ام هكَُي ذأ ٌةنَجلا ُهَلِحْدُبك ُهَكوعي ىَّبح هللا ىَلَع ٌنِياَض
 . حيحص ثي ثيدح هللا ىَلَع ٌنِياَض

 َتيِبَم ال :ناطِيَّشلا َلاَق ءوِماَعَط َدْنِعَو ِهِلوُخُد َدْنِع هللا ركَذ ُهَتْبَب ْلُجَّرلا َلَخَد اَدإ» :هي هنع حصو
 هللا ٍرُكْذي ْمل اد «ٌتيبملا ُمُثْكَرُ ذأ :ٌناَطْبَصلا َلاَك ءِهِلوُخُد َدْنِع هللا ٍرْكْذَي ْمْلَك َلَخَد اذِإَ َىاَشَع آلَو ْمُكَل
 . ملسم هركذ *)(ءاَّشَعلاَو ٌتيبملا ُمُتْكَرُد ذأ :َلاَك ءوِماَمَظ َدْثِع

 ءالخلا هلوخد دنع ركذلا يف هِي هيده يف :لصف

 ِثْيُحلا ّنِم كب ُدوُهَأ يّنإ َمُهّللا» :ءالخلا هلوخد دنع ُلوقي ناك هنأ «نيحيحصلا» يف هنع تبث
 ©ثئاَبكلاَو

 ." كلذ ٌلوقي نأ ءالخلا لخد ْنَم رمأ هنأ هنع دمحأ ركذو

 «ٍسجّنلا ٍسْجّرلا ّنِم َكِ ٌدوُعَأ ين َمُهّللا :َلوُقَي ْنَآ ُهَقِفْرَم َلَخَد اًذِإ مكُدححأ رجُْمَي آل» :هنع ركذُيو
 ميجا ن ناطْيَّشلا ءِثِْخُملا ِثيِبَحلا

 َلوُقَي ْنَأ فيِنَكلا ْمُكُدَحَأ َلَكَم اًذإ َمدآ يِنَب ِتاَرْوَعَ نجلا َنْيَب اَم ٌرْئَس» :لاقؤإل# هنع ركذيو
 . وهلا مشب

 0 ِهَْلَع ٌدْرَي ْمَلَف َلوُبي َوُهَو ِْيَلَع مَ ًالجر نأ لك هنع تبثو
 طِئاَغلا ِناَبِرْضَي ِنآلُجَّرلا جّرْخَي آل» :َلاَقَف طئاغلا ىلع ثيدحلا تّثمي هناحبس هللا نأ رببخأو

 )١( ينسلا نبا هجرخأ )١87( نسمح كلسي «(05082) دواد وبأ هجرخأ رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو مسي مل واو هيفو ,

 يذمرتلا هجرخأ (؟) )5594(.

 .تاقث هلاجر دانسإب يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم ؛(50457) دواد وبأ هجرخأ ()

 . ةمامأ بأ ثيدح .نم )١50(« ينسلا نباو )1١91(«: درفملا بدألا» يف يراخبلاو :(؟5444) دواد وْبَأ هجرخأ (5)

 .رباج ثيدح نم 2(؟018)ملسم هجرخأ(6)

 .سنأ ثيدح نم «(0176) ملسمو )١57(« يراخبلا هجرخأ (1)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب مقرأ نب ديز ثيدح نم (745) هجام نباو ؛(5) دواد وبأو ؛,١/7794 دمحأ هجرخسأ (/)

 .فيعض هدائسإو «ةمامأ يبأ ثيدح نم 794(2) هجام نبا هجرخأ (4)

 . فيعض ٍدانسإب يلع ثيدح.نم «(141) هجام نباو «(307) يذمرتلا هجرخأ (9)

 .رمع نبا ثيدح نم .(701) هجام نباو ؛76 ١/ يئاسنلاو «(40) يذمرتلاو «(17) دواد وبأو «(770) ملسم هجرخأ(١٠)



 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز نيك + ركذلا يف لي هيده يف :لصف

 .2كِلَد ىَلَع ُتّقمَي َّلَجَو ّرَع هللا نإ ءِناَنَّدَحَتَي اَمهِتاَرْوَع ْنَع ٍنيِفِشاَك
 ثيدح يف كلذ نع ىهن هنأو «طئاغب الو ٍلوبب اًهُريدتسي الو ةلبقلا ٌليقتسي ال ناك هنأ َمّدقَت دقو

 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبعو «لقعم يبأ نب لقعمو ؛ةريره يبأو .«يسرافلا ناملسو «بويأ يبأ

 ٌةحيحص ثيداحألا هذه ٌةماعو . مهنع هللا يضر ءهرمع نب هللا دبعو « هللا دبع نب رباجو «يديبزلا

 ضيفتسملا هيهن ٌحيرص درُي الف «ةلالدلا ٌفيعض امإو «ٍدنسلا لولعم امإ اهل ضراعملاو «نسح اهرئاسو

 ةلبقلا اولبقتسي نأ نوهركي ًاسانأ نأ كي هللا لوسرل ركُذ ؛ةشئاع نع كاري ثيدحك «كلذب هنع
 ام نسحأ وه :لاقو ,؟9دمحأ ماَمإلا هاور اَةَلْبِقلا َلَبِق يت َدَعشَم دَعَفَم اولؤح ءاهوُلعن دقوأ» : لاقف « مهجوُرفب

 ثيدحلا ةمكأ نم هُريغو ُييراخبلا هيف نعط دق ثيدحلا اذه نكلو ؛ًالسرم ناك نإو ةصخرلا يف يوُز
 هل ؛ريبكلا للعلا» باتك يف يذمرتلا لاق . هّئيسحت الو هّئيبثت دمحأ مامإلا مالك يضتقي الو «هونيثُي ملو

 «بارطضا هيف ٌثيدح اذه : :لاقف ءثيدحلا اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يأ لاس
 ىهتنا .اهلوق نم ةشئاع نع يدنع حيحصلاو

 دبع هاور دقو ءاهنم عمسي مل هنإف «ةشئاعو كارع نيب هعاطقنا يهو «ىرخأ ةلِع هلو :تلق

 يبأ نب , دلاخ فعض يهو «ىرخأ ةلِع هلو «ةشئاع نع لجر نع ءاذحلا دلاخ نع يفقثلا ٍباّمولا
 .تلصلا

 ماعب ضبقُي نأ لبق ٌةتيأرف «ٍلوبب ٌةلبقلا لبقتسُت نأ و هللا لوسر ىهن : :رباج ٌتيدح كلذ نمو

 تلأس :«؟”«للعلا» باتك يف يذمرتلا لاقو .هنيسحت دعب يذمرتلا هبرغتسا ثيدحلا اذهو . ””اهلبقتسي
 نإف «قاحسإ نبا نع دحاو ٌريغ هاور «حيحص ثيدح اذه : :لاقف «ثيدحلا اذه نع يراخبلا ينعي ًادمحم
 «هسفن يف هتحص هدارم ناك نإو «هسفن يف هتحص ىلع لدي مل «قاحسإ نبا نع هتحص يراخبلا دارم ناك

 ,©*«ةبعكلا ربدتسم هتججاح يضقي لك هللا لوسر ىأر املا رمع نبا ثيدح مكح اهّمكح «نيع ةعقاو يهف
 ٌنوكي نأو «ناينيلاب هّصيصختو هك هب هصيصختو ءهسكعو هب يهنلا حسن : :ةتس ًاهوجو ٌلمتحي اذهو

 دحاوب مزجلا ىلإ ٌليبس الو ءميرحتلا ىلع سيل يهنلا نأل ًانايب نوكي نأو «هريغ وأ ناكمل هاضنقا رذعل
 كرت ىلإ | ليبس الف ءاهنم يناثلا هجولا لمتحي ال رباج ٌتيدح ناك نإو « «نييعتلا ىلع هوجولا هذه نم
 يف كلذ نع ىهن امنإ : رمع نبا لوقو . ٍلّمَتحملا اذهب ةضيفتسملا ةحيرصلا ةحيحصلا يهنلا ثيداحأ
 بويأ يبأ مهفب ضّراعم وهو «يهنلا ظفل ٍةياكحب سيلو ءاهب يهنلا صاصتخال هنم ٌّمهَّف ؛ءارحصلا

 لاقي هنإف ؛ناينبلاو ءاضفلا نيب نيقّرفملا مزلي يذلا ضقانتلا نم مومعلا باحصأ ٍلوق ةمالس عم مومعلل
 قلطم اولعج نإو « «لصاف ٌدح ركذ ىلإ ليبس الو ؟ناينبلا يف هعم كلذ ٌروجي يذلا زجاحلا ٌّدح ام : :مهل
 هريظنك «ديعب وأ بيرق لبج هنيبو لئابلا نيب لوحي يذلا ءاضفلا يف هزاوج مهمزل «كلذل ًازوجم ناينبلا
 سفنب ًاصتخم سيلو «ناينب الو ءاضفب فلتخي ال كلذو «ةلبقلا ةهجل ٌميركت يهنلا نإف ًاضيأو «ناينبلا يف

 ٌةهج امأو ءمظعأو ناينبلا ٌَناردُج لوحت ام لثمب تيبلا نيبو لئابلا نيب لئاح ٍةَمَكَأو لبج ني مكف «تيبلا
 .هلمأتف هسفن تيبلا ىلع ال «يهنلا عقو ةهجلا ىلعو ءاهنيبو لئابلا نيب لئاح الف «ةلبقلا

 .لوهجم وهف ضايع نب لاله لجأل «فيعض ٍدانسإب «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 17/7 دمحأو )١6(: دواد وبأ هجرخأ (1)
 .(9) يذمرتلا هجرخأ (7) .0975) هجام نباو ء17١ا//5 دمحأ هجرخأ (؟)
 هب ج) (955) ملسم هجرخأ 2( .«حيحص ثيدح اذه» هيف سيل نكل ؛41/١ (5)



 ءوضولا راكذا يف لَو هيده يف :لصف 8م (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يذلا ا ِهلِل ٌدْمََحلا» :لوقي ناك هنأ هنع ركذيو ى7وكئاَرْفُع» :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناكو : لصف

 .هةجام نبا هركذ 3 60 «يناَئاَعَو «ىّدألا ينَع َبَمْذأ

 ءوضولا راكذأ يف هلي هيده يف :لصف

 "اولا مسي اووّضَوَت» :ةباحصلل لاق مث «ءاملا هيف يذلا ءانإلا يف هيدي عضو هنأ لي هنع تبث

 ّبصَف ٌرِباَج اي لُخ» :َلاقف «ءاملاب ءيجف ؛ِءوُضَوب ِداَن» :هنع هللا يضر رباجل لاق هنأ هنع تبثو

 قلو هعياضأ نيب نم روي ءاملا تيأرف :لاق هللا مسب :ُتلُقو ِهيَلَع ُتْيَيَصَق :لاق وللا مْسِب قو يلع

 هللا يضر“ ”يردخلا ديعس يبأو :'' 2 ”ديز نب ديعسو 3 !ةريره يبأ ثيدح نم هنع دمحأ ركذو

 .نيل اهديناسأ يفو اهْيَلَع هللا مسا ِرُكْذي ْمَل نَمِل َءوُصُو 5 ال : مهنع

 هَل َكيِرَش آل ُهَدْحَو ُهللا الإ هلإ آل نأ ُدَهْشَآ : لاَ مث ءوُضْولا ٌعَبْسَأ نمد :لاق هنأ لَ هنع ٌحصو
 .ملسم» هركذ 00ةاَّش اَهّيَأ نِم م ُلُخْدَي ُةَيِناَمّتلا ِةَنجلا ُباَوْبَآ ُهَل ُتَحَيُف ُهُلوُسَرَو ُهَُدْبَع ًادّمَحُم َّنأ ُدَهْشَأَو روامس يلو مه مع

 :دمحأ مامإلا دازو '"َيِرهطتملا نم يِفْلَجاَو َنيِباوَتلا ّنِم ينج للا :دهشتلا دعب يذمرتلا دازو

 259 تارم ثالث كلذ لوق دمحأ عم هجاّم نبا دازو ' 0 'ءاَمَّسلا ىلإ ُهَرَن َعَهَر مث

 ْنِم عرفك أَضَوَت نم : ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ ٍثيدح نم ؛هدنسم» يف دلُخَم نب يب ركذو

 قَد يف بيم كي ْبونآَو كروس نشأ كلآ الإ لإ ال نا دهْشَأ كنب َمُهّللا كَئاَحْبس : :َلاَ مث هئوُضو

 هباتك» يف يئاسنلا هاورو '")هقَماَيِقلا مو وي ىلإ ْرَسُْي ْمَلَك ٍ شَْعلا ٌتْحَن تحن ُتَمِفُر ٌمُث «عباطب اَهّْيْلَع َعبطو

 «هئوضو نم هغارف دعب لوقي ام) باب : ماسلا لاقو «هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ مالك نم «ريبكلا

 لَك هلا ٌلوسر ُتيتأ :لاق يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم حبحص دانسإب ركذ مث .مدقت ام ضعب ركذف

 ؛يِتْرِر ين يل ُكِراّبد ءيِراَد يف يبل ْعّسَوَو ينك يل رِفما مهلا :وعديو لوقي هتعمسف «اضرتف ءوضوب

 ام» باب : ينسلا نبا َلاقو «؟ِءْيَش ْنِم ُتَكَرَت د لّمو» :لاق ءاذكو اذكي وعدت كتعمس «هللا يبن اي :ُتلقف

 . "””هركذف «. . .هتوضو يّئارهظ نيب لوقي

 .نسح ثيدح وهو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو «1 مكاحلاو :(9) يذمرتلاو 70(2) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(701) هجام نبا هجرخأ )22

 .سنأ ثيدح نم 01 يئاسنلا هجرخأ (9)

 .ةصق هلو ءرباج ثيدح نم 0017(2) ملسمو «(4167) يراخبلا هجرخأ (4)

 . 145/1 مكاحلاو )25١1« دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(944) هجام نباو )١5(( يذمرتلاو ء٠/2 /4 دمحأ هجرخأ (1)

 .(7941) هجام نباو ء41/7 دمحأ هجرخأ (0)

 .رمع ثيدح نم ((7514) ملسم هجرخأ (8)

 .ًاضيأ رمع ثيدح نم ((06) يذمرتلا دنع وه (4)

 )٠١( مسي مل وار هيف «فيعض ٍدانسإب «رماع نب ةبقع ثيدح نم 2151/4 دمحأ هجرخأ .

 )١1( يمعلا ديز فعضل «فيعض ٍدانسإب سنأ ثيدح نم :(478) هجام نبا هجرخأ .

 .(87)و ؛(85) مقرب ًافوقوم هررك مث .فوقوم باوصلاو أطخ اذه :لاقو 81(2) ؛ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هجرخأ )١١(

 .تاقث هلاجرو "949/4 دمحأو ؛(؟8) ينسلا نبأو ؛(80) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هجرخأ (1



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ايل هراكذأو ناذآلا يف لَو هيده يف :لصف

 هراكذأو ناذألا يف لي هيده يف :لصف

 حص يذلا نكلو «ىدارقو ىنثم ةَماَقإلا عرشو ١ عيجرت ريغبو عيج رتب نيذأتلا نس هنأ لك هنع تبث

 ٌراركت هنع كلذكو «قةتبلا اًمُدارفإ ُهنع حصي ملو ٌهآلَّصلا ِتَماَق ْدَق» :ِةَماّقإلا ةملك ٌةينثت هنع

 قب ا قلب أ ثيدح امأو .نيترم ىلع ٌراصتقالا هنع َّحِصَي ملو «ًاعبرأ ناذألا لوأ يف ريبكتلا

 «ديز نب هللا دبع ثيدح يف ًاحيرص ٌعيبرتلا مص دقو ,عبرأب عفشلا يفاني الف ”ةَماقإلا َرِتوُيَو َناْذألا
 . مهنع هللا يضر «ةروذحم يبأو «باطخلا نب رمعو

 ناك امنإ :لاقف «ةماقإلا ةملك ءانثتسا امهنع هللا ٍيضر رمع نبا نع حص دقف «ةماقإلا ٌدارفإ امأو
 دك ُءالَّصلا ِتَماَك دّك» :لوقي هنأ ٌريغ هرم َهَّرم ُةماَقإلاو (نْيَتَرَم نْيَن رم لَ هللا ٍلوُسر ٍدْهَع ىلع ُناذألا

 الإ َةَماَقإلا َرِتوُيو َناذألا َعَمْشَي ْنأ لالب َرِمُأ : سنأ نع (يراخبلا حيحصا١ يفو .(ٌةَدلَّصلا ِتَماَق

 .ةَدلَّصلا ِتَماَق ْدَك ُةَآلَّصلا ِتَماَق ْدَق» :ةماقإلا يف رمعو ديز نب هللا دبع ثيدح نم حصو ,0ةَماَقإلا

 ةئزجم ةزئاج هوجولا هذه ّلُكو .ٍناذألا ٍتاملك رئاس عم ةماقإلا ٍةملك ٌةينثت ةروذحم يبأ ثيدح نم حصو
 «هتماقإو لالب ناذأب ذخخأ دمحأ مامإلاف ءضعب نِم لضفأ اهّضعب ناك نإو ءاهنم ءيش يف ةهارك ال

 كلامو «ةروذحم ىبأ ةماقإو لالب ناذأب ذخأ ةفينح وبأو «لالب ةماقإو ةروذحم يبأ ناذأب ذخأ يعفاشلاو

 ةرم ةماقإلا ةملك ىلعو «نيترم ناذألا يف ريبكتلا ىلع راصتقالا نم ةنيدملا لهأ لمع هيلع ىأر امب ذخأ
 ١ .ةّنْسلا ةعباتم يف اودهتجا مهنإف «مهلك هللا مهمحر ؛ةدحاو

 :عاونأ ةسمخ هنم هتمأل عرشف «هّدعبو ناذألا دنع ركذلا يفي هّيده اًمأو : لصف
 ىلع يح» «ةالصلا ىلع يح» :ظفل يف الإ «نذؤملا لوقي امك عماسلا لوقي نأ : اهدحأ

 : نيبو اهنيب مجلا هنع ءىجيي ملو "وللا الإ هوك الَو لوح الد ب امهُنادبإ هنع حص هن هنإف "”«حالفلا
 امهلادبإ | هنع حص يذلا كي هيدهو «ةلعيحلا ىلع ٌراصتقالا الو «حالفلا ىلع يح» «ةالصلا ىلع يح»

 عماسلل َّنَسَق ءٌرْكِذ ناذألا تاملك نإف ؛عماسلاو نّدؤملا لاحل ٍةقباطملا ةمكحلا ىضتقم اذهو «ةلقوحلاب

 ةملكب ةوعدلا هذه ىلع َنيِعَتْسي نأ عماسلل َّنَسَق «هعمس نمل ةالصلا ىلإ | ٌءاعد ةلعيحلا ةملكو ءاهلوقي نأ

 .«ميظعلا يلعلا ه للاب اّلِإ َةَرُق الو َلؤَحال» : يِهو ةناعإلا

 ءأَبَر ِهّللاِب ٌتيِضَر وللا ١ ُلوُسَر ادّمَحُم نأ ءُهّللا الإ هلِإ الآ ُدَهْشَ انأود :لوقي نأ :يناثلا
 ُهَبْنَد ُهَل َرِفَغ١ كلذ َلاَق ْنَم نأ َرَيْخَأَو ىالوُسَر ٍدمَحْمِيو «ًانيد مالْسِإلاِبَو هيلا 2و مك

 لصيو هي هيلع ىَّلصُي ام ٌلَمْكَأ ءانؤملا ةباجإ نم هغاوق دعب يبنلا ىلع َيّْلَصُي نأ : ثلاثلا
 قلذحت نإو اهنم ٌلمكأ هيلع ٌةآلِص الف هيلع اوُلصُي نأ هتمأ همّلع امك ةيميهاربإلا ةالصلا يه «هيلإ
 .نرقلذحتملا

 )١( يراخبلا هجرخأ )5037(.

 .سنأ ثيدح نم :((708) ملسمو :(506) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ديعس يبأ ثيدح نم 7417(2) ملسمو ((511) يراخيلا هجرخأ (©)

 .باطخلا نب رمع ثيدح نم «(746) ملسم هجرخأ (5)

 . صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم «(787) ملسم هجرخأ (0)
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 هراكذأو ناذالا يف لِي هيده يف :لصف مى (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ًادَّمَحُم ِتآ «ْةَمِياَقلا ٍةالَّصلاو ٍةَماَنلا ِةَوْعّدلا هذه سر هلل: ل هيلع هتالص دعب لوقي نأ : عبارلا

 ظفللا اذهب ءاج اذكه 2'”َءاَعيِملا ٌفِلْحَت آل َكْنِإ ُهَتْدَعَو يذلا ًادوُمْحَم ًاماَقَم ُهْنَعِباَو ةَليِضَفلاَو َةَليِسَولا

 . لك هنع حص اذكهو «مال الو فلأ الب «ًادومحم ًاماقم»

 «ننسلا» يف امك «هل ٍباَجَتْسُي لي هنإف ءهلضف نم هللا لأسيو ٍ ؛كلذ دعب هسفنل وعدي نأ : : سماخلا

 . "”«ةظفت ْلَسْف َتْيهَتْلا ذك «َنيدَوُملا يَ َنوُلوُقي اَمَك ْلُقا : كو هنع

 ٍةَالَّصلاَو ةّماّنلا ِةَوْعَّدلا و هزم بر هللا :يداثلا يِداَنُي َّنيِح َلاَك ْنَم : ِهكي هنع دمحأ مامإلا ركذو

 . ””هتَوهَد ُهَل ُهَللا َباَجَتْسا ُهَدْعَب طْكَس ال ئَضِر ُهْنَع َضْراَو ِدَّمَحُم ىلع ّلَص ّةَعداَتلا

 اذه ن نإ مهلا : برغملا ٍناذأ دنع لوقأ نأ كدا وسر يتم اهنع هللا يضر ةملس ّمأ تلاقو

 .يذمرتلا هركذ ' يل ُرْفْغاَف َكِتاَعُد ٌتاَوْصَأَو َكِراَهَن ُراَبْدِإَو ءَكِلْيَل ُلاَبْقإ

 مهَللا» لاق ناذألا عمس اذإ ناك هنأ هعفري ةمامأ يبأ ثيدح نم «كردتسملا» يف مياحلا ٍركذو
 ينيخأَو اَهْيَلَع يئَوَت «ىَوْقَتلا ٍةَمِلَكَو ٌّقَحلا ِةَوْعَد ءاَهَل ٍباَجتْسُملاَو قَباَجَتْسُملا ِةَماّيلا ِةوُمَّدلا ِهِذَه ب بر

 هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا هركذو ةمايقلامْوَبالمع اهل يجِلاَص ْنِم يلم ع ءاَهْيَلَع

 هيلع ًافوقوم

 . اَهَماَدأو ُهَللا اَهَماَقَأ١ :ةماقإلا ةملك دنع لوقي ناك هنأ لي هنع ركُدو

 :لاق ؟هللا لوسر اي ٌلوقن امف :اولاق ؛ةَماقإلاو ِناّذألا َنيِب ُدَرُي ال ُءاَعّدلا» : : ل هنع «نئسلا» يف
 . حيحص ثيدح ؟')اوّرِخآلاَو ايندلا يف املا هللا اوُلَس»

 ىاَدّتلا ٍروُضُح دْنِع هُتَوُهَد َْه ٍاَد ىلع رم اَمّلو ٍئاَمَّسلا ٌباَو وب هللا ُحَتْفَي ِناَمعاَس : هنع اهيفو

 . هللا ٍليِبَس يف ٌفّصلاو

 ءزئانجلاو ٍ؛نيديعلا يف راكذألاو ءاهئاضقتنا دعب راكذألاو ًالّصفم ةالصلا راكذأ يف هّيده مدقت دقو

 هيدي ًاعفار ًامئاق اهتالص يف حّبسي ناك هنأو «ىلاعت هللا ركذ ىلإ | عزفلاب فوسكلا يف رمأ هنأو «فوسكلاو

 .ملعأ هللاو ءسمشلا نع رِسُح ىتح وعديو ُدَمْحَيو رّبكُيو لّلِهُي

 ال كنإ» ظفل ةدايز نود نم ءرباج ثيدح نم ؛«(1١7) يذمرتلاو «(054) دواد وبأو «(4714)و :(114) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةفيعض يهو يتقهيبلا ةدايزلا هذه جرخأو «ةداعيملا فلخت

 . نسح ٍدائسإِب صاعلا نب وزمع نب هللا دبع ثيدح نم ؛(075) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ةعيهل نبا فعضو «رييزلا يبأ ةنعنع هيف «فيعض ٍدانسإب .ءرباج ثيدحح- نم ءالاثال /6 دمحأ هجرخلأ (

 .يبهذلا هقفاوو .مكاحلا هححصو 144/١ مكاحلاو :(570) دواد وبأو «0085) يذمرتلا هجرخأ (4)

 41١/1١. يقهييلا هجرخأ )2

 نب رهشو «ّمسي مل وار هيف «فيعض ٍدانسإب « كيبنلا باحصأ ضعب نع وأ ةمامأ بأ ثيدح نم «(014) دواد وبأ هجرخأ (5)

 ٠ مالك هيف «بشوح
 هدانسإو :(4717) ةميزخ نباو ء1080 / دمحأ هجرخ-أ .رخآ هجو نم هردص دروو .سنأ ثيدح نم :(7044) يذمرتلا هجرخأ (0)

 . يوق
 .يوق ٍدانسإب 198/١« مكاحلاو :(5540) دواد وبأ هجرخأ (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نايل ماعطلا راكذأ يف كي هيده يف :لصف

 ريبكتلاو ليلهتلا نم راثكإلاب هيف رّمأيو ةّجِحلا يذ ٍرْشَع يف ءاعدلا ٌرثكي ِهْلَو ناكو :لصف
 . "”ديمحتلاو

 هللا” :لوقيف «قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم رّبكُي ناك هنأ هنع ركذُيو
 «هيلع لمعلاف «هدانسإ حصي ال ناك نإو اذهو ©9هُدْمَحلا ِهَّلِلو ُريْكَأ هللاو هللا اّلإ هلإ آل يفأ ُهّللا ربه
 ءطقن ًاثالث امهلعف نم سابع نباو رباج نع يوُر امنإف ًاثالث هنوك امأو « «ريبكتلا عفشي اذكه هظفلو
 ةَرُْ هللا َناَحْبُسو ءًاريثك هل ُدمحلاو «أريبك ٌربكأ هللا :لاقف داز نإ : يعفاشلا لاق .نسح امهالكو
 ةَّدَحو هللا الإ هلإ ال «نورفاكلا هرك ولو ٌنيّدلا هل نيصلخم ءهاّيِإ الإ ٌدبعن الو ملا الإ هلِإال «ًاليصأو
 . ائسح ناك «ديكأ ُهّللاو هللا الإ هلإ ال ءهدحو ٌبازحألا مزهو ءهّدبع رصنو ءىدعو ٌّقدص

 يب مالْسإلاو ٍةَمالَّسلاَو ,ناميإلاو ٍنْمآلاب اَنْيَلَع هّلَِأ َمُهَّللا» : لوقي ناك هنأ هنع ركذُي :لصف
 .نسح ٌثيدح : :يذمرتلا لاق 0مل ُكُبَرَو

 ٍةَمَالَّسلاَو ءناَميإلاَو مآل ايل لِ مهلا ءربكأ هللا هتيؤر دنع لوقي ناك هنأ هنع ركذُيو
 . يمرادلا هركذ هللا َكْيرَو اَنْبَر ءىَصْرَيَو انير ُّبحُي اَمِل ٍقيِفْوتلاَو ٍمالْسِإلاَو

 ِيْشْرَو رْيَخ لآلِه» :لاق لالهلا ىأر اذإ ناك لكي هللا ّيبن نأ هغلب هنأ ةداتق نع دواد وبأ ركذو
 َءاَجَو ءاَّذَك رهشب َبَمَد يِذّلا هلل ُدْمَحلا :ُلوُقَي رمق ٍتاَرَم ثآلت َكَقَلَح يِذَّئاب ٌتنَمآ ِدْشْرَو رْيَخ ٌُنآألِه
 .نيل اهديناسأ يفو , 9واّذك رْهَشب

 ٌثيدح هلك يبنلا نع بابلا اذه يف سيل :لاق هنأ ؛هئنس» خسن ضعب يف وهو دواد يبأ نع ركذُيو

 هدعبو هلبق ماعطلا راكذأ يف كي هيده يف :لصف

 , ْمُكْدَحَأ َلكأ اًذإ» :لوقيو ءةيمستلاب لكآلا رمأيو هللا مشب» :لاق ماعطلا يف هدي عضوا اذإ ناك
 ثيدح ©«وِرخآَو هلَوأ يف للا مسي : : قيل ءِهِلَوأ يف للا ّمْسا َرُكْذَي ْنَأ َيِسَن ْنِإف «ىَلاَعت ِّللا مسا ٍرُكْذل

 . حوحص
 رمألا ٌتيداحأو ءدمحأ باحصأل نيهجولا ٌدحأ وهو ,'"لكألا دنع ةيمستلا ٌبوجو ٌحيحصلاو

 اًهُكَراتو ءاهرهاظ نع اَهُجِرْخُيو اهتفلاخم عرسي ٌعامجإ الو ءاهل ٌضِراعُم الو ؛:ةحيرص ةحيحص اهب
 .هبارشو هماعط يف ناطيشلا ةكيرش

 ,مهُدحأ ىّئسف «ةعامج اوناك اذإ نيلكآلا نأ يهو ءاهيلإ ةجاحلا وعدت ةلأسم انه اهو : لصف
 ؟عمجلا ةيمستب الإ لوزت ال مأ ءهّدحو هتيمستب مهماعط يف مهل ناطيشلا ةكراشم ٌلوزت له

 )١( سابع نبا ثيدح نم «(459) يراخبلا دنع وه .

 .رباج ثيدح نم ؛. 57 ينطقرادلا هجرخأ )2

 .رمع نبا ثيدح نم «5 /؟ يمرادلا هجرخأ (4) .©481) يذمرتلا هجرخأ ()
 .(8091) دواد وبأ هجرخأ (5)

 يبه نم ي وبأ هجرخا .ىيهذلا هقئاوو هححصو ةشئاع ثيدح نم 4 او )١864(.: يذمرتلاو :6279/51) دواد وبأ هجرخأ (7)
 . ةملس يبأ نب رمع ثيدبح نم 7077(2) ملسمو «(677/7)و (975377) يراخبلا دنع وه (0)



 ماعطلا راكذأ يف هُو هيده يف :لصف ناي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هد لليل. ياعم دار

 تيمشتو «مالسلا ٌدرك هياحصأ هلعجو «نيقابلا نع دحاولا ةيمست ءازجإ ىلع يعفاشلا ٌصنف

 اذهلو «هريغ ٌةيمست هيفكي الو ءوه هتيمستب الإ ! لكآلل ناطيشلا ٌةكراشم عفرُي ال :لاقُي دقو . سطاعلا

 عضتل تبهذف ؛ عدت امنأك ةيراج تءاجف ءًماعط يكب هللا لوسر عم انرضح انإ» :ةفيذح ثيدح يف ءاج

 لاقف هديب ذخأف ُمُنْدُي اَمّنَك يب ؛ارعأ ءاج مث ءاهديب يي هللا ٌلوسر ٌدخأف «ماعطلا يف اهدي

 ٌلِحتْسَمل ةَيِراجلا ذهب اجب هو يلع للا مشا ركب ال نأ ماعلا لحمل َناطْيّشلا َّنِإ» : لي هللا لوسر

 يِدَي يف ُهدَيَنِإ هِدَِب يِسفَت يِذَّلاو ودَيِب ُتْذَحَأك وب ٌلِجَتسَيل َيِباَرع ألا اذهب ءاَبَن ءاَمِدَيِب ٌتْذَحَأَك ٠ اَه

 يف هدي ناطيشلا عضو امل ؛يفكت دحاولا ةيمست تناك ولو «270لكأو هللا مسا ٌركذ مث ؛ فاَمَهْيَتَي َعَم

 .مامطلا كلذ

 عضولاب تأدتبا ةيراجلا ّنكلو دعب ىّمسو هذي عضو دق نكي مل هيي ّيبنلا نأب باجُي دق نكلو

 دعب مسُي مل نم كراش ناطيشلا نأ مك نيأ نوف «ٌناطيشلا امهكراشف «ٌيبارعألا كلذكو «ةيمست ٍريغب

 ناك : :تلاق ةشئاع ثيدح نم هححصو ْيذمرتلا ىور دق نكل «َلاقُي نأ نكمُي امم اذهف !؟هريغ ةيمست

 اَمأ» : هلي هللا ُلَوُسَر َلاَقَك ٠ ِنْيَمْفْل ُهَلَكأَك يبارعأ ءاجف ءهباحصأ ني ةئِس يف ًاماعط ُلكأي لي لَو هللا ٌلوسر

 يبارعألا اذه ءاج املف ءاوّعَس ةتسلا كئلوأو كي هلا لوسر نأ مولعملا نمو ""”ْمُكاََكل ىَنَس ْوَل ُهْنِإ

 .عيمجلا ىفكل ىّمس ولو «نيتمقُلِب ماعطلا لكأف هلكأ يف ٌناطيشلا هكراش مسي ملو لكأف

 اًذِإ» :لاق هنأ لك يبنلا نع حص دقو «رظن اهيفف ءسطاعلا تيمشتو «مالسلا در ٌةلأسم انمأو

 امهنيب ٌقرفلاف ءامهيف مكُحلا ٌمّلُس نإو "”!هَتمَشُي ْنأ ُهَمِمَس ْنَم َّلُك ىَلَ نحف هللا َدِمَحَف مُكُدَحَأ سلع

 ىّنس اذإف ٠ مسي مل اذإ هلكأ يف لكآلا ةكراشم ىلإ لصوتي امنإ ٌناطيشلا نإف ءٌرِهاظ لكألا ةلأسم نيبو

 ةكراشم ُلِقَت لب ؛هعم لكأبف «هل ناطيشلا ةنراقم ني مسُي مل نمع ىّئس نم ةيمست ٍزجت مل ؛هُريغ

 .ملعأ هللاو .هنيبو مسُي مل نم نيب ةكرشلا ىقبتو « مهضعب ةيمستب ناطيشلا

 اًدإ دحأ ُهَللا َوُم ْلُك اًرفَيلَ ءوِياَعَط ىَلَع َيّمَسُي ْنَأ يسن ْنَما كي يبنلا نع رباج نع ركذُيو
 .رظن ثيدحلا اذه توبث يفو 2غ

 ًالَو ٌيِفْكَم ٌريغ هيف ًاكَراَبُم ًابّيط ًاريثك ًادْمَح ِدَّلِل ُدْمَحلا» : :لوقي هيدي نيب ني ٌماعطلا َعْفُ اذإ ناكو

 .2يراخبلا هركذ .ّلَجَو َّرَع هاير ُهْنَع ىَئفَعْسُم آلَو ٍيدَوُم

 . 9(نيمِلْسُم اَنَلَعَجَو اَناَفَسَو امَعْظأ يذلا و هلل ُدْمَحلا» :لوقي ناك اًميرو

 . 7 ًاجَرْخَم ُهَل َلَمَجَو ُهْعَّوسو ىَقَسَو ممظَأ يِذّلا دلل ُدْمَحلا» :لوقي ناكو

 رك

 . ةفيلح ثيدح نم ؛(77//7) دواد وبأو 50119(2) ملسم هجرخأ (1)

 .(1808) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . ةريره يبأ ثيدح نم هوحنب «(517) يراخبلا هجرخأ ()

 .(417) ؛ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ )2

 .ةمامأ يبأ ثيدح نم :(05408) يراخبلا هجرخأ (5)

 . هبارطضال «فيعض ٍدانسإب :07401/) يذمرتلاو «(786:) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب «يراصنألا بويأ بأ ثيدح نم «(7861) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نك ماعطلا راكذا يف لَك هيده يف :لصف

 , "”ءاناوآو اناَفَك يِذَلا هلل ُدْمَحلا» :ُلوقي ناك هنأ هنع ٌيراخبلا ركذو 00 0 ل لا
 ينم ٍلْوَح ٍرْيغ ْنَم اذه ينمعظَأ يِذَلا هلل ُدمَحلا :َلاَقك ًاماَعَط َّلكأ ْنَما :لاق هنأ هنع يذمرتلا ركذو 2 وم كم 0000 0 مم #7 سرع <” دم

 .نسح ثيدح "'”هيْلُ ْنِم مق ام ُهَل هللا َرْفَع قوق الو
 ّمُهَللا» :لاق هماعط نِ ْمَر اًذإف هللا مسي" :لاق ُماعطلا هيلإ َبرُق اًذِإ ناك هنأ هيك هنع ركذُيو >> هرك علم ع 8 8 207 58

 ذفز .دائشإر «تْبَطْمَأ اَم ىلع ُدْمَحلا َكَلُق ءٌتْيَيْحَأَو ٌتْيَدَهَو َتْيَئْكأَو َتِئَئْغأَو ءَتْبَقَسَو ٌتمَمْظأ

 اَنَعَبْسشأ يِذلاو ءاَناَدََو اَنْيلَع َّنَم يِذلا ِهّلِل دْمَحلا» :غرف اذإ ٌلوقي ناك هنأ هنع «نئسلا» يفو . 1 مسلضواا 45 هميم يووم هم ل ولمن ل ع 1 1
 . نسح ثيدح «اناثآ ناسخإلا لك نمو ءاَناَوْرأَو

 بارشلاو ماعطلا نع ءىِزِجُيو ءيش سبيل هنإف ُهْنِم انْدِرَو هيف انْل ُكِراَب ٌمُهللا :لقيلف انبل هللا ةاَفَس نمو .ةم اخ انمقأو ذاك فرامل: افاقط مفذعأ لكأ ١ ادا م يعلو وا يم # ءي بو نقع ورك م سمعا ,هرقسأك اسمر يع 25 ” تك كرو 7 1 ٠

 .نسح ثيدح ””«نبللا ريغ
 0 5 2 3 7 ع 5 5 ٌهدكْشَيَو سمن ّلُك يف ُهّللا ُدَمْسَيَو ؛ ””ٍسافْأ ةَنالَف َسّفنَت ِءاَنإلا يف َبِرَش اَذإ َّناَك هنأ هنع ركذُيو

 ' نرخ يف
 تق ًاماَعط َباَع اَمَو ؟ ؛ٌماَعظ مُكَدْنِع لَم» : مهلأسي اَمّبَر هِلِهأ ىلع لخد اذإ لَك ناكر :لصف

 , ”«هيهتشا آل ينِإ هَئاَعَأ ينذدِجَأ» :لاق امبرو 2-0 ُةكرت ُهَهرك ْنإو ءٌُهَلَكأ ٌهاهتشا اّذِإ ناك ْلَب مف 2 عب رع 2001 2 رد مع م 01 < كب جلع
 ءَقّرَملاو لسَعلاو محللاو نبللا ىلع هل ليضفت اذه يف سيلو «لَكلا ٌمذألا من١ : لوُثيو ُهْنِم ُلُكأي هعمل سلام 0 ( ايتام نب تلا هدرا ما مو عش لعجف هب اعدف لح الإ اندنع ام :اوُناقف «مادإلا ُهَلهُأ لأس امل هلوقك «ًانايحأ ٌماعطلا حدمي ناكو

 لاقو «هنم حدملاب ىلوأ ناك نبل وأ محل ٌرَضَح ولو ءاهيف رضح يتلا لاحلا كلت يف هل حدم وه اًمنإو
 . مادإلا عاونأ رئاس ىلع هل ًاليضفت ال ىمّدق نم بلقل ًابييطتو ًاربج ءاَّذُه

 , 33م ينإ» :لاق مئاص وهو ماعط هيلإ باو اذإ ناكو * 0

 3 0 00 لكأي نأ ًارطفم ناك نإو ءهمّدق نمل وعدي يأ هيَّلَصُي نأ مئاص وهو ٌماعطلا هيلإ ٌبّرُق نم رمأو
 . هنم

 .ءاناوآو» نم لدب ءاناورأو» : ظفلب ةمامأ يبأ ثيدح نم «(5404) يراخبلا هجرخأ
 .(040) يذمرتلا هجرخأ 0
 .(455) ينسلا نباو ,ا/0 /5 377 /4 دمحأ هجرخأ 202
 .(0461) يذمرتلا هجرخأ ؟(©) .(419) ينسلا نبا هاور (:)
 .سنأ ثيدح نم ؛(7074) ملسمو ((0771) يراخبلا دنع وه ىلإ

 .ناقرع نب ىلعملا لجأل واو ٍدانسإب ءدوعسم نبا ثيدح نم :(477) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ
 .ةريره يبأ ثيدح نم )5١74(4, ملسمو :(0409) يراخبلا هجرخأ

 .ديلولا نب دلاخ ثيدح نم )١447(: ملسمو «(05400) يراخبلا هجرخأ فلا
 .رباج ثيدح نم :(7850) دواد وبأو )9١51(« ملسم هجرخأ 600

 .كلام نب سنأ ثيدح نم :(1481) يراخبلا هجرخأ )١١(
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١571(« ملسم هجرخأ 00



 ماعطلا راكذأ يف هِي هيده يف :لصف انننلف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا يحكم ااا اجا ريك يلف يلا داعم كاز

 ندا ْنَأ َتِْش ْنِإَف ٠ اََعِبَت اًذه ّنإ» : :لاقو «لزنملا بر هب ٌملعأ دحأ هعبتو ماعطل َيِعُد اذإ ناك

 .17عججر َتِْش 7 هل
 وهو ةملس يبأ نب ب رمع هبيبرل لاق امكو «لخلا ثيدح يف مدقت امك ؛هماعط ىلع ثّدحتي ناكو

 .؟9«كيلُي امم ْلُكَو للا ٌمَس» : ُهلكاؤُي

 ثيدح يف امك ؛مركلا ُلهأ هلعفي امك ءًراري مهيلع لكألا ضرع هفايضأ ىلع رّركُي ناك امبرو

 ىَّنَح «ْبَرْشاَ» : :ُلوُقَي َلاَز اَمُك ««ثّرْشا» : ًارارم هل هلوقو نبللا برش ةصق يف يراخبلا دنع ةريره يبأ

 . ©اكَلْسَم ُهَل دج ال ٌىَحلاب َكَنَعَب يِذَّلاَو : :َلاَق

 هللا» :لاقف ءرسُب نب هلل دبع لزنم يف اعدف :مهل وُعْدَي ىتح جّرخي مل موق دنع لكأ اذ ناكو

 . ؟؟'ملسم هركذ (ُهْمَحْراَو ْمُهَل ٌرْفْغاَو مُهَكفَرَر اَميِف مُهَل َُكِراَب
 ْتَّلَصو ٌُراَرْبَألا مُكَماَمَط لَكأَو «نوُمِئاَصلا ْمُكَدْنِع َرظْفأ» : لاقف ةدابُع نب دعس لزنم يف اعدو

 . 0ةكيالملا ُمُكَْلَع
 :لاق اوُعِرف املف ءاولكاف هياحصأو وه ناهّتلا نب مثيهلا وبأ هاعد امل هنأ كي هنع دواد وبأ ركذو

 َبِرُشو ُةُماَعَط ّلكأف ُْنْيَب َلِخُم اّذِإ للا َّنه : :لاق ؟ةتباثإ امو ِهَّللا َلوُسَو اي : :اولاَك «مكاحأ اوي

 . هُهيباَمإ َكِلْذَك هَل اًوَعَدَ ُهَباَرَه
 «يِنَمَمظَأ ْنَم ْممظآ َمُهَّللا» : :لاقف ءدجي ملف ًاماعط سمتلاف هليل هلزنم لخد هنأ كي هنع حصو

 . "!«يِناَقَس ْنَم ٍقْساَو

 ره مَ َةْلَس َنوُناَمَ ْيَلَع ْتّرَمُف هوباَبَس هَ ّمُهّلل» : :لاقف ًانبل هاقس قمَحلا ّنب ورْمَع نأ هنع َرِكُذَو

00 
 2 ءاَضيي ٌةَرْعَش

 امّللا ُةَمِحر اله ُفيضُي َلُجَر الا» : ةّرم َلاقف ءمهيلع ينثيو «ٌنيكاسملا فيضُي نمل وعدي ناكو

 اًمُكِهِيِنَص ْنِم هللا ّبحَح ْدَقَل» : اَمُهَنْيَض امهنايبص ٍتوُقو امِهِتوُقب ارثآ ِنْيَّللا هتأرماو يراصنألل لاقو
 . يةليللا اَم فيض

 دقل ىتح ءًارجاهم أ ًايبارعأ دبع وأ ًارُخ «ًاريبك وأ ناك ًاريغص ءٍدحأ ةلكاؤم ني ثني ال َناَكو

 للاب هَ لل مسي لك : :لاقف ةعصّقلا يف هعم اهعضوف موذجم ديب ذخأ هنأ هنع ننسلا ٌباحصأ ىور

 ل هيك د ُةلُكَوَتو

 .يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم () يراخبلا هجرخأ )0(

 .(51417) يراخبلا هجرخأ (م) 1784 ص هجيرخت مدقت (0)

 )5١417(. ملسم هجرخأ (:)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «سنأ ثيدح نم :(7804) دواد وبأ هجرخأ (ه)

 . مسي مل يار هيف «فيعض ٍدانسإب رباج ثيدح نم :(7885) دواد وبأ هجرخأ ()
 .ةصق هلو ؛دادقملا ثيدح نم )7١05(« ملسم هجرخأ (/)

 .كورتم ؛ةدرف يبأ نب لل دبع ني فاحسأ بف ءواو واتساب «(416) «ةلللاو مويلا لمع١ يف ينسلا نبا هجرخأ (4)

 .ةريره يبأ ثيدح نم )75١04((2 ملسمو :(58484) يراخبلا هجرخأ (9)

 .فيعض وهو ةيمأ بأ نب ةلاضف نب لضفلا هيفو رباج ثيدح نم 1814(«2) يذمرتلاو :«("8؟4) دواد وبأ هجرخأ )٠0(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 84 ناذئتسالاو مالسلا يف لَك هيده يف :لصف

 وِلاَمِشي ُلُكأَي َناطْبَّشلا َّنِإد :لوقيو ءلامشلاب لكألا نع ىهنبو ؛نيميلاب لكألاب ٌرُمْأي ناكو
 امإو «ناطيش امإ : اهب لكآلا نإف ٠ «حيحصلا وهو ءاهب لكألا ٌميرحت اذه ىضتقمو ,0وهلاَمِشِب ُبَرْشَيَو
 :لاقف «ٌعيطتسأ ال :لاقف «َكِنيوَيِ يوم يب لك* هلامشب لكأف ءهدنع لكأ لجرل لاق هنأ هنع ٌّحمصو .هب هّبشم

 ٌهرْبِك ناك نإو «هلعفب هيلع اعد امل ًازئاج كلذ ناك ولف .«"”اهدعب هيف ىلإ هدي عفر امف «َتْعظَتْسا
 . هيلع ءاعدلا قاقحتساو نايصعلا يف ُغلبأ كلّذف ءرمألا لاثتما كرت ىلع هلمح

 هللا مسا اوركذي نأو ءاوُرفتي الو مهماعط ىلع اوعمتجي نأ َنوُمبشي ال مهنأ هيلإ كش نم رمأو

 . ””هيف مهل كرابُي

 ُهُدَمْسَي ٌةَبْرَغلا ُبَرْشَيَو ءاَهْيَلَع ُهُدَمْحَي ةلكألا ُلُكأَي ِدْبَعلا ٍنَع ىّضري هللا ّنإ» :لاق هنأ هنع ٌحصو 0
0 

 وُسْفَتَف ِهْيَلَع اوُماَتَت الَو ةالّصلاو َّلَجَو َّرَم ِهَّللا ركب مُكَماَعط اوُبيِؤَأ» : :لاق هنأ هنع يورو
 .هب ٌدهشي ةبرجتلا يف عقاولاو «ًاحيحص نوكي نأ ثيدحلا اذهب ىرحأو '* ”«مُكبوُلت

 سطاعلا تيمشتو ناذئتسا ذئتسالاو مالسلا يف لي هيده يف : لصف

 ًاَرْمَت ْنآَو ماعلا ُماَعظِ هَرْيَحَر مالشإلا َلَضْفأ نأ ةريرش يبأ نع «نيحيحصلا» يف كي هنع تبث
 كرت ْمَل ْنَم ىَلَعَو َتْفَرَع ْنَم ىَلَع َمالَّسلا

 «قكيالملا َنِم ِرْقلا كِيلوُأ ىلإ ْبَعْدا :ُه هَل َلاَق للا هقلخ امل ملل مالا لع مآ نأ : امهيفو
 :اوُناَقَك ُْكْيَلَع ُمالَّسلا : َلاَقَك كير ُةّيِحَتَو َكتَيِحَن اَهْنِإَف وب َكَنوُيَحُي اَم ْعِم ْعِمَتْساَو ءْمِهِيَلَع ٍمْلَسَ
 , "وللا ٌةَمْحَرَو :ُهوُداَرَك هللا ُةَمْحَرَو َكِيَلَع ُمالَّسلا

 منو اوك ْمَُْب مالسلا اونا اذإ مهنأ مهرمعأو السلا ءاكفإب رأ ل نا امهيفو
 42 اوُباَحَتَي ىَّتَح َنوُئِمْؤُي اَلَو ءاوُنِمْؤُي ىَتَح ٌَنَجلا َنوُلُْدَي ال

 ْنِم ٌفاَضْنِإلا : داقيإلا َعَمَج دق نوم نم ثالث :راّمع لاق :«هحيحص» يف يراخبلا لاقو
 . "باتقإلا َنِم ُقاَقْنِإلاَو ءمَلاَعلِل مالّسلا ُلْذَبَو ءَكِسْفَ

 ةلماك هللا قوقح ءادأ هيلع بجوُي فاصنإلا نإف «هعورفو ريخلا لوصأ ُتاملكلا هذه تتمضت دقو

 مهّلِماعُيو ءمهعسُو قوف مِهلّمحُي الو هل سيل امب مهبلاطُي ال نأو «كلذك سانلا قوقح ءادأو «ةرقوم

 هسفنل ِهِب ُمُكحي امي مهيلعو مهل مكحيو ءهنم هوُقْمُي نأ ٌبحُي امم مهيفعيو هب هولياعي نأ بحي 21

 .رمع نبأ ثيدح نم ) ملسم هجرخأ فلز

 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم ٠(( ؟1) ملسم هجرخأ (7)
 .فيعض ٍدانسإب «برح نب يشحو ثيدح نم :07787) هجام نباو «209/75) دواد وبأ هجرخأ ()
 .سلأ ثيدح نم :«(1817) يذمرتلاو :(71/74) ملسم هجرخأ (5)
 .(489) ينسلا نباو ء195 ١/ ؛ءافعضلا» يف نابح نبا هجرخأ (0)

 .(059) ملسمو ؛«(15) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةريره بأ ثيدح نم ؛(5841) ملسمو 77717(2) يراخبلا هجرخأ (
 .يراخبلا حيحص يف هرأ ملو «ةريره يبأ ثيدح نم ؛(04) ملسمو «(480) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (8)
 .(99) ثيدحلا رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (4)



 ٍناذئتسالاو مالسلا يف كي هيده يف :لصف <64 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كدت سا تت ااا ا ا صا ما اد

يأ بؤشتب اهئبخُي الو ءاهل سيل ام اهل يعّدب الف «هسفن نم هسفن هئاصنإ اذه يف ُلخديو . اهيلعو
 

 هفوخو هبحو ؛هديحوتو هللا ةعاطب اهعفريو اهّرّبكيو اهيمنُيو ؛هللا يصاعمب اهريقحتو ءاهايإ هريغصتو

و «مهُباحمو قلخلا يضارم ىلع هّباحمو هتاضرم راثيإو «هيلإ ةبانإلاو «هيلع لكوتلاو «هئاجرو
 ٌنوكي ال

ب يف هسفنب ال هللاب نوكيو هللا اهلزع امك نيبلا نم اَهّنِزعي لب ءهللا عم الو قلخلا عم اهب
 ءهضخُيو ه

 لمعي ةناكم اهل ىري الو «نيبلا نم هسفن يجنيف 0 هتوكسو ٍهِمالكو «هعئمو هئاطعو

 13386 :ماعنألا] 4ْمُكِيتكَم لَم اؤَمْعا» : : هلوقب هللا مهمذ نمم نوكيف ءاهيلع

 هسفنو هدي لامعألاو عاملا قحتسم لف ؛ ءاهيلع لمعي ةناكم هل سيل ضحملا ٌدبعلاف
 كلم

 بتوُك دق لب «ًالصأ ةناكم هل سيل هيلع هل قحتسم قحتسم وه ام هديس ىلإ ّيدؤي نأ ىلع لماع وهف «هديسل

 نم ءيش هيلع يقب ام ًادبع ُبّئاكملا لازي الو ءرخآ ٌمجن هيلع لح ًامجن ىّدأ املك َِةَمََيَتُم قوقح ىلع

 . ةباتكلا موجن

قِلُخ امو «هسفن ةفرعمو «هيلع هّمحو «هبر ًةفرعم هيلع بجوُي هسفن نم هفاصنإ نأ :دوصقملاو
 ٌتَ

 هعّقديو :هديس ٌدارم محازيو «قاقحتسالاو ةكلملا اهل يعّذيو ءاهّرطافو اهككلام اهب ٍمِحاُْي ال نأو ءهل

 ةمسق لثم «ىزيض ةمسق يهو 2 «هيلع هّرثؤيو همّدقي وأ وه هدارمب

 مو لا لإ ُلِسي الك ف ْمبكشل [كردل تاك امم سيكتب اَدَهَو مهمتي هي اذهل : اولاق َنيذلا
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 . 117 :ماعنألا] 4 َترْثُكُعَي اَم ءآكم دكر لإ لِي َوُهَك هِي تاك

 نسل الإو هملظو هلهجل هللا نيبو «هئاكرشو هسفن نيب ةمسقلا هذه لهأ ني ُثوكي ال دبعلا رظنيلف

فِصو نمم فاصنإلا ْبُي فيكف «ًالوهج ًامولظ َقِلُح ناسنإلا نإف ءٌرعشي ال وهو هيلع
 ملظلا ُةْ

 مَآ َنْبأ» : لجو زع ُهللا لوقي «يهلإ رث ئأ يف يف امك ؟ٌقِلاخلا ٍفِصْنُي مل نم َقلَحلا ُفِصنُي فيكو ؟لهجلاو

 ْمكَو كَم ينم اَنأَو مدل كبل ُببَحََأ مك ءٌدِعاَص لإ وه 5و ءُلِزاَن َكْيلِإ يِرْيَح ءيَتْفَصنأ اَم

 رثأ يفو ٠ "جيب ٍلَمَعِ كلم يح ُجرْعَي ُميِرَكلا ُكَلَملا ُلاَرَي الو « ىلإ ٌريِقَك َتْنََو ٍيِياَعَملاِ ّيلإ ضب
50 

 «ياَوِس ٌرُكْشَتَو َكْقُرْرَأَو « يِرْيَخ ُدبْعَت ُدْيعَتَو دل «يِتئْفَصْنأ ام َمدآ نبا : رخآ

 «يعسلا ٌمظعأ اهررض يف ىعسو ءمْلُظلا عبقأ اَهَملطو «,هسفن فصني ِْصْنُي مل نم هّريغ ُفِصْنُي ٌفِصنُي فيك مث

 ثيح نم ءاقشلا َّلُك اهاقشأو «بعتلا ّلُك اهبعتأف « اما اهب أ ف كيس نم ايدل عأ ققنو

«هللا نم اهَّظح اهنامرج يف ّدجلا لك ٌدجو ءاهدعسُيو اهحيري هنأ نظ
 ءاهظوظح اهليني هنأ نظي وهو 

 فيكف «اهمظعي اهمظعي هنأ ُنظي وهو «ريقحتلا لك اهرّثحو ءاهيمنُيو اهربكُي هنأ ُنظي وهو يس ل ما

 ؟لعفي بناجألاب هارت اذامف ؛هسفنب دبعلا ّلعف اذه ناك اذإ ؟هسفنل هقاصنإ اذه نمم ٌفاصنإلا ىج

 نم فاصنالا :ناميإلا عمج دقف نهعمج نم ثالث :هتع هللا يضر رامع لوق نأ هوصقملاو

 .هعورفو ريخلا لوصأل عماج مالك ءراتقإلا نم قافنإلاو «ملاعلل مالسلا لذبو «ءكسفن

 «ريبكلاو ريغصلل مالسلا ُلّذِبِي لب ءدحأ ىلع رّبكتي ال هّنأو هّعضاوت نمضتي ملاعلل مالسلا لذبو

 .. .بتكلا ضعب يف تأرق : لاق رايد نب كلام نع ا ميعن وبأ هجرخأ نإ

 . ..هلوق نسحلا نع ,148/5 يعن وبأ هجرخأ فق



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نخل ٍناذئتسالاو مالسلا يف يي هيده يف :لصف

 ملس نم ّلُك ىلع مالسلا ُدْري ال هنإف ءاذه ٌدِض رّبكتملاو «هقرعي ال نمو هفرعي نمو «عيضولاو ٍفيرشلاو
 .دحأ لكي ًمالسلا ُلُدِبِي فيكف ءآهيِتو هنم ربك هيلع

 «نيقي ةوق نعو «هقفنأ ام هُقِلْحُي هللا َّنأو ءهللاب ةقث ةوق نع الإ رّدصي الف :راتقإلا نم قافنإلا امأو
 ابيذكتو ءالضفو هنم ةرفغم هدعو ْنِم دعوب قوثوو ءاهب سفن ٍءاخسو ءايندلا يف دهزو «ةمحرو «لكوتو 00 40 003 :َ 0 50 : ةداعثا ُُ
 .ناعتسملا هللاو ءءاشحفلاب رمأيو ءرقفلا هّدعي نم دعوب

 «هعماج» يف يذمرتلا ركذو .ملسم هركذ .©0.هيلع مَّلسف «نايبصي رم هنأ كي هنع تبثو :لصف
 . ؟9ميلستلاب هديب ىولأف ةوسن ٍةعامجب ًامْوَي رم كو هنع

 ةيوار يهو ءانيلع مَّلسف ؛ةوسن يف لكي يبنلا ائيلع رم :ديزي تنب ءامسأ نع :دواد وبأ لاقو
 . هديب نهيلع ملس هنأو ةدحاو ةصقلا نأ رهاظلاو «يذمرتلا ثيدح

 «مهقيرط يف زوجع ىلع َنوُرُمَي ةعمجلا ني ٌنوُقرصني اوناك ةباحصلا نأ :«يراخبلا حيحص» يفو آ
 مالسلا ةلأسم يف ُباوصلا وه اذهو .«ٍريِعّشلاو قلسلا لوصأ نم ًاماعط مهل مُدتف ءاهيلع َنوُمْلسَيف
 .نهريغ نود مراحملا ٍتاوذو زوجعلا ىلع مّلسُي ,ءاسنلا ىلع

 «دعاقلا ىلع ٌراملاو ريبكلا ىلع ريغصلا ميلست هريغو «يراخبلا حيحصا يف هنع تبثو :لصف
 .”ريثكلا ىلع ٍليلقلاو «يشاملا ىلع بكارلاو

 .©9هئاقلا ىلع يشاملا مُلسُي :هنع «يذمرتلا عماج» يفو
 امهيأ نايشاملاو ؛دعاقلا ىلع يشاملاو «يشاملا ىلع ٌبكارلا ٍمّلسي :هنع ؛رازبلا دنسم# يفو

 , 29لضفأ وهف ءأدب

 ." «مالسلاب مهأدب نم هللاب س ىلْوأ نإ» :هنع ةدواد يبأ ننس: يفو (0مدلكلاب ْمُمَأَدَي ْنَم هّللاب ساّنلا ىَنْوَأ َّنإ» : هنع ةدواد يبأ نئس» يف
 هنأ هنع تبثو ءمهنع فارصنالا دنع ٌمالسلاو «موقلا ىلإ ءيجملا دنع مالسلا كي هيده نم ناكو

 .؟هورخآلا نم ّنحأ ىلوألا ِتَسْيَلَو ْمّلَسْيلَ ماك اذإَو مْلَسْيلَف ْمُكُدَحَأ َدَعَك اًإ» :لاق
 ّمُك ٌراَدِج وأ ٌةَرَجَش اَمُهّنِبَب َلاَح ْنِإَ ءوْئَلَع مكسيك ُهَبِجاَص ْمُكّدَحَأ يقل اًذإ» :هنع دواد وبأ ركذو

 .سنأ ثيدح نم ,(51178) ملسم هجرخأ )0(

 ءةصاخ ءامسأ نع نسح هثيدح نكل هيف ملكتم بشوح نب رهشو «ءديزي تنب ءامسأ ثيدح نم :(55919) يذمرتلا هجرخسأ (؟)
 .اهب ىوقتي ءدهاوشو قرط ثيدحللو .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 . قباسلا دانسإلاب ؛(١07 4) دواد وبأ هجرخأ ()

 . لهس ثيدح نم ؛(5748) يراخبلا هجرخأ (5)
 .ةريره يبأ ثيدح نم ,571571(2 )75171  يراخبلا هجرخأ (05)
 . حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ديبع نب ةلاضف ثيدح نم ء(1705) يذمرتلا هجرخأ (5)
 . حيحصلا لاجر هلاجر 4 «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو رباج ثيدح نم )00١(: رازبلا هجرخأ 00
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم :(0141) دواد وبأ هجرخأ (4)
 . حيحص نسح ٍدانسإب «ةريره يبأ ثيدح نم ,(ا7١/0) يذمرتلاو ,«(5708) دواد وبأ هجرخأ (9)

 )٠٠١( نسح هداتسإو «ةريره يبأ ثيدح نم 870(2) دواد وبأ هجرخأ .



 ٍناذئتسالاو مالسلا يف كي هيده يف :لصف نضل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
000 

 ًانيِمَي اوُقرْفَت ٌةَمَكَأ ؤأ ةرَجَ مهثكيفتما ادق وسامي وللا ٍلوُسَو باحصأ ناك : سنأ لاقو

 . "ضْعَب ىَلَع مُهْضعَبَمْلَس ءاَهِئاَرَو ْنِ اوُقَتْلا اَِإَو «ًالامِشَو

 لسيف ؛يجي مث ٠ هدجسملا ةيحت نيتعكرب ةىدتبي دجسملا ىلإ لجئادلا نأ كي هيده نمو :لصف

 ٌّقح وه قلخلا ىلع ٌمالسلاو ؛ ىلاعت للا ٌقح كلت نإف «هلهأ ةيحت لبق دجسملا ٌةيحت نوكتف «موقلا ىلع

 ٌقرفلاو «ًافورعم ًاعازن اهيف نإف ؛ةيلاملا قوقحلا فالخب «ميدقتلاب ُّقحأ اذه لثم يف وللا نحو ءمهل

 .مالسلا فالخي «نيقحلا ءادأل يلاملا قحلا عاستا مدعو يمدآلا ٌةجاح امهنيب

 ىلع مّلسيف ؛غيجي مث ؛نيتعكر يلصُيف ّدجسملا مهدحأ لخدي ءاذكه هعم موقلا ٌةداع تناكو

 لاق ًامَْي دجسملا يف سِلاَج وُم امّنَْب هي يبنلا نأ عفار نب ةعافر ثيدح يف ءاج اذهلو لكي يبنلا

 ؛ هلو يبنلا ىلع َمَّلَسَق فّرصنا ٌمث ؛هتالص ٌفَحأف « «ىلصف :يودبلاك ٌلجر ءاج ذإ هعم نحنو : ةعافر

 «هئالص هيلع ركنأف « ''اثيدحلا ركذو ... (لَصُن ْمَل َكْنِإَف ءّلَصَق «ْعِجْراَم َكِيَلَعَو : قلك يبنلا لاَقُ

 .ةالصلا دعب ام ىلإ ِهكو هيلع مالسلا ٌريخأت هيلع ركنُي ملو

 : هلوخد دنع ٌلوقي نأ : :ةبترتم تايحت ثالث ةعامج هيف ناك اذإ دجسملا لخادل سيف : اذه ىلعو

 .موقلا ىلع لي مث ؛دجسملا ةيحت نيتعكر لص مث ؛هللا لوسر ىلع ٌةالصلاو هللا مسب

 هركذ َناَطْقَيلا ٌعِمْسْيو َمِئاَنلا طِقوُي ال ًاًميِلست مّلِسُي «ليللاب هلهأ ىلع لعد اًذِإ ناكو :لصف

 . ”ملسم

 . '7”«مآلكلا لبق ُمالّسلا» : مالسلا هيلع هنع يذمرتلا ركذو :لصف

 . 00مّلسُي ىّتح ٍماَعَطلا ىلإ ًادحأ اوُهْدَت ال١ : رخآ ظفل يفو

 .هيلع لمعلاف «ًافيعض هلبق امو هداتسإ ناك نإو اذهو

 رمع نبا نع ؛عفان نع «داور يبأ نب زيزعلا دبع ثيدح نم هنم نسحأ دائسإب دمحأ وبأ ىور دقو
 , 3و وييحُت الق ماسلا َلْبَق لاَوْشلاب مُكَأَدَ ْنَمَك ءلاَوّسلا َلْبَق ُمالَّسلا» : لكيلا ُلوسر لاق :لاق

 . اللاب أي ب ْمَل ْنَمِل اوُندَت الد : هنع ركذيو . مالّسلاب أدبي ْمَل نَمِل داي ال ناك هنأ هنع ركذُيو

 اجو أمل نيلي هني ةرمأ نب ناوفص نأ ٠ ءِليْنَح نب ٌةَدَلُك نع يذمرتلا هاور ام اهنم دوجأو

 َاَقك «نؤأتسأ ْمَلَو لس ْمَلَو هدْيَلَع ُتْلَخَدَ دك :َلاَك يِداَولا ىلغأب الي ئبلاو ر كي يبنلا ىلإ َسِياَعَصَو
 . 2 بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق ,؟لغنأآ «ٌمُكْيَلع ُمالَّسلا : :لقت ْعجْرا» : هلي بلا

 وأ ؛نميألا ونكُر نِم نكلو «ههجو ءاقلت نو ٌباملا لفت ليقتْسي مل ءموق باب ىتأ اًذإ لكي ناكو
 3 0 نم مُكيلم ُمآلّصلا» : لوقيف ءرسيألا

 )١( يوق ٍدانسإب (550) ينسلا نبا هجرخأ .

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 147/١ ١47 مكاحلاو ,(707) يذمرتلاو «(808 )/4861  دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .(5799) يذمرتلا هجرخأ“ (4) .دادقملا ثيدح نم «(275066) ملسم هجرخأ (؟)

 "017" /؟ «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ (0) .مدقتملا ثيدحلا رثإب يذمرتلا هجرخأ (5)

 .(0379/5) دواد وبأو )9171١١(2 يذمرتلا هجرخلأ (0)

 .نسح ٍدانسإب ءرسب نب هللا دبع ثيدح نم :(6147) دواد وبأ هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اناث ناذئتسالاو مالسلا يف يَ هيده يف :لصف

 نيبئاغلا نم هيلع مالّسلا ديرُي نمل َمالَّسلا ُلُمَحُيو .ههجاوُي نم ىلع هسفنب ملسُي ناكو :لصف
 ًةحيدخ ءاسنلا ٍةقيَّدِص ىلع لجو زع هللا ني مالسلا لّمحت امك ؛هيلإ هلي نمل َمالسلا لّمحتيو «"''هنع
 ْنِم َمالّملا [اهيلع] ًارئاَك ماَعَطِب َكنئَأ دك ٌةَجيِرح هِذَمه :ٌليربج هل لاق امل اهنع هللا يضر دليوخ ٍتنب
 1 ." قتلا يف تبي اهْرشَبو [ينمَو] ءاَهبَر

 :ْتَلاَقَك مالّسلا ِكِبلَع اَرَْب ليي اًذَه» :اهنع هللا يضر ًةشئاع قيدّصلا تنب ةيناثلا ةقيّدّصلل لاقو
 © ىَرأ ل ام ىَرَي ءٌةاَكَرَبو للا ٌةَمْحَرَو ُمالَّسلا ِْيَلَعَو

 ُمالَّسلا :لاقف ءاج ًالجر نأ هنع يئاسّنلا ركذف «ُةتاكربو# ىلإ مالسلا ًءاهتنا هّيده ناكو :لصف
 هولا ُةَمْحَرَو ميل ُمآلَّسلا :لاَقك ءُرحآ ءاَج مث ءسلج من ةَرشَح» :َلاَكَو لي يبنلا يَ دَرَف .وكيلع
 هُئاَكرَبو وللا ُةَمْحَرَو مُكْيَلَع ُمالَملا لاق ٌرَحآ ءاَجَو َسْلَج مَن «َنوُرْشِع» :َلاَكَو ل ّيِنلا ِهْيَلَع ٌدَرَك
 «نيصح نب نارمع ثيدح نم يذمرتلاو «يئاسنلا هاور ,©:نوُنآلَن» :َلاَقَو لب وللا ُلوُسَر هْيَلَع ّدَرَق
 ١ . هكسحعو

 هللا ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ُمالَّسلا :َلاَقُكُرتآ ىتأ ّمُث :هيف دازو ءسنأ نب ذاعم ثيدح نم دواد وبأ هركذو
 هل نإف ؛ثيدحلا اذه تبثي الو ."”هٌلِياَضفلا ٌنوُكَت اًدَكه» :َلاَقف «َنوُعَبْرأ» :َلاَقف ُهنَرِفَْمَو ُهئاَكَرَبو
 هيف نأ :ةيناثلا .هب جتحُي الو «نوميم نب ميحرلا دبع موحرم يبأ ةياور نم هنأ : اهادحإ :للع ثالث
 لب «ةياورلاب مزجي مل هتاور ّدحأ ميرم يبأ نب ديعس نأ :ةثلاثلا .كلذك ًاضيأ وهو ذاعم نب ّلهس ًاضيأ
 .ديزي نب عفان ٌتعمس ينأ ٌنظأ :لاق

 َكِيَلَع ُمالَّسلا :لوقي كي يبنلاب ُرُمي لجر ناك :سنأ نع رخآلا ٌتيدحلا ءاَّذه نِم ُفعضأو
 :هل ليقف ؛هناَوْضِرَو هُتَرِفْغَمَو هئاَكَرَبَو هللا ٌةَمْحَرَو ُمالّسلا َكْيَلَعَو» :كك يبنلا هل ٌلوقيف هللا لوسر اي
 َكِلُذ ْنِم يُعَتْمَي اًمو» :لاقف ؟كباحصأ نم ٍدَحَأ ىلع همّلِسُت ام ًامالس اذه ىلع مُلَسُت هللا لوسر اي
 .©ووباَسْضَأ ىَلَع ىَعْرَي َناَكو الُجَر ٌرَشَع ٌةَعْضِب ِرَْأب ُفِرَصْنَيَوُهَو

 :لاق دنع هللا يضر سنأ نع «يراخبلا حيحص» يف امك ًاثالث َمّلسُي نأ كي هيده نم ناكو :لصف
 ْمَّلَس مِهئَلَع مْلَس مْوَق ىَلَع ىَنا اًدِإَ ُهْنَع َمَهْنُت ىَّنَح ًاثالث اَمَداَعأ ٍةَمِلكِي َمّلَكت اً كي هللا لوسر ناك
 يف هّيده وأ هدحاو مالس مهّملبي ال نيذلا ريثكلا عمجلا ىلع مالسلا يف هّيده ناك اذه لعلو 0
 لزنم ىلإ ىهثنا امل مَّلس امك ءعامسإلا هب لصحي مل لوألا نأ َّنظ نإ :؛ثلاثلاو يناثلا مالسلا عامسإ
 هئاحصأ ناكل ًاثالث ٌميلستلا ٌمئادلا هّيده ناك ولف الإو عج دحأ هبجُي مل املف ءًاثالث ةدابُع نب دعس
 نأ ملع ءهّيده لمأت نمو ثالث هتيب لخد اذإو «ًاثالث هيقل نم ّلُك ىلع ُمّلِسُي ناكو «كلذك هيلع َنومّلسُي

 )١( كلام نب سنأ ثيدح نم «(1844) ملسم هجرخأ .

 .ةريره يبأ ثيدح نم ((؟417) ملسمو )85١”0(: يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(514519) ملسمو .(910/58) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(0194) دواد وبأو 41/5 «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(7784) يذمرتلا هجرخأ (؛)
 .(74) ينسلا نبا هجرخأ (5) .(01845) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .(96) يراخبلا هجرخأ (0)

 .فيعض ٍدانسإب )1١1/77(« «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخحأ (4)



 ٍناذئتسالاو مالسلا يف يي هيده يف :لصف مو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كا نطقت تا ا يصح

 .ملعأ هللاو ,نايحألا ضعب يف ًاضراع ًارمأ هنم ناك مالسلا راركت َّنأو «كلذك سيل رمألا

 ىلع اهنم لضفأ وأ هتيحت ّلثِم هيلع در ٌدحأ هيلع مَّلس اذإو «مالسّلاب هيقل نم أدبي ناكو : لصف

 .ةجاحلا ءاضق ةلاحو ؛ةالصلا ةلاح لثم ءرذعُل الإ ءريخأت ريغ نم روفلا

 ناك هنإف «ةالصلا يف الإ هعبصأ الو هسأر الو هديب ُدُرَي نكي ملو «هيلع ُهَدر ملّسملا ٌعِمسُي ناكو

 ءيشب الإ اهضراعي ام هنع ءيجي ملو «ثيداحأ ةدع يف هنع كلذ تبث «ةراشإ هيلع مّلس نم ىلع دري

 يف َراَشَأ ْنَم» : لَو هنع ةريره يبأ نع ؛لوهجم لجر نافطغ وبأ هيوري ثيدحك هنع حصي ال لطاب
2 : 

 لجر اذه نافطغ وبأ :دواد يبأ نبا انل لاق :ينطقرادلا لاق 2'*:ُهَنَدلَص ْدِمُيْلَك ُهْنَع مهْفت ًةَراَشِإ ِهِتَآلَص

 . لكي يبنلا نع امهريغو رباجو سنأ هاور «ةالصلا يف ريشُي ناك هنأ ِي يبنلا نع حيحصلاو .لوهجم

 لوقي نأ هركي ناكو وللا ُةَمْحَرَو مُكِيَلَع ٌمالَّسلا» :لوقي نأ مالسلا ءادتبا يف هيده ناكو :لصف

 وللا َلوُسَر اَي ُمالَّسلا َكِيَلَع :ُتْلَقَ هلو ّيبنلا ُثيتأ : ٌيميجُهلا ّيرج وبأ لاق .مالسلا كيلع :ءىدتبملا

 .حيحص ثيدح ("!«ىَئَْملا ٌةيِحت ُمالَّسلا َكِيََع ّنإَك ْمآلَّسلا َكْيَلَع ْلُقَت الد :َلاَنَ

 تاومألا ىلع مآلَّسلا يف قي هنع تبث امل ًاضراعم ُهوُتَظو ؛ةفئاط ىلع ٌثيدحلا اذه لكشأ دقو

 نع رابخإ «ىَتْوَملا ُةَّيحَت مالسلا َكيلع نإف» :هلوق نأ اونظن ؛مالسلا ميدقتب (مُكْيلَع ُمالَسلا» :ظفلب

 يح ُمالّسلا َكِيَلَع َنإف» :هلوق ىنعم امنإو ءضراعتلا َّنَط مهل بجوأ ًاطلغ كلذ يف اوُطلَعو ؛عورشملا
 لوقك «ةظفللا هذهب ىتوملا نوّيحي مهّريغو ءارعشلا نإ : يأ «ٌعورشملا ال «عقاولا نع رابخإ ؛ىَتْؤَمْلا

 1 7 : مهلئاق

 اَمَحَرَمَيْنأ هَشاَمُهُِتَمْحَرَو ِمِصاَع ْنْب ٌسْيَف هللا ُمالَس َكْيَلَع

 اَمدِهتمْوَفُناَيئُبُهُنَكْلَو ٍدِجاوَكْلُههُكْلُم سيئ َناَكاَمَف

 .اهب مّلسملا ىلع دري مل كلذل هتهارك نمو «تاومألا ةيحتب ىّيحُي نأ لي ئبتلا هركف

 .مالسلا ظفل ىلع هَكِيَلَع» ميدقتبو «واولاب «ٌمَالّسلا َكِيَلَعَو» مّلَسُملا ىلع ٌدري ناكو

 ٌنوكي لَه (ُمالَّسلا َكِيَلَعد :لاقف ؛واولا» ٌدارلا فذح ول يهو «ةلأسم يف ًانه اه ُسانلا ملكتو

 ؟احيحص

 ةنسل فلاخم هنأل ءٌدرلا ٌضرف هب طقسي الو «ًاباوج نوكي ال :هّريغو يلوتملا مهنم ةفئاط تلاقف

 اًذإ» :لاق لَك يبنلا نألو ءامهل ةحلاص هتروص نإف ؟ةيحت ءادتبا وأ «در وه له :ملعُي ال هنألو ءّدرلا

 ٍلهأ ىلع ٌدرلا يف واولا بوجو ىلع هنم ٌةيبنت اذهف 9مكيلَعو :اوُلوُقَك باّتِكلا لأ مُكْيَلَع َمْلَس

 درلا يف واولاي َرِمَأ اذإف «يناثلا تابثإو لوألا ٌريرقت يضتقت مالكلا اذه لثم يف «واولا» نإف ءمالسإلا

 مُكيَلَعَو :اوُلوُقُك باتكلا ّلْهَأ مُكْيَلَعَمّلَس ًإ» :لاقف ءمكيلع ماسلا :نولوقي نيذلا باتكلا لهأ ىلع

 .ىرحأو ىلوأ نيملسملا ىلع ٌدرلا يف اهُرْكِذَ
 هللا همحر يعفاشلا هيلع صنو ءواولاب ناك ول امك .حيحص در كلذ نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 .47/؟ ينطقرادلاو «(444) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . حيحص نسح :لاقو «(70/77) يذمرتلاو «(20709) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .سنأ ثيدح نم 517(2) ملسمو :(1708) يراخبلا هجرخأ ()



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اهل باتكلا ٍلهأ ىلع مالسلا يف لو هيده يف :لصف
 دلع الكم ذإ © نيكل مهنا نس ُتدَ َكَنُأ لم» :ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل جتحاو ءةريبكلا هباتكا يف

 يف ُفذحلا ّنُسح نكلو ءاذه نم دب ال ء.مكيلع مالس : يأ [50 35 :تايراذلا] 4َلَس لاَ املس اولاَعف
 : لاق يي يبنلا نع ةريره يبأ نع ؛نيحيحصلا» يف امب اوجتحاو فادتبالا يف فذحلا لجأل ءدرلا
 قكيلَملا َنِم رَمَّئلا َكِيَلوُأ ىَلَع ْمُلَسَك ْبَمْذا :ُهَلَلاَق ُهَقَلَح اّمَلَك اعاَرِ َنوُنسي ُهَلوظ مآ ُهّللا ٌقّلَخ»
 ُةَمْحَرَوَِكِيَلَ ُمآلّسلا :اوُناَقك ْمُكيَلَع مآلّسلا :َلاَثف كير ُةّيِحَتَو كُئيحَت اهلك َكَنوُيَحُي اَم خيتشا
 ِهْيَلَع مّلسملا نألو :اولاق .هتيرذ ٌةيحتو ُهّييحت هذه نأ لي ّئبنلا ٌربخأ دقف "'9هوّللا ٌةَمْحَرَو :ةوُداَرَف لا
 ىتأ دق ناك ءهمالس لثمب هيلع ِّدر اذإف ءًالضف اهنم ٌنسحأبو «ًالدع هتيحت لثمب ٌمّلسُملا يّيحُي نأ ٌروُمأَ
 .لدعلاب

 ةظفل يف فلا دق ٌتيدحلا اذهف مُكَْلَعَو :اوُنوُقَف بالا له ْمُكيَلَم َمْلَس اًذإ» :هلوق امأو
 نب هللا دبع نع كلام هاور كلذك :دواد وبأ لاق ءواولاب :اهدحأ ءهجوأ ةثالث ىلع يورف هيف ؟واولا»
 هاورو «نيحيحصلا» يف نايفس ثيدحو «مكيلعف» :هيف لاقف «رانيد نب هللا دبع نع يروثلا هاورو ءرانيد
 :لقف :يئاسنلاو ملسمل ظفل يفو .اواولا» طاقسإب رانيد نب هللا دبع نع ةنييُع نبا ثيدح نم يئاسنلا
 .واو ريغب «كيلع»

 ؛مكيلع» هيوري ةنييع نب نايفس ناكو ءواولاب «مكيلعو» : هنووري نيثدحملا ٌةماع : يباطخلا لاقو
 «مهيلع ًادودرم هنيعب هولاق يذلا مهلوق راص ءواولا فذح اذإ هنأ كلذو «ٌباوصلا وهو ءواولا فذحب
 نيب عامتجالاو فطعلل ٌفرح راولا نأل ءاولاق اميف لوخدلاو ءمهعم كارتشالا عقي واولا لاخدإبو
 . همالك ىهتنا .نيثيشلا

 مّلسملاو مّلسملاو ءتوملا هنأ ىلع نورثكألا «ماّسلا» نإف «لكشمب سيل واولا رمأ نم هركذ امو
 وهو «باوصلا وه واولاب ٌنايتإلا نوكيف اذه ىلعو «هيلع مّلسملا نم ىلوأو هب ُنحأ مّلسملا نأب راعشإ اًهِيْدَح يفو ؛ةكراشملا تابثإو صاصتخالا مدعل ناب واولاب نايتإلا يف نوكيف «هيف نوكرتشم هيلع
 .نيدلا ةمآسو ةلالملا يهو «ةمآسلاب ماسلا رسف دق نكلو «ةريغو كلام هاور امك ءاهفذح نم ٌنسحأ
 «ةغللا ىف ةظفللا هذه نم فورعملا ٌفالخ اذه نكلو َّدب الو واولا فذح هجولاف ءاذه ىلعو :اولاق
 دقو .توملا هنأ نوفلتخي الو ©':ماّسلا اّلإ ٍءاَد َّلُك ْنِم ٌءاَفِش َءادوّسلا بلا َّنإ» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو
 اذه درو :ةمِلَس عمج «ةراجحلا يهو «نيسلا رسكب مالّسلا مهيلع دري هنأ ىلإ نيقلذحتملا ضعب بهذ
 . نّيعتم ُدّرلأ

 باتكلا ٍلهأ ىلع مالسلا يف ِةَِو هيده يف :لصف
 ٍقّيْضَأ ىلإ ْمُمورَطْضاَف «ٍقيِرطلا يف ْمُهومُتيقل اذِإَ ءمآلّسلا ْمُهوْؤَدْبَت الد :لاق هنأ لكي هنع ّحَص

 ْمُهوُؤَدْبت الد :لاق ةظيرُق ينب ىلإ اوراس اّمل ٍةصاخ ٍةيضق يف ناك اذه نإ :ليِق دق نكل ٍقيِرَطلا
 اذه ؟كئلوأ لاح لثمب هّلاح ْتّناك َْمِب ٌصتخي وأ ءًاقلطم ةّنذلا ٍلْهَأل ماع مُكُح اذه لهن (مالَّسلاب
 اوُؤَدْبَت الد :لاق لي ّيبنلا نأ ةريرُه يبأ ثيدح نم ؛هحيحص : يف ملسم ىور دق نكلو .رظن ٌعِضوم

 )١( ملسمو 7705(2) يراخبلا هجرخأ )1841(.

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(5710) ملسمو «(07817) يراخبلا هجرخأ (؟)



 باتكلا لهأ ىلع مالسلا يف هيلي هيده يف :لصف و6 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 200 ا ا ئ:اا حما

 اذه نأ رهاظلاو "'0«وِقّيْضَأ ىلإ ُءوُرطْضاَف «قيِرطلا يف مُهَدَحَأ مُثْيَِل اذ مآلّسلاب ىَراَصَنلا الو َدوُهَيِلا

 . ماع مكح
 ىلإ نورخآ بهذو «مالسلاب نوؤدبُي ال :مهرثكأ لاقف ؛كلذ يف تلخلاو ٌفلسلا فلتخا دقو

 يف هجو وهو ءَزيِرْيَحُم ِنْباو ةمامأ يبأو «سابع نبا نع كلذ يوُر «مهيلع ُدرُي امك مهئادتبا زاوج

 ركذ نودب طقف َكِيَلَع ُمالَّسلا : هل لاقي :لاق هجولا اذه ٌٍبحاص نكل للا همحر يعفاشلا بهذم

 .دارفإلا ظفليو «ةمحرلا

 وأ ءهاذأ نِم فوخ وأ «هيلإ هل نوكت ٍةجاح نم ةحجار ةحلصمل ءادتبالا زوجي :ةفئاط تلاقو

 نإ :ٌيعازوألا لاقو .ةّمقلعو ءيعْحَّنلا ميهاربإ نع كلذ ىورُي «كلذ يضنقي ببسي وأ ؛ امهنيب بارق
 .نوحِلاّصلا كرت دقف ٌتكرت نإو «ٌنوحلاصلا َمّلس دقف َتنّلس

 ٌبجي ال :ةفئاط تلاقو «ٌباوصلا وهو «هيوجو ىلع ٌروهمجلاف «مهيلع درلا بوجو يف اوفلتخاو

 ٍلهأ رجهب نورومأم اّنأ قرفلاو «لوألا باوصلاو . ىلوأو عدبلا لهأ ىلع ٌبجي ال امك « ءيهيلع ُدرلا

 .ةمذلا لهأ فالخب ءمهنم ًاريذحتو «مهل ًاريزعت عدبلا

 ءِناَنْوَألا ََدَبَع َنيِكِرْشُملاو َنيِمِلْسُملا نِم ظالخأ هيف سلجم ىلع ّرم هنأ لي هنع تبثو :لصف

 . ”7ىّدُهلا | عينا ِنَم ىلع ْمالّسلا :ِرْيغَو َلقَرِه ىلإ بتك هنأ لي هنع حصو .«'مهِلع مّلَسُك ءدوُهيلاو
 ِنَع ٌءىِزْجُيَو مُهُدَحَأ َمُلَسُي ْنَأ اوُرم اَدِإ ٍةَعاَمَجلا ِنَع ٌءىِزْجُم : لاق نأ يو دنع ر كذا :لصف

 ماقم ٌدحاولا هيف ٌُموقي ةيافك ٌضرف ٌّدرلا نإ :لاق ْنَم ثيدحلا اذه ىلإ بهذف «':مُهُدَحَأ ٌدرَي ْنَأ سوُلُجلا

 يعازخلا دلاخ نب ديعس ةياور نِم َدواد وبأ هاور ٌتيدحلا اذه نإف «ًاتباث ناك ول هنسحأ ام نكل « «عيمجلا

 لاقو ؛ثيدحلا فيعض :يزارلا متاح وبأ لاقو .فيعض يندم :يزارلا ةعرز وبأ لاق «يندملا

 .يوقلاب سيل :ينطقرادلا لاقو .رظن هيف :يراخبلا
 «نئسلا» يف امك « «غّلبملا ىلعو هيلع دري نأ هريغ نع السلا ٌدحأ ُهمِّب اذإ هيده ني ناكو :لصف

 . 9«مالّسلا َكيِبَأ ىّلَعَو َكِيَلَع» :ُهل َلاَقَك «َمالَّسلا َكْئرْقُي يبأ َّنِإ :هل لاق ًالجر نأ

 رجه امك «هنم ٌبوتي ىتح ًاثدح ثدحأ نَم ىلع ًادّرو ًءادتبا مالّسلا كرت كي هيده نم ناكو

 . "1؟ال ما هيلع مالّشلا رب هيتفَش ُكَّرَح ْلُع يردي الو هيلع مّلسُي بعك ناكو «ْيَبحاصو كلام نب ٌبعك

 ذم ليماف ُبّمْذا» :لاقف ءهيلع ٌدري ملف «نارفعرب هله هقّلح دقو ءرساي نب ٌرامع هيلع

 لتعا امل ًارهظ ةّيفص يطغأ» : اهل لاق اّمل ثلاثلا ّضعبو ٍنيرهش ٍشحج تنب بنيز رجهو . "كن
 .دواد وبأ امهركذ 0 ةيدوهيلا َكْلَ 3 يطغأ انأ :تَلاَقَك «اهريعب

 .01151) ملسم هجرخأ 2.2

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم :(11/44) ملسمو :(771514) يراخبلا دنع وه )١(

 . سابع نبا ثيدح نم ,(11/ة/) ملسمو 5759(2) يراخبلا دنع وه قفيفإ

 ,(1*017) دواد وبأ هجرخأ (0) )091١(. دواد وبأ هجرخأ (4)

 ,(51759) ملسمو 5704(2) يراخبلا هجرخأ ()

 .رامع نم عمسي مل رمعي نب ىيحي نإف «لاسرإ هيفو ءرساي نب رامع ثيدح نم :؛(47101)و (51957) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .ةيرصبلا ةيمس ةلاهجل «فيعض ٍدانسإب :(550؟) دواد وبأ هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ؟ؤك ناذئتسالا يف دي هيده يف :لصف

 ناذئتسالا يف ِدِكَي هيده يف :لصف

 .20«غجْراف اّلِإَو كَل َنِذأ ْنَ آلَ ُناّذعيْسالا» :لاق هنأ لي هنع ّحصو
 .«رَصَبلا لجأ ْنِم ُناَدْْسالا َلِعُج امن :لاق هنأ هلك هنع حصو

 َلِيْج اَمَّنِإ :لاقو هترجح يف رْحْج ْنِم ِْيَلِ رن يِذّلا َنْيَع أَقْفَي نأ دارأ هنأ كلف هنع حصو
 ."0هرّصبلا لجأ ْنِم ُناَذِيْسالا

 نكي ْمَل هَل تأَتَقك ةاَصَحِب ُهَتفَذَحَك ءِنْذِإ ٍرْيَمب َكِيَلَع َعَلْظا أءرما َّنَأ وَلا :لاق هنأ هي هنع حصو
 1 000 .0ٌحاَنج َكِنَلَع

 اووَنْنَي ْنَأ ْمُهَل ّلَح ْدَمَك ءمهنذإ ٍرْبَمِب ْمِهِتْئَب يف مْوُك ىَلَع َعْلطا ِنَم» :لاق هنأ لكك هلنع حصو

20 1 

 الو هَل ًةيِدَذ 0 َهَنْبَع اووََمُك «ْمِهِندِإ ِرْيَمِب مْوَق ِتْيَب يف َعّلطا ٍنَمه :لاق هنأ هك هنع حصو

 ؛ .يصاَصِق

 لاقف جبأ :ٌلاقف «ٌلجر هيلع نذأتساو «ًاميلعتو ًالعف ناذئتسالا لبق ٌميلستلا كي هنع حصو
 ؟لُشذأأ ْمُكْيَلَع ُمالَّسلا :لق :ُهَل َلاَقَك .«نادفَيْسالا ُةَمّلَعَك ءاَذَه ئلإ جّرْخا» :ٍلجَرِل كي هللا ٌلوسر
 .2© َلَحَدَف #4 يبنلا هل َنِدَأَك ؟لُْذأأ ءمُكْيلَع ٌمالّسلا :لاَقف ءْلجَّرلا هعمسف

 َكْيَلَع ُمالَّسلا :لاق ههِئاَسِن ْنِم ًايِلْوُم ِهِتبْرْشَم يف وهو ءهنهن هللا َيِضَر ُرَمُع هيلع َنّدأَتْسا اّملو
 02غ ُلُخْدَيَأ ءمكيلع ُمالَّسلا هللا لوسر اي

 مُكْيَلَع ُمالّسلا :َلّقَك غجزا» :مّلِسُي ملو هيلع لخد امل اًبْنَح ِنْب ةَدَلَكِلْكَو ُهلوق مّدقتدقو
 0 لخفأأ

 هنيع تعقو نإ :لاق نم ىلع ٌدرو «مالسلا ىلع ناذئتسالا ُمّدقُي :لاق نم ىلع در نئسلا هذه يفو
 نافلاخم نالوقلاو ءناذئتسالاب أدب هيلع هنيع عقت مل نإو ءمالّسلاب أدب هلوخد لبق لزنملا بحاص ىلع

 مهتأ ٌّنظ نإ :لوقي نم ىلع ٌدر وهو «فرصنا «هل َنذؤُي ملو ًاثالث َنّدأتسا اذإ ِةِلَي هيده نِم ناكو
 .ةنسلل نافلاخم نالوقلاو ءرخآ ظفلب ُهُدعُي :لاق نم ىلع درو «ثالثلا ىلع داز ءاوعمسي مل

 وأ هتينُك ركذي وأ «نالف نب تالف لوقي ؟ّتْنَأ ْنَم :هل َليِق اذإ ٌنِذأتسملا نأ هيده نم ناكو :لصف

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم :(7107) ملسمو :(7756) يراخبلا هجرخأ )١(

 .دعس نب لهس ثيدح نم )7١105(: ملسمو )5714١(: يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(07164) ملسمو «(3884) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(41 ح) :(7108) ملسم هجرخأ ()
 .نسح ٍدانسإب «ةريره بأ ثيدح نم «31/4 يئاسنلا هجرخأ (5)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب شارح نب يعبر ثيدح نم 22104 28511/9) دواد وبأ هجرخأ (7)
 ,(141/4) ملسمو ؛(49417) يراخبلا هجرخسأ (010)

 . حيحص ٍدانسإب ,(؟١٠/1) يذمرتلا هجرخأ (8)



 ناذئتسالا يف هي هيده يف :لصف انني (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ؟ْنَم هولأسف ء ءامسلا باب حتفتسا امل جارعملا ةليل يف ةكئالملل ُليِرْيِج لاق امك ءانأ :لوقي الو ءهبقَل

 يف كي يبنلا سّلج امل «نيحيحصلا» يف كلذكو . .ءامس ءامس لك يف كلذ رمتساو .ليربج : :لاقف

 نذأتساف رمع ءاج مث ءركب وبأ :لاق «؟نم» :لاقف نذأتساف ل ا َناَئْسُبلا

 .20كلذك ُنامثع مث «رمع :لاق : :لاقف

 :َلاَقَق ءاَنأ :تلقف «؟اذ نم» :لاقف «َبابلا ٌثققدف كي يبنلا ٌثيتأ :رباج نع «نيحيحصلا» نو

 . اهم ُهنأك هنأ انآ

 «ةينكلا اهركذ هركي ملف 2"”ءناه م ُّمَأ :تلاق «؟وِذُ ْنَم» : اهل لاق ءىناه ْمأ تنذأتسا املو

 :لاق ؛؟اًَذَه ْنَم» :ةداتق يبأل لاق امل كلذكو "رف وُيَأ :َلاَق «؟اَذَه ْنَم» :رذ يبأل لاق امل كلذكو

 .ةداتق وبأ

 ُلوُسَوا : :ةريرُه يبأ نع «عفار يبأ نع «ةداتق ثيدح نم وكي هنع دواد وبأ ىور دقو : :لصف

 ْنذِإ َكِلَك َّنِإَك ِلوُسّرلا ٌعَم َءاَج ّمُث م اًمع ىلإ مُكُدَحأ َيِعُد اًذإد : : ظفل يفو هند ٍلُجّرلا ىَلِإ ٍلُجّرلا

 يبأ نم عمسي مل ةداتق لوقي دواد اب تعمم :يؤلؤللا يلع وبأ لاق «لاقم هيف ثيدحلا اذهو . 20ه

 نع «ةريره يبأ نع «عفار يبأ نع «ةداتق نع ديعس لاقو : ؛هحيحص» يف يراخبلا لاقو . .عفار

 .هدانسإ يف عاطقنالا لجأل اقيلعت هركذف « «هنذإ وه» : ع يبنلأ

 ٌثيدح وهو «ةوعدلا دعي ناذئتسالا رابتعا نأ ىلع لدي ًاثيدح بابلا اذه يف يراخيلا ركذو

 وفضلا ٍلْهَأ ىلإ ْبَمْدا» : :لاقف «حدق يف ًانبل ٌتدجوف « كي يبنلا عم ُتلخد :ةريره يبأ نع دهاجم

 .©90اوُلَحدف «مهل نذأف ءاونذأتساف ءاولبقأف « مهتوعدف ؛ مهن :لاق ؛ّيلِإ ٌمُهعدان

 جتحي مل خارت ريغ نم روفلا ىلع يعادلا ءاج نإف «نيلاح ىلع نيثيدحلا نأب :ٌةفئاط تلاق دقو

 .ناذئتسا ىلإ ٌجاتحا «ٌتقولا لاطو «ةوعدلا نع هئيجم ىخارت نإو «ناذئتسا ىلإ

 ءرخآ ناذئتسا ىلإ جتحي مل ءوعدملا ءيجم لبق هل نِذأ دق نَم يعادلا دنع ناك نإ :نورخآ لاقو

 .نذأتسي ىتح لدي مل هل َنِذأ دق نم هدنع نكي مل نإو

 هيلع لدي ملف «ّبابلا ُكِسْمُي نم َرَمَأ هيف دارفنالا بحُي ناكَم ىلإ لخد اذإ قي هللا ٌلوسر ناكو

 , "نذإب الإ دحأ

 :ثالثلا ٍتاروعلا يف مّلحلا ْْلْبَي مل ْنَمو «كيلامملا هب هللا رمأ يذلا ٌناذئتسالا امأو :لصف

 اهب لمعلا ُنمانلا كرت :لوقيو «هب ٌرمأي سابع ُنبا ناكف «مونلا دنعو «ةريهظلا ٌتقوو «رجفلا لبق

 ؛باجيإو متح ال «داشرإو بدن ٌرمأ :ةفئاط تلاقو . ةجُحب ِتأت ملو «ةخوسنم ٌةيآلا :ةفئاط تلاقف

 )1١( ح) (11037) ملسمو ,«(7346) يراخبلا هجرخأ 054

 .(5186) ملسمو :(3760) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ,00575) ملسمو ((780) يراخبلا هجرخأ ()

 .رذ يبأ ثيدح نم :.(584) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(0946) ثيدحلا رثإب ًاقيلعت يراخببلا هركذو 6 *ا/0) «درفملا بردألا» يف يراخبلاو 200190 فا48) دواد وبأ هجرخأ :(ه)

 .(17145) يراخبلا هجرخأ ()

 .نسح ٍدانسإب «؛ثراحلا نب عفان ثيدح نم :(5184) دواد وبأ هجرخأ (00)



 )0 دايعلا ريخ يده يف داعملا داز وم ساطعلا راكذا يف لكَ هيده يف :لصف

 امأو ءةصاخخ ًءاسنلا كلذب رومأملا :ةفئاط تلاقو ء«هرهاظ نع رمألا فرص ىلع لدي ام اهعم سيلو
 «ثنؤملا هب ٌصتخي ال «نيذلا» عمج نإف «نالطبلا ٌرهاظ اذهو .تاقوألا عيمج يف نونؤأتسيف ٌلاجرلا
 نود لاجرلا كلذب ٌرومأملا نإ :اذه سكع ةفئاط تلاقو .ًابيلغت روكذلا عم نهيلع هقالطإ زاج نإو
 . هلمأتف هابأي ةيآلا ٌقايس نكلو «نيعضوملا يف «نيذلا» ظفل ىلإ ًارظن ؛ءاسنلا

 ٍةَلعب تبث اذإ ُمكحلاو ءتلاز مث «ةجاحلل تقولا كلذ يف ناذئتسالاب ٌرمألا ناك :ةفئاط تلاقو
 فيك !سابع نبا اي :سابع نبال اولاق قارعلا لهأ نم ًارفن نأ «هنتسا» يف دواد وبأ ىورف .اهلاوزب لاز
 نكن نيل ”هينيإ اثم تي اهيأتي» :ٌدحأ اهب لمعي الو ءاَنْرِمُأ اَمب اهيف اَنْرِمُأ يتلا ةيآلا هذه ىرت
 ّسيل ُسانلا ناكو ءّرْيّسلا ٌبِحُي «نينمؤملاب ميحر ْميِكَح هللا نإ :سابع نبا لاقف [08 :رونلا] هنتي
 مهرمأف ءهلهأ ىلع ٌلجرلاو .لجرلا ٌةميتي وأ ُدلولا وأ «ٌمِداخلا لحد اًميرف «لاَجِح الو روُتُس مهتوييبل
 . ُدْعَب كلذب ُلَمْعَي ًادحأ رأ ملف «ريخلاو روُنّسلاب ُهَللا مهءاجف ِتاَروَعلا كلت يف ناذئتسالاب ُهَللا

 ال داعبتساو تَّعت اذه راكنإف ؛؛حيحصلا» ابحاص هب جتحا دقو «بلطملا ىلوم ورمع يبأ نب وِرْمَع يف نعطو ءًائيش عنصي ملو «ةمركي يف نعطو «سابع نبأ نع اذه ٌتوبث مهّضعب ركنأ دقو
 .هل هجو

 ٌرثكأ هكرت نإو «بجاو اهب ٌلمعلاو «عفاد الو اهل ٌضِراَعُم ال ةماع ةمكحم ةيآلا :ةفئاط تلاقو
 .سانلا

 وأ «لوخدلا ىلع ليلد هُحتف باب حتف نم ٍناذئتسالا ٌءاقم موقي ام كانه ناك نإ هنأ :حيحصلاو
 الف هماقم ٌموقي ام نكي مل نإو «ناذئتسالا نع كلذ ىنغأ «هوحنو جراخلاو لخادلا درت وأ ءرتس عفر
 هللاو . ىفتنا تفتنا اذإو «مكحلا َدِحَو ُتَدَجُو اذإف «ةيآلا اهيلإ تراشأ دق ةلعب ٌلّلعم مكحلاو نم ذب
 . ملعأ

 ساطعلا راكذأ يف هِي هيده يف :لصف
 ام َّناَك هللا َدِيَحَو مُكُدَحَأ سطَ اذإَك ءَبْواََنلا ُهَرْكَيَو ءماظُعلا ْبِحْي هللا َّنإ» هلك هنع تبث

 َتَءاَنَت اًدِإَك ءِناطْبّشلا ني َوُه اَمنإَف ءُبْواَقَّتلا اّمأو ُىَّللا َكُمَحْرَي :ُهَل َلوُقَي ْنأ ُهَعِمَس مِلْسُم َلُك ىَلَع
 , ”يراخبلا هركذ «ٌتاطَّْشلا ُهْنِم َكَحَض بدات اذ مُكَدَحَأ َّنِإَك . عاطقشا اَم دري ,مُكدحَأ

 :ُهُمِحاَص وأ ُهوُحَأ ُهَلْلُمَيْلَو وّلِل ُدْمَحلا :لُقَيْلَك مُكُدَحَأ سطع اذا» :«هحيحص» يف هنع تبثو
 ,؟9ومُكلاَب ُحِلْصُيَ هللا ْمُكيِهَي : لل للا َكُمَحْرَي :ُهَل َلاَق اًدَك هللا َكُمَحْرَي

 َلاَقَك ءرخآلا ٍتّمْشُي ملو ءاَمْهَدَحَأ َتّمشف ءنآلُجَر ُهَنْنِع سطع هنأ :سنأ نع 'نيحيحصلا» يفو
 ِدّمْحَت ْمَل ّتْنأو هللا ٌدِمَح اذه :َلاَقَك « دمتم مل *اطَعَو هُهَئَمَمَف ُنَألُف سطَع :ُهْنُمَشْي ىنْلا
 ا

 )١( نسح ٍدانسإب :(0141) دواد وبأ هجرخأ .

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(777) يراخبلا هجرخأ ([)
 .ةريره يبأ ثيدح نم :(7774) يراخبلا هجرخأ 7
 .09491) ملسمو :(5550) يراخبلا هجرخأ (14)



 سلطعلا راكذأ يف كي هيده يف :لصق نذل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 نر يضل الج ىلا 000303070 (7) دابعلا ريخ يده يف داعمل هاز

 هلل ٍدَمْحَي ْمَل َنَف ُهوُتُمَشَك هللا َدِمَحَك مُكُدَحَأ سطع اذإ» :'ملسم حيحص» يف كي هنع تبثو

 .20وهوُتمَشت دلك

 هَنبِقَل اَذِإ :ٌّتِس مِلْسُملا ىَلَع مِلْنُملا ُنَح» :ةريره يبأ ثيدح نم ؛هحيحص» يف غي هنع تبثو

 «َضرَم اَذإَو ُهنَمَشَ للا َدِمَحَو سطع اًذإَو هَل حَصْناف َكَحَصْنَتْسا اَذِإَو ُْبِجاَك َكاَمَد اَذِإَو يلع ْمُلَسَ

 .20وةيباَف َتاَم اَذِإَو ءهْدُعَك

 ُلُقَيْلَو ءِقاَح ٌّلُك ىلع ِهَنِل ٌدْمَحلا : قَبلَ مُكُدَحَأ سطع اًذإَ :حيحص دانسإب هنع دواد وبأ ىددب

 / .©02مكلاب ُحِلضَْو هللا ْمُكيِدْهَي :َّوُم ْلُقيْلَو للا َكُمَحْرَي : هّبِحاَص وأ ُءوُحَ

 َلاَُك هللا لوسر ىَلَع ٌمالسلاو ههّلِل ُدْمَحْلا :لاقف «رمع نبا َدنِع َسْطَع ًالُجَر نأ يذمرتلا ىورو

 نكْلَو هه هللا ٌلوسر اَنَمْلَع اًذَكَه َسْيَلَو فَي هللا لوُسَر ىلع ُمالسلاو َِّلِل ٌدمحلا :ُلوُقأ اًنأو :ّرمُح نبا

 7 40 ٌّلُك ىلع ِهَّلِل ٌدمخلا» :َلوُقَت ْنَأ اَنَمَلَع

 هللا اَنُمَحْرَي :َلاَق هللا َكُّمَحْري :ُهَل َليِقَق ٌسْطَع اذ ّناكا :رمع نبا نع «عفان نع «كلام ركذو

 عمس ْنَم ّْلُك ىلع نيع ُضرف ٌتيمشتلا نأ هب ءودبملا ثيدحلا رهاظف .«©0غْمُكَلَو اَنَلُرفْعَيَو ءمُكّياو
 «ديز يبأ ُنبا هراتخاو ءءاملعلا يلوق ٌدحأ اذهو ءمهنع دحاولا ٌثيمشت ءىِزْجُي الو هللا ُدّمحي سطاعلا

 .هل عفاد الو «نايكلاملا يبرعلا نب ركب وبأو

 :هنو وللا لوسر َلاَقَك ْمُكيَلَع ُمالّملا :َلاَقَك فَي يبنلا دنع سطع ًالجر نأ :دواد وبأ ىور دقو

 ٍيِياَحَملا ٌضَعِب ركذف :لاق هللا ٍدمْحَيْلَك «مُكُدَحَأ ٌسطَع اًذِإَد :َلاَق مث كنأ َلَعَو ُمالَّسلا َكيَلَعَو»

 .0وهلو اكل هللا ٌرفْفَي- مِهْيَلَع يني - هيلو هللا َكُمَحْرَي» :ُهَدْنِع ْنَم ُهَل لُقيلو

 يتئاللا هعقوم ريغ يف عقو دق همآلس نأب هُراعشإ يهو «ٌةفيطل تكن مّلَمُملا اذه ٌّمأ ىلع مالسلا يفو

 ىرخأ ٌةتكنو .وه همالس كلذك هعضوم ريغ يف اذه همالس نأ امكف هنأ ىلع ٌمالسلا اذه عقو امك ءهب

 مل اهتيبرت ىلع تاب مألا ىلإ بوسنم ضحم ّيمأ هنأكف ءاهيلإ هبسنو هّمأب هٌريكذت يهو ءاهنم ٌفطلأ
 وهف :يمألا يبنلا امأو .مألا ىلإ هتبسن ىلع يقابلا هنأ «يمألا يف لاوقألا ٌدحأ اذهو «ُلاجرلا هّيرت

 ال يذلا وهف :هفلخ ٌةالصلا ٌحِصَت ال يذلا ُيمألا اًمأو .َباَتكِلا أرقي الو «ةباتكلا ُنِسحُي ال يذلا
 .ةريثك مولعب املاع ناك ولو «ةحتافلا ححصُي

 «ٌكيِبَأ َنَه ٌضّضعا :هل لاقيف © ةيلهاجلا ِءازعب ىَّزعت نمل بألا ِنَم ٌركذ انه اه مألا ركذ ٌريظنو

 وهو «هنم ّجّرخ يذلا وضُعلاب ةيلهاجلا ىوعدب رّبكتملا اذهل ًاريكذت ّنسحأ انه اه بألا ِنَم ٌركذ ناَكو

 . هتيمأ ىلع قاب هنأب دل ًاريكذت ٌنسحأ انه اه مألا ٌركذ نأ امك ُهَرْوَط ىّدعتي نأ ُهَل فَي َالَ فيبأ نه

 . للي هلوسر دارمب ملعأ هللاو

 . يرعشألا ىسوم يأ ثيدح نم 599(2؟5) ملسم هجرخأ )02(

 .(155) ملسم هجرخأ ()

 .(71951) يذمرتلا هجرخأ () .(60377) دواد وبأ هجرخأ (م)

 .156 7/7 كلام هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجرو « 4 مكاحلاو 71741(2) يذمرتلاو «(601) دواد وبأ هجرخأ (+)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب ؛بعك نب بأ ثيدح نم ؛77//١ يناربطلاو ,15/8 دمحأ دنع وه (ب)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلما ساطعلا راكذأ يف لِي هيده يف :لصف

 يتلا هغامد يف ةئقتحملا ةرخبألا جورخب ةعفنمو ةمعن ٍساطُعلاِب هل تلصح دق ٌسطاعلا ناك املو
 اهماثتلا ىلع هئاضعأ ءاقب عم ةمعنلا ِهِذَه ىلع هللا ٌدمح هل ٌعرْش ٌكَرِسَع ًءاودأ هل تثدحأ هيف تيقب ول
 «نيشلاو نيسلاب هتّمشو هتّمس :لاقي اذهلو ءاهل ضرألا ةلزلزك ندبلل يه يتلا ةلزلزلا هذه دعب اهتئيهو
 :ليقو .ٌّتمَسُمو ٌتّمشُم وهف ريخب عاد لكو :لاق .هريغو ةديبع وبأ هلاق ءدحاو ّىنعمب امه :ليقف
 ىف ثدحي ساطعلا نإف «ةعدلاو نوكسلا نم هتلاح ىلإ هدوعبو ءِتمّسلا نسحب هل ءاعد ةلمهملاب
 اذإ :هتمّشف .هءادعأ هب ٌتّمْشُي ام هنع هللا فرصي نأب هل ءاعد :ةمجعملابو «ًاجاعزناو ًةكرح ءاضعألا
 هللا ةعاط ىف همئاوق ىلع هتابثب هل ءاعد وه :ليقو .هنع هدارُق لازأ اذإ :ٌريعبلا دّرقك «ةتامشلا هنع لازأ
 ةمعن ىلع هللا ٍدمحب هتظاغإل ناطيشلاب هل ٌتيمشت وه :ليقو .مئاوقلا يهو «تياوشلا نم ذوخأم
 ناطيشلا كلذ ءاس .هَدِمَحَو هللا ٌدبعلا ركذ اذإف ءهبحُي هللا نإف هللا ٌباحم نم هب هل لصح امو ؛ساطغعلا
 هزاعدو «ةمحرلاب هل نيملسملا ءاعدو «هيلع للا ٌدمحو هللا هّْبحُي يذلا ساطٌعلا سفن :اهنم هوجو نم
 هئزحو هودع ظيغب نمؤملا ٌتيمشتف هل نزحم «ناطيشلل ظئاغ هّلُك كلذو «لابلا ٌحالصإو «ةيادهلاب مهل
 هبئت اذإ فيطل ىنعم اذهو «هودعب هتتامش نم هنمض يف امل ءهل ًاتيمشت ةمحرلاب هل ٌءاعدلا يمسف ؛هتبآكو
 ثلا نّيبتو .بلقلاو ندبلا يف ساطُملا ٍةمعن ٌةعفنم امهدنع ْتَمظَعو «هب اعفتنا «تّمشملاو ٌسِطاعلا هل
 . هلالج ٌرِعو ههجو ميركل يغبني امك هّلهأ وه يذلا ٌدْمحلا ِهّللف هل هللا ةبحم يف

 ٌلوِسَر َناَك١ :ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ هركذ ام ساطعلا يف ِهْكَي هيده نم ناكو : لصف
 ثيدح :يذمرتلا لاق "'”ههّتْوَص هب ٌّضَغ وأ ءٌضَفَحَو ءديف ىَلَع ُهَْن ُوَأ ُهَدَي َعْصَو ءسظع اَذإ يك وللا
 . حيحص

 ,'9«ناطْيّشلا َّنِم ٌةَدبِدَّشلا ًةّسظَملاو َديِدَّشلا َبْواََلا نأ» :َي هنع ركذُيو 00 مو - 02 َ 5

 .©«ساظقلاو ٍبْوالاِب ٍتْوَصلا عفر ري هلا َنأ» :ِكو هنع ركذيو
 ٌلَجّرلا» :لاقف ىَّرْخأ سطع ّعُن ىّتّللا َكُمَحْرَم :هل لاقف «ٌلجر هدنع سطع هنأ :هنع حصو

 . حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق 2 ”«ٌموُكْرَم َّلُجَر اًذه» :هكي هللا ُلوُسَر َلاَقَ م مشاعل علك لا لا ٌدِلاَفلاو ةَيناَكلا سطع م .هُهّللا َكُّمَحْرَم :لكك هللا لوسر لاقف ءدهاش انأو لي هللا ٍلوسر دنع ّلجر 5 2 يلا علا يان مس ا كا 7 7 1 59 8 ست :عوكألا نب ةملس ْنَع هيف لاقف :يذمرتلا امأو «ةيناثلا ةرملا يف لاق هنأ ملسم ظفل اذه .موُكْرَم
 ْ .©”ئاكو وهف فاز اَمْك ثالث ٌكاَخَأ ْتمَّس : هيلع ًافوقوم ةريره يبأ نع «ديعس يبأ نب ديعس نع دواد وبأ ىور دقو

- 
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 :دواد وبأ لاق .هانعمب ِةك يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر هنأ الإ هملعأ ال :لاق «ديعس نع ةياور يفو
 لَك يبنلا نع «ةريره يبأ نع «ديعس نع «نالجع نب دمحم نع « سيق نب ىسوم نع «ميعن وبأ هاور

 )١( ينسلا نباو 45 /؟ دمحأو ,(51/40) يذمرتلاو «(00795) دواد وبأ هجرخأ )550(.

 ) )1.فيعض هدانسإو «ةملس مأ ثيدح نم ؛(؟514) ينسلا نبا هجرخلأ

 .فيعض ٍدانسإب ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم .(7748) ينسلا نبا هجرخأ ()
 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم ؛(71/47) يذمرتلاو :(0995) ملسم هجرخأ (5)
 .نسح ٍدانسإب ءاعوفرم (0070) ءافوقوم (20774) دواد وبأ هجرخأ (5)



 هبادآو رفسلا راكذأ يف كي هيده يف :لصف قيل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ك0 0000 ا ال ااا

 نب ىيحي لاق .ةّنجلا روفصُعب فرعُي يفوكلا يمرضحلا وه هعفر يذلا اذه سيق نب ىسومو . ىهتنا

 .هب سأب ال :يزارلا متاح وبأ لاقو .ةقث : نيعم

 ْنِإَف أت الث ٌسِطاَعلا ُتْمَشُته :لاق لي يبنلا نع ءيَِفَرُرلا ةعافر نب ديبُع نع ءدواد وبأ ركذو

 هل تسيل اذه ًاديبع نإف «هلاسرإ :امهادحإ «ناتلع هل نكلو : "02كم َتِْش ْنِإو ُهْئْمَسَك ءتئِش

 .هيف ملكت دقو «ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي دلاخ ابأ هيف نأ :ةيناثلاو «ةبحص

 ىَلَع َداز ْنِإف هُسيِلَج ُهْْمَشْيَْك ٠ مُكُدَحَأ سطع اًذإف : هعفري ةريره يبأ نع ءرخآ ثيدح بابلا يفو

 هاور :هيف لاق يذلا دواد يبأ ٌثيدح وه ٌثيدحلا اذهو "0«ثالّدلا َدْعَب ُهْئْمَشُت الو ,ٌموُكْرَم َوُهَك نافل

 . نسح ثيدح وهو «ةريره يبأ نع «ديعس نع «نالجع نب دمحم نع «سيق نب ىسوم نع «ميعن وبأ

 ىعدُي امك هل ىعدُي : :لبق ؟هب ةّلِج ال نمم هل ىعدُي نأ ىلوأ وهف «ماكُر هب ناك اذإ : ليق نإف

 ندبلا ةفخغ ىلع ُنديو «ةمعن وهو هللا هبحُي يذلا ساطٌعلا ةنُس امأو .«عجوو ءاد هب نمو «ضيرملل

 .ةيفاعلاب هبحاصل ىعدُي اهيلع داز امو ثالثلا مامت ىلإ نوكي امنإف «قئِقَتحملا ةرخبألا جورُخو

 هيفو ؛ةلع ةمكزلا نأل «ةيفاعلاب هل ءاعدلا ىلع هيبنت «ٌموُكْرَم ٌلُجَّرلا» :ثيدحلا اذه يف هلوقو

 ءاهّرمأ ّبعصيف ءاهلمهي الو اهكرادتيل ةلعلا هذه ىلع هل ٌةيبنت هيفو «ثالثلا دعب هتيمشت كرت نم راذتعا

 .ىدهو ملعو «ةمحرو ةمكح هلك لَو همالكف

 :نيتلأسم يف سانلا فلتخا دقو

 مل نمل ُنَسُي له ء«ضعب نود نيرضاحلا ٌضعب هعمسف هللا َدّمَح اذإ ّسِطاعلا نأ : امهادحإ

 تّمشملا ٌعامس دوصقملا سيلو «هللا َدِمَح هنأ قّقحت اذإ ؟هتمشُي هنأ : رهظألاو «نالوق هيف هتيمشت هعمسي

 ؛نسرخأ تمشملا ناك ول امك «ُتيمشتلا هيلع بترت ققحت ىتمف ؛هدمح سفن دوصقملا امنإو «دمحلل

 .باوصلا وه اذه ؛هوتّمشف ءهللا دمح نإف» :لاق كي يبنلاو «دمحلاب هيتفش ةكرح ىأرو

 فرعي ال : يبرعلا نبا لاق ؟دمحلا َرْكدُي نأ هرضح نمل ٌٍبحتسُي لهف «ءدمحلا كرت اذإ :ةيناثلا

 ميهاربإ نع يورم وهو ءهرّكذُي لب .ءكلذ معز نم أطخأ :يوونلا لاقو .هلعاف نم لهج اذهو :لاق

 ةنسلا رهاظو .ىوقتلاو ٌربلا ىلع نواعتلاو «فورعملاب رمألاو «ةحيصنلا باب نم وهو :لاق . يعخنلا

 ريزعت اذهو ءهركذي ملو هللا ِدّمْحَي ْمَلَو ءَسْطَع يذلا ِتْمِشُي مل # ّيبنلا ّنأل يبرعلا نبا لوق يوقي

 نع مهتنسلأو نينمؤملا بولق فرصف هللا يسنف « ءدمحلا ةكرب هسفن مرح امل ءاعدلا ةكربل ٌنامرحو هل

 .اهيلع ةناعإلاو وذو /هلعفب ىلوأ يو يبل ناكل «ةنس هريكذت ناك ولو «هل ءاعدلاو هتيمشت

 هللا ُمُكُمَحْرَي : : ْمُهَل َلوُقَي نأ َنوُجْرَي ُهَدْنِع ٌنوُسَطاَعَتَي اوُناَك َدوُهَيلا َّنأ : : هو هنع حصو :لصف

 "”«مكلاب ُحِلْضيَو هللا ْمُكبِدهَيا :ٌلوقي ناكف
, 

 هبادآو رفسلا راكذأ يف لَك هيده يف :لصف

 َمُهّللا : لفل من مث ةَضيِرَلا ِرْيَخ ْنِم َنْيَعَعْكَر ْعكْرَيْلَك ء«رمألاب مُكُدَحأ مه اًدإد : لاق هنأ لك هنع حص

 ُمَلَْتَو ريت الو دقت كف ٠ «ميظَملا َكِلْضَق ْنِم َكْنَأْسََ ءَكَرْدَقِب َكُرِدْفَتْسََو «َكِمَلِعِب ِكٌرِْخَتْسَأ يْنِإ

 )١( ثيدح رثإب ًاقيلعت دواد وبأ هجرخأ (؟) .(89155) دواد وبأ هجرخأ )6:76(.
 )( .هححصو 2777/4 مكاحلاو ,(77/789) يذمرتلاو «20058) دواد وبأ ١



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 هبادآو رفسلا راكذآ يف لَك هيده يف :لصف

 لجاَعَو ءيِشاَعَمَو ينبد يف يل ٌريح َرمآلا اذه ّنأ ملغَت تنك ْنإ َمهّللا ءبويُلا ٌمآلَع َتْنَآَو ُمَلْمَأ لَو
 «يِشاَمَمَو ينبد يف يل ًارَص هُمَلْعَت َتْنُك ْنإو ءديف يل ُكِراَبَو ءيل ُهْرَسَيَو ,يل ُهْرُثفاَن ءوِلِجآَو يرأ
 :لاق هب ينُضَر ّمُث ناك ُتْيَح َرْبَكلا يل ْرُدْقاَو ءُهْنَع يِنْئِرْصاَو ءيتَع فرضا ؛وِلِجآَو يِرْمأ ٍلِجاَعَو
 ,00 يراخبلا هاور :لاق ,هتجاح يٌمَسُيو

 ماسقتسالاو ٍرْيّظلا رجز نم ةيلهاجلا ٌلهأ هيلع ناك امع ءاعدلا اذهب هتمأ كي هللا لوسر ضّرعف
 يف مهل مق ام ّملِع اهب نوُبلطي ؛نيكرشملا ٌناوخإ اهّلعفي ناك يتلا ةعرقلا هذه هٌريظن يذلا مالزألاب
 اذهب مهضّرعو «بلطلل هيف نيسلاو مْسَقلا نم لاعفتسا وهو ءاماسقتسا كلذ يمس اذهلو «بيغلا
 ٍتانسحلاب يتأي ال يذلا هلك ٌريخلا هديب نمل ٌلاؤسو «ٌلُكوتو ٌةيدوبعو ءٌراقتفاو ٌديحوت وه يذلا ءاعدلا
 اذإو دنع اًهسبح ٌّدحأ عطتسي مل ةمحر هدبعل حتف اذإ يذلا وُم الإ ٍتائيسلا فرصي الو ءوه الإ
 وه :اعدلا اذهف .هوحنو علاطلا ٍرايتخاو «ميِجْنَّتلاو ريطتلا نم هيلإ اهّلاسرإ ٌدحأ عطتسي مل اهكسمأ
 لهأ عِلاط ال ؛ىنسحلا هللا نم مهل تقبس نيّذلا ؛قيفوتلاو ةداعسلا لهأ ٌعِلاط ؛ديعسلا ٌنوميملا ُعِلاطلا
 .نوملعي فوسف ءرخآ ًاهلِإ هللا عم نولعجي نيذلا ؛نالذخلاو ءاقشلاو كرشلا

 ةردٌّقلاو ملعلا لامك نم هلامك ٍتافصب ٌرارقإلاو هّناحبس هدوجوب رارقإلا ٌءاعدلا اذه نمضتف
 ةدهُم نم ٌجورخلاو «هيلع لُكوتلاو «ٌةناعتسالاو هيلإ رمألا ٌضيوفتو «هتيبوبرب رارقإلاو «ةدارإلاو
 ءاهيلع هتردقو هسفن ةحلصمب هملع نع هزجعب دبعلا فارتعاو «هب الإ ةوقلاو لوحلا نم يّربتلاو ءهسفن
 .قحلا ههلإو هرطافو هيلو ديب هَّلك كلذ نأو ءاهل هتدارإو

 نبا ِةَداَعَس ني» :لاق هنأ كَ يبنلا نع «ءصاقو يبأ نب دعس ثيدح نم «دمحأ مامإلا دئسما يفو

 ْىَضَق اَمِ ةطْحَسَو هللا ِةَراَكِهْسا ُكْرَت مكن ِةواَقَش نمو هللا ىَضَق امب ٌءاضرو للا ٌةَراَكِتْسا مآ
20 

 امي ىضّرلاو «هلبق ةراختسالا ٌنومضم وه يذلا ٍلكوتلا :نيرمأب ًافنتكم رودقملا عقو فيك لمأتف
 «هلبق ةراختسالاو لكوتلا كرت هّقيتكي نأ ءاقشلا ناونعو .ةداعسلا ٌناونع امهو .هدعب هل هللا يضقي
 يف امك ؛هدعب ىضرلا ىلإ ةيدوبعلا تلقتنا ؛متو ءاضقلا مربأ اذإف .ءاضقلا لبق لّكوتلاو ءهدعب طخسلاو
 ىضرلا نم غلبأ اذهو ءءاَضَقلا َدْمَب ىَّضّرلا َكّلَأْسَأَر» :روهشملا ءاعدلا يف يئاسنلا دازو ؛«دنسملا»
 ناك ءءاضقلا دعب ىضرلا لصح اذإف «ٌةميزعلا لحنت ٌءاضقلا عقو اذإف ءًامزع نوكي دق هنإف ءءاضقلاب
 . ًاماقم وأ ًالاح

 هرايتخا نسحو ؛هملعو هتردُقب ماسقتساو «هيلإ ٌضيوفتو هللا ىلع ٌلُكوَت ةراختسالا نأ ٌدوصقملاو
 يضر ْنِإو ءكلذك نكي مل ْنَم ناميإلا معط قوذي ال يذلا ءابر هب ىضرلا مزاول نم يهو ؛هدبعل
 .هتداعس ٌةمالع كلذف ءاهدعب رودقملاب

 ضهني نيح لاق الإ طق ًارَّفَس ةكي ئبنلا درُي مل :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ؛هريغو يقهيبلا ركذو
 «يتّنِب َتْنأ مُهْللا ,ٌتلَكَوَت َكِيِلَعَو « ٌتْمَصَتْعا ٌكبو .ُتْهَجَوَت َكِبلِإَو ,ُتْرَسَتلا َكِب ْمُهْللا» : هسولج نم 00 00 همنا 2 هه ل2 عما هك 2 8 8 00

 )١( يئاسنلاو +(8*161) دواد وبأو ,(5885) يراخبلا هجرخأ ١/ ١+ «ةليللاو مويلادو 999/ /* «ىربكلا» يفو )007(.

 دمحأ هجرخأ (؟) ١/ ,» 8يذمرتلاو )5161(.



 هبادآو رفسك راكذا يف ديك هيده يف :لصف و (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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َج رع « ينم هب ُمَلْعأ َتْنَأ امو هل ُمكهَأ ل اَمَو ينم ام م يني مُهّللا «ي اجر َتْنأَو
 َكْؤاَنُت َلَجَو ءكُرا

 .جرخي مث أ' (ٌتْهَج ٌتْهَجَوَت اَمتْيَأ رْيَخْلِل يِنْهْجَوَو «يِبَْذ يب ُرِفْغاَو «ىَوْقّتلا يندؤُر ّمُهَّللا ٌكْدِيَع هلإ الو

 هَل اَنُك اَمَو ءاذه اَنَل رَّخَس يذلا َناَحْبْس : :لاق ؟ ءأثالث ربك «هتلجار بكر اذإ َناكو : لصف

 ٍلَمَعلا َنِمو « ىَوقّتلا ّريلا اًذه اًرَفَس يف َكّنأْسأ ين هللا" :لوقي مث .«َنوُبِلَْنمَل انْبَو ىَلِإ انو « نينِرْفُم

 يف لحلو فصلا يف ٌبِحاَصلا ََْأُّللا هدب انح واو ءاذملاَرََس يلعن ْنْوع َمهَّللا ءىَضْرَ َم

 هنوُبِئاَنَنوُبأ» :ّنهيف دازو ّنهلاق عجر اًذإو .ءاًئِلْهأ يف اَفْلْخاو ءاَنَِفَس يف انْبَحْضا ّمُهّللا ءلخألا

 , 7«نوُدِماَح اَنبَرِل َنوُدباع

 ين َمُهَّللا «ٍلْمَألا يف ُةَفيِلَخَلاَو رَفَسلا يف ٌبحاّصلا َتْنأ» :لوقي ناك هنأ لي هنع دمحأ ركذو

 اًدِإَ . نقلا الع نو ءّضْألا ال ضيا هلا ٠ «ِسَلقُملا يف ةباكلاو رَفَسلا يف بطلا ّنِم َكِ دو

 «ًابؤأ اَنْبَرِل بؤ ًابْوَت' :لاق ُهَلْمَأ لخد اًدإو . «َنوُدِياَح اَنَبَرِل .نودباع َنوُيِئاَت نوبيآ : :لاق عوجرلا دارأ
 7 ًابوَح اًنْيَلَع ٌرِياَغُي ال

 ٍةَبآاكَو ٠ ءرَمَسلا ِءاَنْعَو ني كي دومين ٌمُهّْللا» :لوقي رفاس اذإ ناك هنأ :«ملسم حيحص» يفو
 , 2«لاّملاو لْهألا يف رمل ِءوُس نمو موُلظَملا ٍةَوُع ِةَوْعَد نِمو ِرْوَكلا َدْعَب ٍروَحلا ّنمَو ءٍبَلَقُْملا

 اَهِرْهظ ىَلَع ىَوَتْس | اذِإَ هللا مشي» :لاق هبا ٍبوُكَرِل باكرلا يف هّلجِر َعَضَو اَذإ ناكو : :لصف

 َنيِنِرْقُم ُهَل اك اَمَو اذه ان َرُخَس يذلا َناَحْبُس :لوُقَي مَن ٠ ًاثذلت «ُرَبكأ ُهَللا» نذل هَل ٌدمَحلا» :َلاَك

 ثالث هلا َناَحِبْس :ُلوُقَي مث :٠ ًاثكلك هُربْكأ ُهّللا» ءانالك هلي دفعا ا

 هَّنِإ «يل ُْرِفْغاَف «يِسْفَن ُتْمَّلظ ي يّنِإ َكَئاَحْبُس ٠ «َنيِمِلاَظلا ّنِم ثْنُك ي ين كنا تنأ الإ ةلإ ال» : ل

 3 لاكن الإ بولا روي

 َميِتاَوَخَو َكَتَناَمْأَو ُكَتيِد هللا ٌعوؤَتْسَأ» :مهدحأل لوقي رفسلا يف هّباحصأ مو اًذِإ ناكر

 220كللتَص
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 :لاق .؟ىَوْقَتلا ُهَللا دور :لاقف ءيِندرَر ًارْفَس ُديِرأ يّنِإ :ِهَّللا لوسر اي :لاقو لجر هيلإ ءاجو
2 0 

 «ّتْنُك اَمُتْيَح َرْيَكلا َكَل َرَكَيو» : لاق . .يندز :لاق .َكبنَذ كَل َرَفَغَو» :لاق .يِنذز

 لو اًملف «ٍَِرَش ّلُك ىَلَع ٍريبْكَدلاو .هللا ىَوْقَتِ ٌكيِصوُأ» :لاقف ٌرفس ٌُديرأ ىنِإ :لجر هل لاقو
 , ورّمَسلا ِهْيَلَع ْنوَهَو «ٌضْألا ُهَل وْزا ّمُهّللم : :لاق

 .فيعض ءرواسم نب رمع هيفو ؛(447) ينسلا نباو «كلام نب سنأ ثيدح نم 70١/0 يقهيبلا هجرخأ )١(

 .رمع نبأ ثيدح نم :(7444) يذمرتلاو «(5049) دواد وبأو :(1741) ملسم هجرخأ (1)

 .ةمركع يف كامس فعضل فيعض هدنسو سابع نبا نبع ١٠و 14و 707/1١ دبحأ هجرخأ (6)

 . سجرس نب هللا ديع ثيدح نم «(7474) يذمرتلاو :«(75099) دواد وبأو 221147 ملسم هجرخأ (5)

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو يلع ثيدح نم «(7447) يذمرتلاو «(707) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 1447/١ مكاحلاو :(5147) يذمرتلاو «(7550) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . 97/1 مكاحلاو :(5444) يذمرتلا هجرخأ (90)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو «148/7 مكاحلاو :«(440) يذمرتلا هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىلا هبادآو رفسلا راكذا يف لي هيده يف :لصف

 ىلع ةالصلا تعضوف ءاوُحّبس اوُلطَبَه اَدِإَو ءاوُرّبك ايانثلا اوُنَع اّذإ ءهّياحصأو هلي ُيبنلا ناكو
 ١ 20 كلذ

 لك ىلع ُفَرَّشلا َكَْل َّمُهّللا» :لاق ءَاْشَن وأ ضرألا ّنِم ًافَرَش الع اذإِي يبنلا ناك : سنأ لاقو
 .©هدنح ّلُك ىلع ُدْمَحلا َكَلَو ءِفَرَش

 ُبَحْضَت ال» :لوقي ٌناَكو كلذ ّقوف َريَّسلا َمَفر «ٌةوجف َدَجَو اًدإَك ءّقَنَعلا هّجَح يف هريس ناكو
 ."وٌسّرَج الَو ٌبْلَك اهيف ٌةقفر ٌةكِئالَملا

 ٌدَحَأ راس ام ٍةَدْحولا يف ام ٌساّنلا ْمَلْمَي ْوَل» :َلاقف «ليللاب ٌريسي نأ ُهَدْحو رفاَسُملل ٌهركي ناكو
 ٍِناَناَطْيَس ِناَنْثإلاو ٌناطْيَش ٌَدِجاَولا َّنأ» :ربخأو «ةقفر الب دحاولل رّفسلا ُهَرْكَي ناك لب .*9«لْيَكب هَّدْحَو

 5 م قي
 ,0:ٌبكَر ةئالثلاو

 ُهَّنإَك ءٌقّلَخ ام رش ْنِم تاّماّتلا هللا ٍتاملكب ُدوُمَأ :لُقَيلَ ًالزْنَم ْمُكْدَحَأ لَن اًذِإ» :لوقي ناكو
 ٍتاناتلا هلل ٍتاَمِلَكِ ٌدوُعَأ :لاق مش ًالَِْ لَن مه :ملسم ظفلو .هْنِ لَن ىّتَح ءيش ُهُرَْي ال
 .©0:كلذ هلزْنَم ْنِم َلِجَترَي ىَّتَح ٌءيَّش ُهَّرْضَي مل «َقَلَخ اَم ٌرَش

 ٌدوُعَأ هللا ِكْبَرَو ىِبَر ضرأ ايد :لاق «ليللا ُةَكَردَأَك ءرفاس وأ اًرغ اّذِإ ناك هنأ هنع دمحأ ركذو
 ٍدَسأ لُك ٌرَس ني هللاب ةوعأ ءكِْيَلَح ب ام ٌرَشَو ءِكيِف َقِح ام ٌرَشَو كيف اَمرَشَو ِّرَش نم ِهّللاب
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 .©ودَلَو امو دلاَو ٌّرَش ْنِمو ءدّلَبلا ٍنِكاَس ٌّرَش ْنِمو ءٍبَرْقَعَو ٍةَّحَو ءدوسأو
 نسا يف متركام اذ صرالا نم 0 بصتولا يف مئرف قَتَّسلا ىف ْمُتْرَْكاَس اَذِإَو ءضرألا ّنِم اًهظ ١ اوظفأَت ءبضخلا ىف مترئاَس اذإ» :لوقي ناكو . هةووعس كرم م مق 7 000 ىلا تءكلم 0000

 ٌباَوَّدلا ُقّرُظ اَهْنِإَف ءٌقيِرَطلا اوُبَْتِجاَك مُتْسَرَع اًذِإَو ٌرْيّسلا اَهْيَلَع اوُعِرْسأَن» :ظفل يفو .«اهيي اوردان
 7” لِيللاب ٌماَوُهلا ىوأَمَو 40, أ # ع --

 ٌتَرَو «َيلَلُظَأ امو عْبَسلا ِتاَواَمَّسلا ّبَر ٌمُهّللا» :اهاري نيح لاق اهلوخد ديرُي ةيرق ىأر اذإ ناكو
 هذه َرْيَخ َكْنَأْسَن انِإ ءَنْيَرَد اَمَو حيرلا ٌّبَرَو «َنلَلْضَأ اَمَو ٍنيِطاِيّشلا َبَرَو «َنلَلْكَأ امو عْبّسلا نيضزألا
 .«:اَهيف ام ِّرَشَو اَهُرَس ْنِم كب ُدوُعَتَو ءاَهيهَأ َرْيَحَو ِةيرَقلا

 اًنْبِحاَص اَنَبَر اَئْيَلَع ِهِئالَب نْسُحو هللا ٍدْمَحِب ٌعِماَس ٌعَِس» :لاق ٍرْفَّسلا يف ٌرجفلا هل ادب اذإ ناكو 7
 .©0وراّثلا َنِم للاب ًاذِئاَع اَنيََع ْلِضْفأَو

 هجرخأ اذك ءجردم جيرج نبا مالك نم هنأ 2. . .ةالصلا تعضوف» :هلوق يف حيحصلاو «(50595) ثيدح رثإب دواد وبأ هجرخأ )١(
 .هلوق جيرج نبا نع (2170) قازرلا دبع

 . يريمتلا هللا دبع نب دايز لجأل فيعض هدانسإو 0774و 1717// دمجحأ هجرخأ (؟)
 . ةريره يبأ ثيدح نم 7117(2) ملسم هجرخأ (5)

 .رمع نبا ثيدح نم (1998) يراخبلا هجرخأ ()
 . نسح هدانسإو دج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم :(179/5) يذمرتلاو .(7019) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم 07 997) يذمرتلاو )917١8(2 ملسم هجرخأ 05(
 .يبهذلا هقفاوو هححصو ٠٠١ /؟ مكاحلاو ,(771) دواد وبأو 0177/5 دمحأ هجرخأ 00
 .ةريره يبأ ثيدح نم :(71804) يذمرتلاو :(؟5079) دواد وبأو «(1955) ملسم هجرخأ (8)
 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو بيهص ثيدح نم 445/١: مكاحلاو ,.(085) ينسلا نبا هجرخأ (9)

 .ةريره بأ ثيدح نم «(016) ينسلا نباو «(20085) دواد وبأو 7714(2) ملسم هجرخأ )٠١(



 حاكنلا راكذا يف كي هيده يف :لصف 16 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هد خبل ضيا

 20 وُدَعلا ُهَلاَثي ْنأ
 وفن

 ةقاحم ٌُّدَعلا ضزأ ىلإ ِنآْرّقلاب َرَئاَسُي نأ ىَهْنَي ّناكو

 دير َةَقاَسَم ْوَلَو «مَرْحَم ريغ َرِفاَسُ ْنأ ٌةأْرَملا ىهْني َناَكو

 .©هِلْمَأ ىَلإ ةبؤألا َلُجَعُي نأ ِهِرفَس ْنِ ُهَنمْهَن ىَضَن اذ َرِهاَسُملا ُرْمأَي ٌناكو

 هللا الإ هلإ الد لوي مث تارت تآلَك ضزألا ّنِم فرش ل ىلع ربي ِهرْفَس لق اذ ناك
 ُبَرِل َنوُدِباَع َنوُبياَت َنوُبِيآ ٌريِدَك ِءِيَش ّلُك ىَلَع َوْهَو ءُدْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل ل ٌكيِرْش ال ُهَدْحَو

 مرو َباّرخألا َمّرَهَو هدي ٌَرَصَنَو ُهَدُعَو هللا ّقَدَص :نوُدِماَح

 ُنّرْظَي ال ناك :«نيحيحصلا» يفو .مُهْنَع ُهْتيَع ْتَلاَط اذ َالْيَل ُهَلْهَأ ُلْجَّرلا َقُوظَي ْنأ ىهني ناكو

 .9ةيِهَع وأ ةَْدُع َنهْيَلَع ُلُخْدَي ديل هَلْهأ

 نم َةّرَم َّمِدَق هنإو :رفعج نب هللا دبع لاق . هتنَب لخأ ني ناب فلير نيف اك ناك

امإو نّسَح امإ (ٌةّمطاف ينبا ٍدَحَأِب ءيج مث وْيَدَي َنْيَب ينْلَمَحَف «هيلإ يب َقِيْسَك ءرفس
 هفدرأف «نيسُح 

 ©0515 ىلع َةَنَالَك ََئيِدَملا انلخدف :َلاق . هّملخ

 مدق : :ةشئاع نع «ةورُع نع : :يرهزلا لاق . هِلْهأ ْنِم ناك اذ لبي ءِرْفَس ْنِم مداقلا قيتعي ناكو

 ٌرِجَي ًاناير لي هللا ٌلوسر هيلإ َماَقَق ءَباَبَلا َعَرَمَف ءهاتأف « يتيب يف كي هللا ٌلوسرو ءةنيدملا هه

 ,00هليَكَو ُهَقتَتْغاَف ءهَدْعَب الو هّلْبَق ًانايرُع هُثيأر ام هللاو ُهيْوَن

 *0ُهَقْئَمْعاَو هيَْيَع َنْيَب اَم َلّبَقَف ٠ كي يبنلا هاقلت هباحصأو ٌرفعج َمِدَق امل :ٌةشئاع تلاق

 . اوُقَئاَعَت ٍرْفَس ْنِم اوُمِدَك اذإ هلي هللا ٍلوسر ٌباحصأ ناكو : يبعشلا لاق

 .2"”!نِيتعْكَر هيف عرف ءِدجْسَملاب أدب رَفَس ْنِم َمَِق اّذِإ َناكو

 حاكنلا راكذأ يف لِي هيده يف : لصق
 ْنِ للاب ٌةوُعَتو 6 ُهُرِفْفَتْسَتَو ةئيِوَتْسَتو ُهُدَمْحَت هلل ُدْمَحِلا» :ٍةَجاحلا ةبطُ مهملع هنأ لي هتع تبث

 هلإ ال نأ ُدّهْشَآو هل ّيِداَم الق ْلِلضُي ْنَمو هل َلِضُم الك لا ِدَْي نم ءاَلاَمَْأ ِتاَكْيسَو .انيقل رش

 هلق نع وح هلأ اوُعَنأ اوُنَماَ ندا اياي» : تآلَتلا ٍتاَيآلا ارقي َمُ ُهُلوُسَرَو هُدبع ًاَدّمَحُم َّنأ ُدَهْشأَ هللا الإ

 ور اهي َقلَعَو َوددنو يقع نم دلع ىلا كير أوه سَ 35 [نارمع لآ] © نوُميِسُم مُْثأَو الإ نوم الو

 ماج ءاسنسلا] 4( ايي ُكبلَع نك هَل ّنإ مميلاَك وب نهم ىلا هللا اوت 1 اي كي ا
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 .رمع نبا ثيدح نم.:(1414) هجام نباو )571١١(« دواد وبأو ء(1859) ملسمو ((5440) يراخبلا هجرخأ )1١(

 .(1871) يراخبلا هجرخأو «ييهذلا هقفاوو هححصو «ةريره يأ ثيدح نم ؛ 1١ مكاحلاو 1776(«2) دواد وبأ هجرخسأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم 1447(2) هجام نباو 1911(2) ملسمو :(1805) يراخبلا هجرخأ ()

 .رمع نبا ثيدح نم )71/7/٠(( دوأد وبأو :(217810) يراخبلا هجرخأ (4)

 .رباج ثيدح نم :(187و 185) مقر 19717 /# ملسمو ؛(01144) يراخبلا هجرخأ (0)

 .سنأ ثيدح نم لقكم) ملسمو )18٠0(« يراخبلا هجرخأ ن0

 .فيعض هدانسإو «(70777) يذمرتلا هجرخأ (8) .(74718) ملسم هجرخأ (0)

 .ًالسرم يبعشلا نع «(677) دواد بأ هجرخأ ىلإ

 )٠١( كلام نب بعك ثيدح نم «(17/81) دواد وبأو ,«(71779) ملسمو «(4418) يراخبلا هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 ٌةَريطلا هتقحل نم هلوقي اميف :لصف

 ده قف ةاونبو هلل عليب مو كب ل ريفيو ةكلتتل ل حيت 67 ايس الذ أو هلأ اتا انما يل
 ؟اهريغ يف وأ «حاكنلا ةبطخ يف هْذُه :قاحسإ يبأل تلق :ةبعش لاق , باز الا] 467 اًيِِظَع انف
 .ةجاح لك يف :لاق

 ىَمسُيَو ةكربلاب هللا جديلَو .اهتيصانب ٌذحْأَيَلَف ءةئاد وأ ؛امداَح وأ ٌةاَرْما مكدحأ ٌداَقأ اذإ) :لاقو و معم دجمموو مك ع مام ؟ ب مسا# * كولو يع عك مك 1
 . "هيلع كيج ام ٌةَدَو اَهّرَش نِم كب ةوغأو ءِدِبَلَع تلج ام َرْيَحَو اهرْيَح َكُناْسأ يّنإ مُهَّللا :َلْقيْل ٌلَجَو ٌرَع هللا

 ."0«رْيَخ يف اَمُكَدَْب َعَمَجَو كِيَلَع كَراَبَو َكَل هللا ٌكَراَب' :جوزتملل ٌلوقي ناكو
 ِبنَجَو «َناطْيّشلا اَنبْنَج ّمُهّللا للا مشب :لاق .هّلْهَأ يِتأَيْنَأ دارأ اذإ مكدحأ َّنأ ْوَلا :لاقو 4 مو و 0 8 » 1 07 . 0-3 7 2 04

 ٠ع

 .19ءلربأ َناطبُ ُهَرضَي ْمَل ءَكِلُذ يف ٌدلَو امه ْرتَقي نإ هنإف .اَرَر ام َناطْيَّشلا
 هيامو هلهأ نِم هبجعُي ام ىأر ْنَم لوقي اميف ُدْكَي هيده يف :لصف

 ام َتْلَق كنتَ َتْلَخَد ذإ ل :ىَلاَعَت َلاَق ْذَقَو 'ٍتْوَملا نود ةفا هب ىريف هللاب الإ :رُكال هللا ءاشام ءعاملصم مير عا مدر م ارم سرا 2 ملي ماع كما ف. 20 3 023 7 :لوقيف يلو وأ ءِلاَم الو .لهأ يف ٌةَمْعِن ٍدْبَع ىَلَع ُهَللا معنأ ام» :لاق هنأ هنع سنأ نع ركذُي 05 مرت
 , "مو :فيكو كدّشأي الإ ديف ال هنأ هَ

 ىلتبم ىأر نم لوقي اميف :لصف
 ا اّمم يِناَئاَع دنا دِّل ُدْمَحْلا :َلاَقف ىلَكْبُم ئَأَر ٍلُجَر ْنِم ام» :ىلاق هنأ كي هنع

 , 9ّناك ام ًائياَك هالبلا كِل هْبِصُي ْمَل الإ ًاليِضْنَت ٌقَلُخ نّمم ريثك ىَلَع يِناَّضْقَو

 ٌةَرِيطلا هتقحل نم هلوقي اميف :لصف
 ب سعيا ٍةَريطلا ني َتْبآَر اًذإَك ءامِلشُم رت َالَو ُلأَقلا اَهْئَسْحا» :َلاَقَك ءُهدْنِع ٌةَريظلا ِتَرِكُذ هنأ هلي هنع َرِكُذ

7 
 هب

 2: لإ هَُف َالَو َلْوَح الو ءّتْنآ الإ ٍتابّيّلا عَقْذَي الَو َكْنآ الإ ٍتاَنَسَحلاِب يِنأَي ال ّمُهّللا :ُلُقَك ُهّرُكَد اَم

 الو َلْوَح الو .ٌكرْيغ َبَرالَو ةْرْيَخ الإ َرْبَح َالَو .َكْرْيَط الإ ٌرْيَط ال مهللا» :لوقي بعك ناكو هوم عملو هم يم م موج يم عففم ير هرم ءي كلك 2
 .ءيّش ُهَرضَي مل الإ يِضْعَي مَ كلك َدْنِع ّدْبَع َنُهْلوُقي الو ٍوَتَجلا يف ِدْبَعلا ٌرْنُكَو «ِلْكَوْلا ٌسأرل اَهَّنِ ديب يِسْنَت يِذَّلا كب الإ ُةَوُ

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛دوعسم نبا ثيدح نم «(1491) هجام نباو 284/5 يئاسنلاو )1١1١0(« يذمرتلا هجرخأ )١(
 . يبعذلا هقفاوو هححصو « 6 /؟ مكاحلاو :(1918) هجام نباو 9(2؟15) دواد وبأ هجرخأ ()
 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو )١1405(« هجام نباو )0٠١91(« يذمرتلاو :(517*:) دواد وبأ هجرخأ ©
 نبا ثيدح نم :«(1915) هجام نباو 2(9١٠؟) يذمرتلاو «(9151) دواد وبأو )١474(« ملسمو ء(7588) يراخبلا هجرخأ (5)

 . سابع

 )٠١/ ١547(. «عمجملا» رظناو «ةرارز نب كلملا دبع فعضل فيعض هدانسإو «(701/) ينسلا نبا هاور 2.
 ,(م45) هجام نباو :(7475) يذمرتلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هل نكل ءهنسحو :(1499) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .هلبق ام يوقي اذهف «يرمعلا كلملا دبع فعضل «فيعض هدانسإو
 .نعنع دقو « سلدم تباث نب بيبح هيف «فيعض ٍدانسإب :(89418) دواد وبأ هجرخأ 0



 ٍِساَوْسَولاِب يلثبأ نم هّلعفيو هّلوقي اميف :لصف 4 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 23221 ص ض اااااااااا ياعما ككر

 ههركي ام همانم يف ىأر نم هلوقي اميف : لصف
 «ًادْيَش اَهْنِم ُه رك اير ىَر ْنَمَ «ناطَّْشلا ّنِي ٌملُحلاو هلا َنِم ُةَحِلاّصلا اًيْؤُرلا» :ولي نع ّحَص

 اًيؤُر ىَأَر ْنِإَو ءادحأ اَهب ْرِْخُي َالَو ءهُرُضَت ال اَهّنَ ءناطْشلا نم للاب دوَميَْو ءأثالث ِراَسَي ْنَع يل
 .2000بجُي نم الإ اهي ْريخُي الَو ربل تسع

 ٍةسمخب هرمأف .©) َيّلَصُي ْنَأ ُهَرَمأَو ْيَلَع َناَك يِذَّلا دج ْنَع َلّوَحَتي ْنأ ُهُهَرْكَي اَم ىأَر ْنَم ّرَمأَو

 نع لوحتي نأو ءًادحأ اهب ربخُي ال نأو «ناطيّملا نِم ِهّللاب ٌديعتسي نأَو مراسي ْنَع ٌتْقني نأ :

 ٌعفدي اذه لب ؛ةهوركملا ايؤرلا هّرضت مل «؛كلذ لعف ىتمو «يلصُي ٌموقي نأو اع ناك يذلا

 . اهّدش

 يِذ ْؤَأ ٌداَو ىلع لِ اَهُّقَي الو ءْتَمَكَو ءْثَرْبُع اًذإذ ءَُّت ْمَل ام رئاط ٍلُجِر َلَع اَيؤُرلا» :لاقو
 .©يأَر 2 17

 ْنِإَو ات ًارْيَخ َناك ْنِإ َمُهّللا :لاق ءايؤرلا هيلع تّضُق اَذإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو

 . اًنٌوُدَعِلُك ًارَش َناَك

 .«أر يح ِهْيَلَع ٌضَرَع ْنَمِل ْلُقْل ءاّيؤُر ِهْيَلَع ُتَضِرُع ْنَم» :لك يبنلا نع ركذُيو

 . اَهُرْبعَي مث «َتْيَآَر ًاريَخ» :هل اهربعي نأ لبق يئارلل لوقي ناك هنأ هنع ركذيو

 نأ دارأ اذإ قيدّصلا ركب وبأ ناك :لاق «نيريس نبا نع «بويأ نع ءرمعم نع «قازرلا دبع ركذو

 .اذكو اذك ُنوكي َكاَيْوُر ُتَكَدَص نإ :لاق ءاّيؤُر رعي

 «ٍساَّوْسَّولاِب يلتبا نم هلعفيو هلوقي اميف :لصف
 ةسوسولا ىلع هب نيعتسي امو

 9 : هعفري دوعسم نبأ نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «ناسْيك نب ٌحلاص ىور

 ُهاَجَرَو ءٌقَحْلاب ٌقيِدْضَتَو ءِرْيَخلاِب ٌداعيإ ِكّلَملا ُةَمَلَك َةَمَل ِناَطْبَّشِْلَو هع مآ ِنْبا بلعب لكوملا ِكَلَملِل

 كَما هم متدَجَو اًدَِك ءِرْيَكلا َنِم ظوُتُقو ٌقَحلاِب ٌبيِذَكَتَو ءٌرَّشلاب ٌداَعيِإ ءِناطْيَّشلا ُةّمَلَو .هباوت ٍحِلاَص

 60 «هورِْفْفَتْساَو هللاب اوُديِعتْساَك ءناطيشلا هم ْمُتْذَجَو اًذِإَو هِلَضَق ْنِم هٌولَسَو هللا اوُدمَحاَك

 ؛يتءارقو يِتَلَص َنْيَبَو ينيب لاح دق ناطيشلا نإ للا َلوُسَ اي : :صاعلا يبأ نب نامثع هل لاقو

 .«2«ئآلك َكِراَسَي ْنَع ْلقْتاَ «ةني ولا ذو هت ُةَنَسَس ةشسخأ اذ برج : :دل لاب نايم اد :لاق

 .ةداتق بأ ثيدخ نم هل ظفللاو (* ح) (5771) ملسمو ((1445) يراخبلا هجرخأ (1)

 .رباج ثيدح نم ؛((5771) ملسم هجرخأ ()

 هيف هنأ عم «يبعذلا هقفاوو هححصو ؛٠74 /4 مكاحلاو .0414) هجام نباو «(7714) يذمرتلاو )007١(« دواد وبأ هجرخأ (0)

 .لاحلا لوهجم وهو ءسْدُع نب عيكو
 .فيعض دنسب «(75441) يذمرتلا هجرخأو عطقنم هدانسإ (4)

 .057017) ملسم هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كلدل هبضغ دتشا نم هلعفيو هلوقي اميف :لصف

 . 0هقَسَوْسَولا ىلإ ُهَتْبك َدَر يذلا هلل ُدْمَحلا ربك هللا بكا ُهّللا» :لاقف ءهب ملكتي ْنأ
 نمف «قلخلا نلت ُهّللا اًذه :هل ليق اذإ « ! «نيلعافلا يف لسلستلا ةسوسو نم ٍءيشب يلُب نم دشرأو

 . .ديدحلا] 4( ْمِلَع هْوَش لكي مم يابا رولا ٌريآلاَو لوألا ٌره» :أرقي نأ هللا َقَّلَ
 ؟يردص يف ُهدِجَأ ءيش ام :هلأس دقو يفنحلا ديلولا نب ب كامس ٍليِمُز يبأل سابع نبا لاق كلذك

 ام :يل َلاَقَق «ىلب : ُتلق ؟كّش ني ءيشأ : يل لاقف :لاق ٠ هب مُلكتأ ال ِّللاو : :ٌتلق :لاق ؟وُه ام :لاق
 بكيل َدوُمَرْقَي تريلا ٍلسَم دل قرأ ادي ِفّس يف تك نب : لجو رع ُهَّللا َلزنأ ىتح دحأ َكِلذ ْنِم اجّن
 راو رجلا ْلَرَألا وهل : لُمَك ًائيش كسفن يف ٌتدجو اذإف :يل لاقف :لاق .[4 :سنوي] «ُكِلِق ني
 . 7240© مَع و نش لكي َرْهَو ايا

 اهئادتبا ىف تاقولخملا ًةلسلس نأو «لقعلا ةهيدبب لطابلا لسلستلا ٍنالطب ىلإ ةيآلا هذهب مهدشرأف
 ُرلعلا وه هّروهظ نأ امك ؛ءيش هدعب سيل رخآ ىلإ اهرخآ يف يهتنت امك .ءيش هّلبُق سيل ٍلوأ ىلإ يهننت
 ًارثؤم نوكي ءيش هلبق ناك ولو «ءيش اهيف هنود نوكي ال يتلا ةطاحإلا وه هّنوطُبو «ءيش هّقوف سيل يذلا
 لكو «هريغ نع ينغو «ٍقولخم ريغ ٍقلاخ ىلإ | رمألا يهتني نأ دب الو «قالخلا ٌبرلا وه كلذ ناكل هيف
 ل لوأ ال ٌميدق «هب دوجوم ءيش لكو «هتاذب دوجوم «هب مئاق ءيش لكو «هسفنب مئاق «هيلإ ريقف ءيش
 ءءيش هلبق سيل يذلا ْلَّوألا وهف ءهب ءيش لك ةبو «هتاذب قاب ءهمدع دعب ُهدوجوف هاوس ام ّلُكو
 .ءيش هنود سيل يذلا ٌنِطابْلا ءءيش هّقوف سيل يذلا رهاظلا ءءيش هدعب سيل يذلا رخآلاو

 ؟هللا َقَلَح ْنَمُك «ٌقْلَكلا َقَلَح هللا اذه :مهّلئاق لوقب ىنَح َنولءاَسكَي ُسماَنلا لاري ال١ : و لاقو
 ٌمْرَح نطيل نم كلتْعَري اًمإَول : ىَلاعَت لاق دقو ,"هوَقَيْلَو هللا ْذهَتْسَيلك اعَْش كِل ْنِم َدَجَو ْنَمَ
 .["5 :تلصف] «خييلا ميلا رم مَ وَ ذمتسأت

 ٌناطيش وهو «ىرُي ال عونو «سنإلا ٌناطيش وهو ءًانايع ىرُي عون : :نيعون ىلع ُناطيشلا ناك املو
 عفدلاو ءوفعلاو «هنع ضارعإلاب سنإلا ناطيش رش نم َيفَتَكي نأ ل هّيبن ىلاعتو هناحبس رّمأ نجلا
 ةروسو فارعألا ةروس يف نيعونلا نيب نيب عمجو ءدنم للاب ةذاعتسالاب نجلا ناطيش نمو «ٌنسحأ يه يتلاب
 وفعلاو «نجلا نيطايش رش عفد يف ُملبأ ركُذلاو ةءارقلا يف ىف ةذاعتسالاو تلصف ةروسو نينمؤملا
 :لاق ٠ سنإلا نيطايش رش عفد يف غلبأ ناسحإلاب ٌعفدلاو ضارعإلاو

 ٍبوُلْظَم ُرِيَخ اَمُه ئتشسُحلاب ُعْقدلا وأ ًاعِراَض ُهَناعِتْالا الإ وهامف
 ٍبوجْحَم َرَش ْنِم ءاذلا ُهاَوَد َكاَذَر ىَرُيامرَشْنِمِءَدلاُءَوْداَذِهَف

 هبضغ دتشا نم هلعفيو هلوقي اميف :لصف

 ناك نإ عاججطضالاو َُأمِئاَق َناَك ْنِإ دوعقلاو ووُضُْولاِب بضغلا ٌةَرْمَج ُهْنَع ءىفطُي نأ لكي هرمأ
 . ميِجّرلا ٍناطْيَّشلا نم هللاب ةذاعتسالاو ءادِعاَق

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب سابع نبا ثيدح نم ؛(0115) دواد وبأ هجرخأ )١(
 . نسح ٍدانسإب )011١(2 دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . ةريره يبأ ثيدح نم «(4ا/١7) دواد وبأو «(175) ملسمو ,(137177) يراخبلا هجرخأ (9)



 هبضغ دتشا نم هلعفيو هلوقي اميق :لصف 11 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءىوضولاب امهئفطُي نأ رمأ «مدآ نبا ٍبلق يف ران نم نيترمج ُه ٌةوهشلاو ٌبضغلا ناك املو

 ةيآلا 4ك ّنْوَسَتَو رب ساّنلأ َن نانا :ىلاعت لاق امك «ميجرلا ناطيشلا نم ٍةذاعتسالاو «ةالصلاو

 ٍريصلاب ٌةناعتسالا وهو ءاهترمج اهب نوئفطُي امب مهرمأف ءةوهشلا ةَّدش هيلع لمحي امنإ اذهو .[44 :ةرقبلا]

 .هتاغزن دنع ناطيشلا نم ةذاعتسالاب ىلاعت رمأو «ةالصلاو

 ةوق ٌةياهنو «لتقلا بضغلا ٍةوق ٌةياهن ناكو «ةوهشلاو بضغلا نم دلوتت اهلك يصاعملا تناك املو
 ءارسإلا ةروسو ماعنألا ةروس يف نينيرق امهلعجو «ىنزلاو لتقلا نيب ىلاعت هللا عمج «ىنّزلا ةوهشلا

 .ةنحتمملا ةروسو ناقرفلا ةروسو

 ةالصلا نم ةوهشلاو بضغلا يّنوق رش هب نوعفدي ام ىلإ هدابع دشرأ هناحبس هنأ :ٌدوصقملاو

 ١ .ةذاعتسالاو

 اَم ىأَو اّذَِو «ُتاَحِلاَّصلا مين ِهَمعَِب يِذّلا ِهّلِل ٌدْمَحلا» :لاق هّدِحُي ام ىأَر اذإ كي ناكو :لصف

 .20«يلاح ّلُك ىَّلَع هلل ُدْمَحلا» :لاق ُهَرْكَ
 ُهَءوُضَو ساّبع نبا هل َْعَضَو املف ُبِساَنُي اميو ٌبِحُي امب هيلإ ٍبّرقت نَمِل وعدي وغلب ناكو : لصف

 ."”«ليوأَلا ُهَمْلَعَو «نيّدلا يف ُهْهّقك َمُهّللا» :لاق

 وب َتْظِفَح امب ُهَّللا َكظِفَح» :لاق «هتلجار نع لام امل ليللاب هريسَُم يف ةّداَتَق وبأ ُهَمهَد اًملو
0 

 والا يف علب ذك ًاريَخ ُهَّللا َكاَرَج : هِلِعاَقِل َلاَقَك ءَفوُرْعَم هيلإ َعِيُص ْنَم» :لاقو

 ,َكِلامَو َكِلْمَ يف َكَل ُهَللا َكَراَب' :لاقو ءفايإ هاّقو مث ءألام ةعيبر يبأ نب هللا دبع نم ضرقتساو

 ,2«ةائألاو ُدْمَحلا ِفّلَسلا ُءاَرَج امن
 سمخأ ِهَِليَق ٍلْيَخ ىّلَع كرب ءسْؤَد ٍمَنَص : ٍ:ِةَصّلَخلا يذ نم يِلَجّبلا هللا دبع نب ريرُج ُه ُمَحاَرأ اًعلو

 200 تام سمح 2 < اَِلاَجِرَو

 ءاَهيِدْهُم ىلإ ٌرَّذتعا اًمّدر نإو «"”اهنم رثكأب اهيلع أفاك ءاهلبقف ٌديده هيلإ تيدمأ اذإ هلك ناكو
 . مّلعأ هللاو "« مْ اَّنأ الإ كيل كرت مَنِ :ِدْيَصلا ّمْحَلهْيَلِإ ىَدْهَأ امل َةماَّنَج نبا ٍبْعَّصِل هلي ِِلوَنَك

 اوُمِمَس اًذِإو ءميِجّرلا ٍناَطْيَشلا ّنِم للاب اوُدرعتي نأ ٍراَمِحلا َنيِهَن اوُعِيَس اذإ هتمأ هي رمأو :لصف
 .© ِهِلْضَق ْنِم َهَّللا اوُنَأسَي ْنأ كيذا َحاَبِص

 .فيعض ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم :(780) ينسلا نباو )8٠7(: هجام نبا هجرخأ )١(

 .«نيدلا يف ههقف مهللا» ظفلب «(741/1/) ملسمو )١47(: يراخبلا جرخأو «حيحص ٍدانسإب ء"14 ؛١/75177 دمحأ هجرخسأ (؟)

 .0181) ملسم هجرخأ ()
 .نسح دئسب ديز نب ةماسأ ثيدح نم :(750+7) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .نسح هدئسو «(71415) هجام نباو :(714 //) يئاسنلا هجرخأ (5)

 .(179/) ,(14095) ملسمو :(4581) يراخبلا هجرخأ (5)

 .ةشئاع ثيدح نم «(1457) يذمرتلاو :27617) دواد وبأو «(5086) يراخبلا هجرخأ (00)

 . . سابع نبا ثيدح نم :(1187) ملسمو ؛(1876) يراخبلا هجرخأ (8)

 -ةريره بأ ثيدح نم :(57/75) ملسمو :(7707) يراخبلا هجرخأ (9)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14٠ لاَقُت نا ُهَرْكَي يي ناك ظافلآ يف :لصف

 00 «قيرحلا ةيؤر َدْنِع ٍريِبكدلاِب مهر ُمَدَمَأ هلأ ٠ لع هنع ىوريو

 َنوُموقي مْوَق ْنِم ام :لاقو لجو زول غي ني مهتم رش ذأ لجسلا أل قدك
 ©”هراَمجحلا ٍةفيج ٍلثِ ْنَع اوُماَق ال هيف للا َنورُكْذَي ال سلجم نم

 0 اعجضم عجطضا ن نمو ري هَل ّنِْبَلَع ثنا هيف هلا ٍرُكَي مل ًادققم َدَعَق نم : لاقو 7

 .ةرسحلا : ٌةَرْبلاو ©0جَدي هللا نم هيلع تناك هيف هللا

 . "رو هلع كنا الإ وه هللا ذي مَ تير دعأ كلَ امو» :ظفل يفو
 ْمُهْللا َكَئاَحْبَس : :هسلجم نم موقي نأ لبق لاقف هَل هيف ف َرْثكَف ٠ ِسِلَم يف َسسَلَج نم : 6 لق 7

 . كلذ هسِلجَم يف ناك ام ُهَل ] َرِفُع الإ َكِيَلِإ ُبوُتَأَو َكُرِفْغَتْس دعس َتْنَآ اّلِإ هلإ ال ْنآ ٌدَهْشَأ

 ءِسِلْجَمْلا َنِمَموُقَي ْنَأ َداَرَأ اًذِإ َكِلَذ ُلوُقي َناَك دنا كحل كردتسم# و دواد يبأ نئسا يفو
 يف ُنوُكَي اَمِل ةراَّمك َكِلد» : لاق ءىَضَم اَميِف ِهُلوُقَت َتْنُك اَم ًالْؤَق ُلوُقَتَل َكَنِإ اهَّللا َلوُسَر اي :ٌّلُجَر ُهَل َلاَقَ
 , سيجما

 بر هللا : لقف َكِشاَرِف ىلإ َتْي َتْيَوَأ اًذإو : هل لاقف ءليللاب ٌقرألا ديلولا نب ٌكلاخ هيلإ ىكشو :لصف
 يمل ْنُك ؛ ْتَلَصَأ اَمَو ٍنيِطاَيّشلا ّبَرَو ْتّلَكَأ اَم امو ٍعبَسلا َنيِضْرَألا ٌبَرَو ْثَّلظَأ امو عْبَسلا تاوامسلا
 ْلَجَد «٠ َكْراَج َّرَع «ّىّلَع ئغطَي ْنَأ ذأ «ّىَلَع مُهْنِم ٌَدَحَأ طْرَْي ْنَأ ْنِم .ًاعيمجج مِهَلُك َكقْلَح ٌرَش ْنِ م ًاراج

 , "9:تنآ الإ ةلإ الو وات

 دش نمو :هدابع رش ْنِعَو ِهِبّضَع ْنِم ةّماتلا للا ِتاَمِلكِي ُدوُعَأ» : عزفلا نم هّياحصأ ْمّلعَي يك ناكو
 , ”«نوُرُضْخَي ْنأو «نيِطاّيَّشلا ِت ِتاَرَمَه

 1 . .لقف َكِشاَرِف ىلإ ٌتْيَوأ اّذإ) :لاقف ءهِماَنَم يف عزفي هنأ ِكِهْبَلِإ ىَكَش ًالجر نأ ركذُيو
 .هلنع بهذف ءاهلاقف ءاهركذ

 لاَقُث نأ ُهَرْكَي لَك ناك ظافلا يف :لصف
 ."ثسقل :لقيلو «يِسْنَت ْتَّضاَج وأ ءيِسْنَت ْتَنْبَح :لوقي نأ :اَهْنِمَ

 :اوُنوُق ْنِكَلَو مْرَكلا : اوُنوُقَت ال» : لاقو َكِلذ ْنَع ىَهَن امْرَك ٍبئِعلا ٌرَجَش يّمَسُي نأ :اهنمو

 , 9 00ُةلَبحلاَو ُبّنِملا

 .ثيدحلا كورتم وهو رمع نب هللا دبع نب مساقلا ىلع هرادمو ؛(141و 5157و 7485و 594) ينسلا نبا هجرخأ )١(
 . نسح ٍدانسإب ةريره يأ ثيدح نم .010/ دمحأو ,.(4808) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .نسح هانسإب ةريره يبأ ثيدح نم (4805) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .(1974) ينسلا نباو ءفدد ١/ مكاحلاو ق7 دمحأ هجرخأ (4)

 . يبهذلا هقئاوو ءهححصو 575/١« مكاحلاو ((5805) دواد وبأو :27477) يذمرتلا هجرخأ ()
 .نسح هدنسو يملسألا ةزرب يبأ ثيدح نم .51ا/ ١/ مكاحلاو ((5809) دواد وبأ هجرخأ ()
 .واو ٍدانسإب ةديرب ثيدح نم 075770 يذمرتلا هجرخأ (0)
 .نسح هدانسإو ؛هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم :0874) يذمرتلاو ؛(841) دواد وبأ هجرخأ (87)
 .ةشئاع ثيدح نم «(4918) دواد وبأو )75156٠0(« ملسمو «(517/9) يراخبلا هجرخأ (9)
 .ةريره بأ ثيدح نم «(5187) يراخبلاو «(1751) ملسم هجرخأ قلد



 لاقت نأ ُهَرْكَي هي ناك ظافلأ يف :لصف قلل (؟) دابعكا ريخ يده يف داعملا داز

 دسف :اذه ىنعم يفو .20هنُوُكَلْمَأ َوُهَك َكِلذ َلاَق اًدإ» :لاقو ءُساَّنلا كله :لجرلا ٌلوقي نأ هركو
 .ةوحنو ُنامزلا دسفو «ٌمانلا

 5 .ٌنالُف َءاَس مث ُهّللا َءاَض اَم :ُلاَقُي ْلَب ءَّنالُق َءاَسَو ءُهللا ءاَش ام :َلاَقُي نأ ىهنو
 .©0هدخَو هللا ءاَق اَم :لق ؟أَد ِهَّلِل يِتلَمَجا» :َلاَقَك . َتْعِيَو هللا َءاَش

 نالُثبو َِّللاب انأ :كلذكو ءركنأو ٌحبقأ وه لب ءاذك ناك امل «ٌنالفو ُهّللا الول : اًده ىنعم يفو

 دق ءاذه ٌلئاقف «نالف ىلعو هللا ىلع لكُم انأو نالف بْسَحو َِّللا بْسَح يف انأو «نالٌقبو هللاب ٌدوعأو

 .لجو زع هلل ًادِي ًانالف لعج

 , 20 هتمخ هتمْحَرَو للا ٍلْضَمِ ارم : لوُقي لب ءاَذَكَو اذ ِءْوَنِب انْرطُم :لاقُي نأ ؛اهنمو

 0 رش ذَقَك هللا يَ َفَلَح ْنَم» :لاق هنأ ِوِلَي هنع ٌحص .هللا ريغب فلحي نأ :اهنمو

 ,؟9اذك لعف نإ «رفاك وأ «ينارصن وأ «يِدوُهَي وه :ِهِفِلَح يف لوقي نأ :اهنمو

 20115 اي :ملسمل ّلوقي نأ : اهنمو

 .ةاضقلا يضاق هسايق ىلعو ©0ِهوُنُملا ُكِلَم :ناطلسلل ّلوقي نأ :اهنمو

 لّقيلو ءيبر :هديسل ٌمالغلا لوقيو ءيِتَمْأو ءيِدْبَع :هتيراجو همالغل ٌدِّيَّسلا لوقي نأ :اهنمو
 .©يتديسو يدّيس :مالغلا ٍلُقَيلو « يتاتفو ياك :ٌدّيّسلا

 مرش ْنِم للاب ُدوُعَيَو ءوب ُتَلِسْرَأ ام َرْيتَو ءاَهرْيَ < هللا لاسي لب شبه اذ جيلا يس : اهنمو
 (#)وي تلسرأ ام رشو

 َتَبَح ٌرْيِكلا ُبِحْذُي امك «َمَدآ يِنَب اًياَطَح ٌبِمْذُت اَهّنِإِ) :لاقو ءدنع ىهن :ىكخلا تس :اهتمو
 . ديدحلا فرد 0

 .22ةالّصلل ْظِقوُي ُهَنإَف كيلا اوُبْسَت ال» :لاق هنأ هي هنع حمص ءِكيّدلا بس نع َِّْنلا :اهنمو
 اهل ةّيبصَعلاو لئابقلا ىلإ ءاَعّدلاك 2" ههئازعب يّرَعَّتلاو ؛ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلا :اهنمو

 ىوهلاب ضعب ىلع اهضعب ليضفتو «خياشملاو «قئارطلاو «بهاذملل ٌبصعتلا هّلثمو «باسنأللو

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(7775) ملسم هجرخأ (1)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «سابع نبا ثيدح نم .774 7514/١: دمحأ هجرخأ (؟)

 . ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم «071) ملسمو )21١78«: يراخبلا هجرخأ (0)

 .يبهذلا هقفاوز ءهححصو 7617/4 مكاحلاو «77و "4 /؟ دمحأو ,؛(510١) يذمرتلا هجرخأ (4)

 .نسح ٍدانسإب «ةديرب ثيدح نم ؛(١١١7) هجام نباو 25/17 يئاسنلاو «(7548) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(50) ملسمو )75١١5(« يراخبلا هجرخأ (1)

 .ةريره يأ ثيدح نم ,(7819/) يذمرتلاو «(4471) دواد وبأو :(71417) ملسمو :«(7700) يراخبلا هجرخأ 00

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(51149) ملسمو :(5967) يراخبلا هجرخأ (8)

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛بعك نب يبأ ثيدح نم «(7707) يذمرتلا هجرخأ (9)

 .رباج ثيدح نم :(7516) ملسم هجرخأ )٠١(

 )١١( دواد وبأ هجرخأ ) :)51١1هدانسإو «ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم حسن 

 . بعك نب يأ ثيدح نم :(57) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو 217 /0 دمحأ هجرخأ (17)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فَي لاقت نا ُهَرْكَي هلي ّناك ظافلا يف :لصف

 اذه ُنُك ءدب سانلا نيو هيلع يِداعُيو .هيلع يلاوُيو ؛كلذ ىلإ وعديف ءهيلإ ًابستنم ُةُثوكو ؛ةيبصعلاو
 .ةيلهاجلا ىوعد نِم

 .ءاّقِلا طفل اهيف ٌرِجهُي ةبلاغ ةيمست ''اَمتعلاي ءاّشِلا ٌةيمست :اهنمو
 اهَجْوَر ةأرملا َربْخُت نأو ."ثيلَّنلا َنوُد ٍنانثا ىجانتي نأو ,©9هلْمُملا ٍباَبِس نع ُيهنلا :اهنمو

 1 , 9 ىدرخأ ٍةأرما ٍنِساَحَمِي

 . *:تْنِش ْنِإ يْمَحْراو ّتْعِش ْنِإ يل ْرِفما ّمُهّللا» :هئاعُد يف ّلوقي نأ :اهنمو

 .ٍفِلَحْلا ّنِم ٌراثكإلا :اهنمو
 . "ءاّمَسلا يف ىرُي يذلا اذهل حّرُق ُنمْوَق :لوقي نأ ٌةهارك :اهنمو
 . "يللا وجوب ًادعأ لأسي نأ :اهنمو

 .برئيب ةئيدملا يمسي نأ :اهنمو

 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ «هتأرما ٌبرَض ميف لجرلا َلأسُي نأ :اهنمو

 .ُهلُك َلِبَللا ٌتمق وأ ُهَلُك ًناضمر ُتْمُص :لوقي نأ اهنمو

 .ةحيرّصلا اهئامسأب اهنع ٌةيانكلا يغبني يتلا ِءايشألا ٍنَع ٌحاصفإلا ةّموركملا ظافلألا نمو :لصف
 .كلذ وحنو ةنس فلأ ٌتْشِعو ءَكَماّيأ َمادأو ,كاقب ُهَللا لاطأ :لوقي نأ :اهنمو
 .رفاكلا مف ىلع هما يذلا ٌقحو : ٌمِئاِصلا لوقي نأ :اهنمو

 اًذُك ُتْرِيَح وأ ُتْمِرُغ :هللا ٍةعاط يف ُةقِفْنُي اَمِل لوقي نأو «ًاقوقح سوُكُملل لوقي نأ :اهنمو
 .ًاريثك الام ايندلا هذه يف ٌتقفنأ :لوقي نأو اَذَكَو

 اميف هلوقي امنإو «ةيداهتجالا لئاسملا يف اذك هللا مّرحو ءاّذك ُهّللا ّلحأ :يتفملا ٌلوقي نأ :اهنمو
 . هميرحتب ٌصنلا درو

 نم اهتمرُح ظِقْسُت ةيمستلا هذه نإف «تازاجمو ةيظفل ٌرِهاوظ ةنسلاو نآرقلا ةلدأ َيمَسُي نأ : اهنمو
 ءهللا الإ هلإ الف ءةيلقَع َعِطاَوَق ةفسالفلاو َنيملكتملا هش ًةيمست كلذ ىلإ َفاَضأ اذإ اميس الو ؛بولقلا
 .نيدلاو ايندلاو «نايدألاو لوقعلا يف داسف نم نيتيمستلا نيتاهب لَصَح مك

 .ُةَلَفَسلا هلعفي امك ءاهنيبو هنيب ٌنوكي امو «هلهأ عاّمِجب لجرلا ثّدحُي نأ :اهنمو :لصف

 .هوحنو ءاولاقو ءاوركذو ءاومعز : ظافلألا نم هركي اممو

 . رمع نبا ثيدح نم :(1415) ملسم هجرخأ قفز

 .دوعسم نبا ثيدح نم )5١44(2 يراخبلا هجرخأ قفز

 رمع نبأ ثيدح نم «(؟187) ملسمو 5744(2) يراخببلا هجرخأ 0

 .دوعسم نبا ثيدح نم ((057150) يراخبلا هجرخأ (4)

 .ةريرهأ(يبأ ثيدح نم :«(0751/9) ملسمو «(71724) يراخبلا هجرخأ (5)
 . فيعض ٍدانسإب م سابع نبا ثيدح نم 17١4 /؟ ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (0)

 . يميمتلا ذاعم نب ناميلس لجلال فيعض ٍدانسإب رباج ثيدح نم :(1519/1) دواد وبأ هجرخأ (0)



 ايلرّسلاو يِزاَغملاو داهجلا يف هلي هيده يف :لصف لي (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سلسل ص ااا ظل عيا يع ل

 امنإ ٌبئانلاو ةفيلخلا نإف ءهضرأ يف للا ُبئان وأ هللا ٌةفيلخ :ناطلسلل لوقي نأ اهنم هركُي اممو
 .نمؤملا هدبع ُليكوو «ِهلهأ يف ِبِئاَعلا ٌةفيلخ ىلاعتو هّناحبس ُهَّللاو «بئاغ نع ٌنوكي

 اهب يلثبا ةثالثلا طافلألا هذه نإف ««يدنع»و :«يل»و «كانأ» نايغط نِم رذحلا َّلُك رذحيلو : لصف

 «نوعرفل [ه١ :فرخزلا] 4ّسَمِم ُكْلُم ىلإلو «سيلبإل + :صآ ُهْنَي َيَح اثأ# ف نوراقو «نوعرفو « ٌسيلبإ

 . نوراقل [/8 :صصقلا] 4قينِع ِرلِع لع ُمُتيوأ اَمّنإطو

 «فرتعملا «رفغتسملا «ءىطخملا «بنذملا دبعلا انأ :دبعلا لوق يف «انأا تعضُو ام نسحأو

 :هلوق يف «يدنع»و «لذلاو رقفلا يلو ؛ةنكسملا يلو «مرجلا يلو «بنذلا يل :هلوق يف يلهو .هوحنو

 .«يدنع كلذ لكو «يدمعو .يبطخو «يلزهو ءيَّدِج يل رفغا»

 ثوُعُبلاَو ايارّسلاو يزاّفملاو داهجلا يف هك هيده يف :لصف

 ٌةعفّرلا مهل امك ٠ ةنجلا يف لزانملا ىلعأ هلهأ ُلِزانمو هيث مالسإلا ِماََس ور داّهجلا ناك امل

 ىلع ىلوتْساو «هنم العلا ٍةورّذلا يف يي ِهَّللا لوسر ناك ءِوَرِخآلاو ايلا يف َنْوَلْعَألا مهف ءايندلا يف

 ءٍناََّسلاو ءيفيسلاو «نايبلاو «ةوعّدلاو «نانَجلاو «بلقلاب : هداهج ٌّنح للا يف دهاجف ءاهُلُك هعاونأ

 مهّمظعأو ءًأركؤ َنيِمَّل َنيِمَلاَعلا َمفرأ ناك اذهلو . هديو ءهناسلو «هبلقب :داهجلا ىلع ٌةفوقوم هتاعاس تناكو

 . ًاردق ِهَّللا دتع

 علف الق 7 امي وب لك ىف اَنتعَب اَنْنِش وَ م لاقو ؛هثعب ّنيح نم داهجلاب ىلاعت هللا هرمأو

 «ةجُحلاب : رافكلا داهجب اهيف رمأ ةيكم ةروس هذهف [نانرفلا] 4()) اديك اداه ب مهنه درك

 لهأ رهق تحت مهف الإو « ,ةجُحلا غيلبتب وه امنإ َنيِقفانملا ٌداهج ٌكلذكو «نآرقلا غيلبتو «نايبلاو

 ٌريِصَمْلا سني ٌدَنَهَج ْحُهنَوأَمَو ولَع طلقات نب نيكو رادكْلا دهب نيل أ ايي :ىلاعت لاق ءمالسإلا
 «لسُرلا ة ةثروو ةمألا لصاوخ ُد داهج وهو ءرافكلا داهج نِم ٌبعصأ نيقفانملا ُد داهجف ([ةبوتلا] ©

 مهف ءًاددع نيلقألا مُه اوناك نإو «هيلع نونواعملاو هيف نوُكراشملاو «ملاعلا يف ٌدارفأ هب نومئاقلاو

 . ًاردق هللا دنع نومظعألا

 ةتوطَس فاخُت نم دنع هب ملكتت نأ َلثم «ضراعُملا ةدش عم ٌقحلا ُلوق داهجلا لضفأ ني ناك املو

 همالسو هللا ٌتاولص انيّبتل ناكو ءٌركوألا ظحلا كلذ ني ٌةمالسو مهيلع للا ثاولص لسرلل ناك فاذأو

 .هّمتأو داهجلا ٌلمكأ كلذ نم هيلع

 لاق امك ؛وللا ٍتاذ ف هسفن دبعلا ٍداهج ىلع ًاعرف جراخلا يف هللا ءادعأ داهج ناك املو

 ٌداهج ناك , '''«هنع ُهَللا ىَهَن ام ٌرَجَه ْنَم ٌرِجاهُملاو .هللا ٍةَعاَط يف ُهَسْفَن َدَهاَج ْنَم ٌدِهاجملا» : لي ئيبنلا

 «هب َرِمأ ام لعفت الو هسفن ذِهاجُي مل ام هنإف :هل ًالصأو «جراخلا يف ٌردعلا ٍداَهَج ىلع ًامّدقُم سفنلا

 هردع ٌداهج ُهّنِكِمُي فيكف ؛جراخلا يف هودع ٌداهج ُهْنِكِمُي مل هللا يف اًهْبِراحُيو ؛هنع ُتيِهُت ام ٌكلرتتو

 ال لب ءهللا يف هيراحُي ملو «هدهاجُي مل ؛هيلع لستم ٠ «هل هاق هيبنج نيب يذلا هددعو «هنم فاصتنالاو

 . جورخلا ىلع هّسفن ٌدِهاجُي ىتح هودع ىلإ جورخلا هنكمُي

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو «ةلاضف ثيدح نم «؛ ١/ مكاحلاو ,.751/1 دمحأ هجرخأ )١(



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ايارسلاو يزاَقملاو داهجف يف و هيده يف :لصف
 «هداهجب الإ امهداهج هنكمي ال ءثلاث ٌردع امهنيبو ءامهداهجب ٌدبعلا َنِحّتْما دق ناَّردع ناذهف

 نم امهداهج يف ام هل لّيَحُي ٌلازي الو هب ُفِجرُيو هلُذَكُيَو ءامهداهج نع ٌديعلا ظْبَتُي امهنيب فقاو وهو
 الإ نيودعلا َكِيْيَذ َدِهاجُي نأ هنكمُي الو «تايهتشملاو «ٍتاذللا ٍتوفو ؛ظوظحلا ِكرتو «قاشملا
 0 2 كل َّنَلَبَلا ّنإ» :ىلاعت لاق «ناطيشلا وهو ءامهداهجل لصألا وه هداهج ناكف «هداهجب
 أف ردح ناك هتلماجمو هتيراحم يف عسّولا غارفتسا ىلع هيبنت اودع هذاختاب رمألاو [* :رطافا ادع
 . سافنألا ددع ىلع دبعلا ةبراحم نع رّصقُي الو هرفي

 تنسو ءرادلا هذه يف اهتيراحمب يلب دقو ءاهداهجو اهتيراحمب ٌدبعلا َرِمُأ ؛ءادعأ ةثالث هذهف
 ىطعأو ٍداّهجلا اذهل ًاحالسو ًاناوعأو ٌةَّدُحو ًاددم ٌديعلا ُهّللا ىطعأف «ءالتباو هل هللا نم ًاناحتما هيلع
 َوْلْبَيِل ةنتف ةنتف ضعبل مهضعب لعجو ؛رخآلاب نيقيرفلا ّدحأ ًالّيو ءًاحالسو ًاناوعأو ٌةدعو ادم هءادعأ
 تَمَعَو» : ىلاعت لآق امك .هبزجو ٌناطيشلا ىّلوتي نمم ُهّلُسر ىّلوتيو :هألوتي نم ٌنتميو ٠ مهرابخأ
 ريال هل( 45: 3و كلك : ىلاعت لاقو ٠0[ :ناقرفلا] 4اًريِصَب كبَر ٌداَكَي ُنوررْصنأ ٌدَنْنِف ٍضْنَِإ ُكصَسسَ
 َنيَِصاَو كم ابيوجتلا كن يع كولبلَول : ىلاعت لاقو «[4 :دمحسا 4 , مسكت ني قل 2
 ءهّبُتُك مهيلع لزنأو «ىرّقلاو لوقُعلاو ءٌراصبألاو ٌعامسألا هدابع ىطعأف ١ :دمحم] 4 ُةَراَتَل اوني
 1 :لافثألا] «ًارثماع تب تذل يزل أَويَبتَف مُكَعَم ّنآٍء مهل لاقو «هتكئالمب مهّدمأو َلُسَر مهيلإ 1

 ام اولثتما نإ ٍمهَّنُأ مهربخأو ءمهودع برح ىلع مهل ٍنوعلا مظعأ ني وه امب هرمأ نم مهرمأو
 هب اورمأ ام ضعب مهكرتلف «مهيلع هطّلس نإ هنأو ,مهّودعو هودع ىلع نيروصنم اولازي مل هب مهرمأ

 مُهَحاَرِج اووادُيو «مهرمأ اوُلْفَتْسي نأ مهرمأ لب ْمُهظْنَقُي ملو مُهسيْؤُي مل مث .هل مهتيصعملو
 عمو ءمهنم نيقتملا عم هنأ مهربخأف «مهب مهٌرْفظُيو ءمهيلع مهّرصنيف مهودع ٍةضهانُم ىلإ اودوُعَيو
 «مهسننأ نع نومفادي ال ام ننمؤملا هدابع نع عقاد هنأو «نينمؤملا عمو «نيرباصلا عمو «ٌنينسحملا
 هذهو . يهحاتجاو ءمهّؤدع مهفظختل مهنع هُعافد الولو «مهّودع ىلع اورصتنا مهنع هعافدب لب
 ٍدّمحيلف ًاريخ دجو نمف «ةعفادُملا ٍتيوق ناميإلا ّيِوَق نإف ةِرْذَق ىلعو «مهناميإ بسحب مهنع ٌةعفادملا

 .هسفن الإ ٌّنمولي الف َكِلذ ٌريغ دجو نمو هللا

 عاطُي نأ هتاقث ٌّقح نأ امكو ءهتاقُّ ٌّقح هوقّتي نأ مهرمأ امك «هداهج ٌح هيف اودهاجُي نأ مهرمأو
 هئاسو هبلق مِلْسُيِل هَسفن دبعلا َدِجاجُي نأ هداهج نحف ءرفكُي الف ركشُيو ءىسنُي الف ٌرَكذُيو «ىصحُي الف
 ةيصعمو هويلعو بيزكتب هناطيش َدهاجُيو هسفنب الو ءهيبفنل ال وُللابو هلل هّلُك نوكيف «ولِل هحراوجو
 ىَقُدلا نع ىهنيو «ءاشحفلاب ٌرمأيو ءّرقفلا ُدِعَيو «َرورُعلا ين ينَمُيو «ّيِنامألا ُدِعَي هنإف «هيهن باكتراو ءورمأ
 نم هل أشئيف «هرمأ ةيصعمو ءهدعو بيِذكتب هدهاجف ٠ اََّلُك ناميإلا يتالخأو ءربصلاو ةفعلاو ءىدُهلاو
 ٌنوكتِل ءولامو هديو هناسلو هبلقب ةب جراخلا يف هللا ءادعأ اهب دهاجُي ةَّدُمو .ناطلسو ٌةوق نيداهجلا نيذه
 .ايلعلا يه هللا ٌةملك

 ٌَفاْحَي الأو «هيف ةقاطلا ٌعارفتسا وه : : سابع نبا لاقف : داهجلا ٌّقح يف فلسلا تارابع تفلتخاو
 :كرابملا نب هللا دبع لاقو . هتدابع ٌّنح هودبعاو فلمع ّنح هَّلِل اولمعا : لتاقم لاقو . مثال ٌةمول للا يف

 ال امب رمألا اننمضت امهنأ هنظل ناتخوسنم نيتيآلا نإ :لاق نم ُبِصي ملو ٠ ىوهلاو سفنلا ٌةدهاجم وه



 "يسم
 ايارّسلاو يزاَغملاو داهجلا يف كي هيده يف :لصف ل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لاوحأ يفالتخاب فيلتخي كلذو ؛هسفن يف دبع لك هقيطُي ام وه :هداهج ّقحو هتاقُث حو «قاطُي

 نكمتملا رداقلا ىلإ ةيسنلاب داهجلا ٌنحو ىوقتلا نحف . لهجلاو ءملعلاو ءزجعلاو ءٍةردُقلا يف نيفلكملا

 ٌرُه# :هلوقب كلذب رمألا بَّقع فيك لمأتو . ءيش فيعضلا لهاججلا زجاعلا ىلإ ةبسنلابو ؛ءيش اعلا
 ءدحأ لك ُعَسي ًاعساو هلعج لب ءُنيّضلا : جّرتلاو 0 : جحلا] 4 جرح نيب نيل يف لَ لع امو م هَ
 ءر ا ويب اس واب ندد بعل هعسي اعب ةبعلا فلكو « يح لك عسي هقزو لعج امك

 ٍةَبِفينَحلاِب ُتْنِعُب * : هلو يبنلا لاق ءام هجوب جرح نم نيدلا يف هدبع ىلع لعج امو ٌةكزر هعسيو
 . لمعلا يف ٌةَحمس «ديحوتلا يف ةّيفينح يهف ءةلملاب : يأ 0"2هقَحْمّسلا

 طسبو «هترفغمو ءهوفعو هقزِرو ؛هئيد يف ةعِسوّتلا ٌةياغ هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس ُهَّللا عّسو دقو

 ني ٌسمشلا نظن نأ ىلإ مهنع ُُقِلُْي ال اه ًاباب مهل حتفو «دسجلا يف حورلا تماد ام ةبوتلا مهيلع

 لعَجو «ةرفكم ةبيصُم وأ «ةيحام ةنسح وأ ؛ةقدص وأ «ةبوت نم اهرفكُت رافك ةئيس لكل لعجو ءاهبرغم

 نع ٌدبعلا ينغتسيل هماقم ٌموقيف «ذلأو «َبَيطأو ؛هنم مهل َحفنأ لالحلا ني ًاضوي مهيلع مّرح ام لكب

 نلف هدعب ًارسُيو «هلبق ًارسُي هب مهّتحتمي ٍرْسُع لكل لعجو «هنع ُقيِضَي الف «لالحلا هعسيو «مارحلا

 ال امع ًالضف « ءمهعسي ال ام ٍمِهُنْلكُي فيكف ؛هدابع عم هناحبس هنأش اذه ناك اًذإف ءِنْيرَسُي ٌرْسُع َتِلْغَي

 . هيلع َنوُرِدقي الو هنوقيطُي

 «رافكلا ٌداهجو «ناطيشلا ٌداهجو «سفنلا ٌداهج :بتارم عبرأ ُداهجلاف ءاذه َفِرْع اَذِإ : :لصف

 : ًاضيأ بتارم برأ سفنلا داهجف . نيقفانملا داهجو

 اهشاعم يف ةداعس الو ءاهل حالف ال يذلا قحلا نيدو «ىدُفلا مّلعت ىلع اهّدِماجُي ْنَأ : اهادحإ

 .نيراّذلا يف تيقش «هّملِع اهتاف ىتمو «هب الإ اهداعمو

 مل اهَّرُضَي مل نإ لمع الب ملعلا ُدّرجمف الإو ؛هملع دعب هب لمعلا ىلع اهدهاجُي نأ :ةيناثلا

 لزنأ ام نومّتكي نيذلا نِم ناك الإو «ُهملعي ال ْنَم هميلعتو ؛هيلإ ةوعدلا ىلع اهدهاجُي نأ :ةئلاغلا

 . هللا باذع نِم هيجنُي الو ُهُملع ُةُعفني الو «تانيبلاو ىدُهلا ني هللا

 هلك كلذ لّمحتيو «قلخلا ىذأو «هللا ىلإ ةوعدلا ٌقاشم ىلع ربصلا ىلع اهَدِهاجُي نأ :ةعبارلا

 ال ٌمِلاَعلا نأ ىلع َنوُعِمِحُم فلسلا نإف «ٌنيِيِناّبَرلا نم راص «عيرألا بتارملا هذه لمكتسا اذإف هل

 ىعدُي كاذف َمَّلعو َلِمَعو ملع نمف ههَمْلَعُيو «هب ٌلمعيو «ٌقحلا فرعي ىتح ًاينابر ىمسُي نأ ٌقِحتسَي

 .تاوامسلا ٍتوكلم يف ًاميظع

 تاهبشلا نم دبعلا ىلإ يقلُي ام عفد ىلع هُداهج : امهادحإ «ناتبترمف «ناطيشلا ٌداهج امأو :لصف /

 .ناميإلا يف ةحداقلا كوكّشلاو

 هدعب نوكي لرألا ٌداهجلاف . . ٍتاوهشلاو ةدسافلا تادارإلا نم هيلإ يقلُي ام عفد ىلع ُهداهج : ةيناثلا
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 داك ًاكربص ان ارتي تودي نك متم المحول : ىلاعت لاق «ربصلا هّدعب نوكي يناثلاو «نيقيلا

 . ؟ينم سيلف يتتس فلاخ نموه ةدايزب «رباج ثيدح نم 709/7 بيطخلاو ؛فيعض دئسب ةمامأ بأ ثيدح نم 715/0 دمحأ هجرخأ 21



 (0) دايخ ربط يصلح يب تاما يي ا يا يا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحل ايلرّسلاو يِزاَغملاو داهجلا يف لَو هيده يف :لصف
 ٍتاوهشلا عفدي ربصلاف «نيقيلاو ربصلاب لائُت امنإ نيدلا ةمامإ نأ ربخأف [؟4 :ةدجسلا] © نوئقوب انا
 .تاهبشلاو ٌكوكشلا عفدي ُنيقيلاو .ةدسافلا تادارإلاو

 .سفنلاو «لاملاو «ناسّنلاو «بلقلاب :بتارم عبرأف «نيقفانملاو رافكلا ٌداهج امأو :لصف
 .ناسللاب ٌصخأ نيقفانملا ٌداهجو ءديلاب ٌصخأ رافكلا ٌداهجو

 رد اذإ ٍديلاب :ىلوألا :ٌبتارم ثالثف «تاركنملاو ؛عديلاو «ملظلا بابرأ ٌداهج امأو :لصف

 ْمَلَو ٌتاَم ْنَم' و ؛داهجلا نم ًةبترم ٌرشع ثالث هلهف ٠ . هبلقي دهاج ٌرَجَع نإف ؛ناسللا ىلإ لقتنا ٌرحَع نإف
 . 0وِقاَمتلا نم ِةَبْعُس ىَلَع َتاَم ءوْزَملاب ُهَسْفَت ْثّدَحُي ْمَلَو ُرْئَي

 مه هللا ةمحر َنوُجاَرلاو «ٍناَميِإلاِب الإ | ٌداهجلاو ةرجهلا الو قّرجهلاب الإ ُداهجلا متي الو :لصف
 نوبي كبر وَلا ٍليبس ف اوُدَهجو اوُرجاَه َّنِسَِلأَو انما تربل َّدإط :ىلاعت لاق .ةثالثلا هذهب اوماق نيذلا
 .اةرقبلاا 47 مي ٌروُفَع ُهَّلَأَد هللا َتَمْحَي

 دع ِهَّللا ىلإ ٌةرجه : :تقو لك يف ناترج هيلع ٌضرفف دحأ لك ىلع ضرف ناميإلا نأ امكو

 ىلإ ٌةرجهو ؛قبوتلاو «ةبحملاو ءءاجرلاو ءيفوخلاو «ٍلُكوّتلاو «ةبانإلاو ءصالخإلاو ءٍديحوتلاب لجو

 نمف» :هربخو هِريغ رمأ ىلع هربخو هرمأ ميدقتو هريخب ٍقِبِدِصَّنلاو ؛هرمأل دايقنالاو «ةعباتملاب هلوسر
 ٍةأرما وأ ؛ اهبيصُي اينُد ىلإ ُهترْجِه تناك نمو ءولوسرو وللا ىلإ ُةَثرْجِهَك ءهلوُسرو ِهَّللا ىلإ ترجم تناك
 ُهلُك اذهف «هناطيش ٌداهجو ءهللا تاذ يف هسفن ًداهج هيلع ٌضرفو . .©7«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهَف ءاهجوزتي

 .دحأ نع ٌدحأ هيف ٌبوني ال نيع ٌضرف
 .داهجلا دوصقم مهنم َلَّصَح اذإ ِةّمألا ضعبب هيف ىفتكُي دقف «نيقفانملاو رافكلا ُداَهِج امأو
 دنع مهلزانم يف ّنوتوافتم قلخلاو ءاَهلُك ءِداَهجلا ٍبتارم َلمَك نم وللا دنع لكلا ٌلمكأو : لصف

 هنإف وِلْسُرو هئايبنأ ُمتاخ للا ىلع مهمركأو تلخلا ّلمكأ ناك اذهلو ,داهجلا بتارم يف مهتوافت هللا
 زع هللا ٌهاَّقوت نأ ىلإ تعب ّنيِح نم داهجلا يف عرشو .هداهج ٌّقح هللا يف دهاجو ءداهجلا َبتارم لّمك

 نع رّمّش [رثدملا] 49 رم يو © دك كن زيك د ©) دّبنتا قب : هيلع لزن امل هّنإف ٠ ءلجو
 :هيلع لزن اّملو «ًاراهجو ًاَّرسو .ًاراهنو ًاليل هللا ىلإ اعدو «مايق ّمتأ هللا ٍتاذ يف ماقو «ةوعدلا قاس
 :ٌريبكلاو ٌريغصلا َِّللا ىلإ اعدف 'منال ةمول هيف هذخأت ال هللا رمأي عدصف [44 :رجحلا] رمت امي ٌعَتْصَتل
 ّسنإلاو َّنجلاو ءدوسألاو ٌرمحألاو «ئثنألاو ٌركذلاو «ٌدبعلاو رحلاو

 مهاذأ دتشا ءمهنيد ب ٍبيَعو ميته بسب مهادانو «ةوعّدلاب هموقل َح حّرصو للا ٍرمأب ع َعَدَص املو

 امك هقلخ يف لجو ّزع للا نس هِذهَو «ىذألا عاونأب مهولانو هولانو ءهباحصأ نم هل باجتسا نملو هل

 اوُدَع يب لكي الع َكَكَي9 : لاقو [4* :تلصف] 4كم ني ٍلمُِل لق ْدَك اَم اَّلِإ َكَل ُلاَقي امل :ىلاعت لاق
 © دوج وأ ٌرياَس ألا اَلِإ ٍِلوُسَر ني مهلبق ني َنيِلأ نأ آم َكِلَدَك » :لاقو 7 :ماعنألا] 4 َنِيْلآَو ضال نيس
 . [تايراذلا] 4© نوُغاَط مع مه لب دوي صا

 .ةريره يأ ثيدح نم 965(2) دواد وبأو )191١(: ملسم هجرخأ 22

 نباو 258 28/١ يئاسنلاو )2١7147(« يذمرتلاو )57١1(6 دواد وبأو ,.(1507) ملسمو :(1487و )١ يراخبلا هجرخأ (؟)
 .رمع ثيدح نم (4771/) هجام



 1 بس

 ايلرسلاو يِزاَغملاو داهجلا يف كب هيده يف :لصف 1/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مما 7 اا يي يك يل قا هك

 تح مآ :هلوقب هعابتأ ىَّزعو «نيلسرملا نم همّدقت نمب ًةوسأ هل نأو «كلذب هيب هناحبس ىّدعَ
 م 2م هم يع ه2 عول سي وس رتسأرام روعي فم هد هرم ل قم عمو 2 4

 ايدلاو لولا لوني قس ارو ارضا هلسأبلا مهتم ممَِم نو الح َنِْلا لكم مكيأَب امك ةسكتبلا أثْْدَم نأ

 نأ اقري نأ سنا َبِعَأ 2 دلا» :هلوقو ءاقرقبلا 4 بز هلل ٌرْع نإ آلآ لل دنع قم مَعَ اذه:
 0000 وجم مم رسم م 2س

 أ © ٌىيِذَكلا ندير اهَدَص تبا دل نلت مهي نب لا نكن دلو (©) ةرفتنب 1 خر اكن اري
 مو بو 7م 85 سس يم سس هوي ما لس رع مس ربا كيس رب سس 7 لس تس ص سرس عع اس أ لا

 وشو بآل هلأ لجأ نو هَل نب اوني نع نع 77 تركت ام هس ًاوقبْنَي نأ تاكييل نومي َنيِذَلا ٌبيَح

 تمص ارث انما لاو © نيل نعني هلل نإ ديف ُدهم انو دهب نو (2) يعل غييصلا
 يب دري ةلَدَهَح نإَو انت هدب لحل اَنييوَد () نفمتي ن6 كيلا سنك كيبل مهتاَكْيَس ْرُهْنَع قَرْيكَدل

 و 00-0

 تحصل امو اهم ّنِلَو 2 دزَمَس رك امي كتتت مكتمتم لإ ًامفنلف ات ْلِع دي كل نب ام
 نيكو هلآ ِباَدََك نتا همت لج هلا يف قو آد هَل اك ُلوْتَب نم نيد نو (© َنِسِدَصأ يف تيد

 م مم سا سمر ويم سيب

 .[تربكسلا] 4( تدمع ردُدُس يف امي ملأ لأ نيل وأ مَعَ نكح نإ لب كلير ني ثم هج
 مهيلإ َلِسرَأ اَإ سانا َنإف ءمكحلا زونُكو ربها نم هتنّمضت امو «ٍتايآلا ذه ّقايس ٌدبعلا لمأتيلف

 ءرفكلاو ٍتائيّسلا ىلع ٌرمتسي لب ؛كلذ ّلوقي الأ امإو ءانمآ :مُهدحأ ٌلوقي نأ امإ :نيرمأ نيب ُلُسرلا

 نمو .بؤاكلا نم ٌقِداصلا َنيبتيل ءرابتخالاو ءالتبالا :ةئتفلاو «هنتفو هالتباو هير هنحتما انمآ «لاق نمف

 .هيدي يف لِحارملا يوطي امنإ هنإف «هُقسيو هئوفيو هللا ٌرِجْعُي هنأ ٌبَسْحَي الف ءانمآ ؟لقي مل

 ُلِجاَرَملاِهْيَنَي يف ىوطُت َناَاَنِإ ٍهِبْئَدِبهَئَعْكِرَملاِفَيَفِيَكَو

 ملو مهب نمؤُي مل نإو ءهمِلؤُي امب يلّثباف هوذآو مهؤادعأ هاداع «مهعاطأو ٍلُسَّرلاِب نمآ نمف

 ملأ نِم َمودأو املأ ْمَظعأ هل ٌملؤملا اذه ناكو ءهملؤُي ام هل َلَصَحَم «ةرخآلاو ايندلا يف َبِقوُع «مهعطُي

 ملألا هل لصحي نمؤملا نكل ناميإلا نع تبغر وأ تنمآ سفن لكل ملألا لوصح نم دب الف ؛مهعابا

 ءئادتبا ٌةذللا هل لصحت ناميإلا نع ٌضرِعُملاو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث «ءادتبا ايندلا يف

 ال :لاقف ؟ىلتبُي وأ نكمُي نأ « لجرلل لضفأ امّيأ هللا همحر يعفاشلا لئسو . مئادلا ملألا ىلإ ريصُي مث

 صلخي هنأ دحأ َّنَظَب الف «مهنكم اوُرَبَص املف لسرلا نِم مْرَعلا يلوأ ىلتبا ىلاعت هللاو . ىلتبُي ىتح نّكمُي
 عطقنم ملأب ًاميظع ًاروتسم املأ عاب نم مهُلقعأف «لوُقُعلا يف مالآلا ّلهأ توافتي امنإو «ةتبلا ملألا نم

 .رمتسملا ميظعلا ملألاب ريسيلا ٌعطقن | َمَلألا عاب ْنَم مُهاقشأو «ريسي

 :ةئيسّنلاو هُدْقَتلا اذه ىلع هل ٌلماحلا :ليق ؟اذه لقاعلا راتخي فيك :ليق نإف

 ٍلجاَعلاٌبُحِبةلكوُم ُسْفْنلاو

 امي مهد ومو ةليلتلا نوني ةلْؤك كإط .اةمايعلا 467 ةزيئلا ذكي (©) بلا نوم ناك
 ءسانلا عم شيعي نأ هل دُب ال «عبّطلاب يندم ناسنإلا نإف ءدحأ لكل لّصحي اذهو .[رهدلا] 4( اليت

 نإو «هوبذعو هوذآ «مهقفاوي مل نإف ءاهيلع مهقفاوُي نأ هنم نوُبلطيف «تاروصتو تادارإ مهل ُسانلاو

 موق نيب لح ىقّتو ّنيِد هدنع ن ءمهريغ نب ٌةراتو «مهنم ًةرات «ُباذعلاو ىذألا هل َلَصَح «مهقفاو

 «مهقفاو نإف ءمهنع هّتوكس وأ «مهل هتقفاومب الإ مهملظو مهروجف نم نونكمتي الو ةَمَلظ ٍراَجُق

 ُةفاخي ناك ام فاعضأ ىذألاو ةناهإلاب هيلع َنوظّلستي مث «ءادتبالا يف مهرش ني َّمِلَس « مهْنع تكسوأ

 لك ٌمزحلاف ءمهريغ دي ىلع بقاعُيو ناهُي نأ دب الف مهنم َمِلَس نإو :مهفلاخو مهيلع ركنأ ول ءادتبا



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قلل ايارُسلاو يزاّقملاو داهجلا يف و ديده يف :لصف

 َُنُم هللا ُاَمُك سائلا طَحَسب هللا ىضْأ ْنَم١ :ةيواعمل نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق امب ذخألا يف مزحلا
 . "0و ِّللا ّنِم هع اوُْمُي مل هللا حسي نماثلا ىَضْأ ْنَمَو ءِساَّنلا

 ٌنيعُي نميفو «ةدسافلا مهضارغأ ىلع ءاسؤرلا ُنيِعُي نميف ًاريثك اذه ىأر ملاعلا لاوحأ لمأت نمو
 ني عنتما ؛هسفن رش هاقوو دشُر همهلأو هللا هاده نمف .مهتبوقُع نم أبَرَه مهعدب ىلع عّدبلا لهأ
 تناك امك «ةرخآلاو ايندلا يف ٌةبقاعلا هل نوكت مث «مهناودُع ىلع ٌرْبَصو ء«مرحملا لعِف ىلع ةقفاوملا
 (ةالؤولا يجحلاصو ,داّبعلاو ءءاملعلا نِم يلّثبا نمو ءراصنألاو «نيرجاهملاك «مهعابتأو لسُرلل
 .مهريغو ءراجتلاو

 ملألا ىلع َعطقنملا ٌريسيلا ملألا راتخإ نم هناحبُس ُهّللا ىّرع ؛ةتبلا هنم صيحم ال ٌملألا ناك املو
 .[توبكتملا] 429 ميِلَص عيميصلا وهو تال هلأ لجأ نإف هللا أَم أجي ّنَ نَم# :هلوقب ٌرمتسملا ميظعلا 500 منج مرسلا + سلا هَ تكل هنأ 11 دى هنأ قل أمني نت نص# :هلوقب مح .

 ملألا نم لّمحت امب ةذللا مظعأ ٌدبعلا ذتليف «هئاقل ٌموي وهو «يتأي نأ دب ال ًالجأ ملألا اذه ةدمل برضف
 اذه دّكأو «هللو هللا يف ملألا نم لّمحت ام ٍردقب ةجاهتباو ةرورسو ُهنْنَل نوكتو «هتاضرم يفو ءهلجأ نم
 لب «لجاعلا ملألا ةقشم لّمحت ىلع هيلو هبر ءاَمِل ىلإ هقايتشا ٌدبعلا لمحيل هئاقل ءاجرب ةيلستلاو ةءازعلا
 ءهئاقل ىلإ ٌقوَّشلا هّبر لي يبنلا لأس اذهلو ءوب ساسحإلاو ملألا دوهش نع هئاقل ىلإ ُقوّشلا هبّيغ امبُر
 بِنَملا ىف َكَئَيْشَُح َكْلَأْسَأَو .يل ًأرْيَح ٌةاَقَولا تناك اذإ ينْفوَُتَو «يل ًارْيَخ ٌةايَحلا ٍتناك اذِإ ينيخأ «قلخلا ىَلَع َكيَرذُتو تْيلا َكِمِلِعِ كلأشا ين ُهّللا» :نابج نباو دمحأ هاور يذلا ءاعدلا يف لاقف

 ًاميِعَت ٌكلأْسَأَو ءّئِفلاو رققلا يف دضَقلا كلأسأَو ءىّضرلاو ِبَّضَعلا يف ٌّقَحلا َةَمِلَك َكلَأْسُأَو قداَهشلاو ضاع ع 7 57 سمر هءقأك ال 57 27 ال لور جمر هك ءام خخ
 َمُهَّللا قَلِضُم ِةتثَذ الو وّرِضُم ءاَّرَض ٍرْيَع يف َكِئاَقِل ىلإ ٌقْشلا َكْنَأْسَأَو ءَكِهْجَو ىلإ ِرّنلا ٌهَذَل َكَلأْسَأَو 0 3 3 72 5000 مم 2 2 7 سلا يك سا 7 «ِتْوَملا َدْمَب شْيَملا َدْرَب َكْلَأْسَأَو ءءاَضَقلا َدعَب ىضّرلا َكَلأْسََو مطَقْنَت ال نْبَع ُهَرُق َكلَأْسأَو ٌدَفْيَال
 20 نيِدَتْهَم ٌةاَدُه اًنلَعْجاَو .ناَميِإلا ةنيزب اثير

 ديعبلا هل يوطيو «ٌقيرطلا هيل ُبّرقُّيو ؛هبوبحم ىلإ ريسلا يف ٌّدجلا ىلع ٌقاتشملا لمحي ٌقوشلاف
 ٌلاوقأ ةمعنلا ِهِذِهِل نكلو «هدبع ىلع اهب ُهَللا معنأ ٍةمعِن مظعأ نم وهو ءٌقاشملاو ٌمالآلا هيلع ُنّرهيو
 ميلع وهو «لاعفألا كلتب ميلع «لاوقألا كلتل ٌعيمس هناحبس ُهّللاو هب لائُت يذلا ٌببسلا امه ؛ٌلامعأو
 «ةمعنلا هذه هدنع حلصتف هيلع معنملا بحُيو ءاَمّردق ٍفرعَيو ءاهركشيو «ةمعنلا هذهل حّنصي نمب
 هدأ لأ نيني ني مهزع هنأ رم خلؤطأ اَروُثذ نبي مَع نت كَِدَكَط : ىلاعت لاق امك ءاهب حلصيو
 هيأ لأ :هسفن ىلع أرقيلف هير معن نِم ٌةمعِن ٌدبعلا تتاف اذإف 065 :ماعنألا] © نول لمي
 .[0+ :ماعنالا) ؟َنركشلي ملعب

 هنأو .مهيلع ةدئاع هترمثو «مهسفنأل وه امنإ هيف مهداهج نأ وهو ءرخآ ٍءازعب ىلاعت مهاَّرع مث
 مهداهجب مهلخدُي هنأ ربخأ مث .هناحبُس هيلإ ال مهيلإ ٌمجرت داهجلا اذه ٌةحلصمو «نيملاعلا نع ينغ

 للا يف يذوأ اذإ هنأو «ةريصب الب ناميإلا يف لخاّدلا لاح نع ربخأ مث .نيحلاصلا ةرمُر يف مهناميإو 0

 هرركو .2.. .اونغي مله لدب «سانلا ىلإ هللا هلكوا هرخآ نكل ًاعوفرم «07071/و 775) نابح نباو :(5815) يذمرتلا هجرخأ 20
 .يوف امهالكو ءافوقوم هرثأب يذمرتلا

 .يوق دنسب .06 :04/” يئاسنلاو :4 دمحأ هجرخأ (7)



 ايلرّسلاو يزاّفملاو داهجلا يف لك هيده يف :لصف 545 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 دتمس- بنفق يتخلل لااا ا نص اك يك كح

 لسرلا هلاني نأ دب ال يذلا ملألاو هوركملاب ءايإ مهّلينو هل مهاذأ يهو «هللا باذعك هل ٍسانلا ًةنتف لعج

 هنم رف يذلا هللا باذعك «هلان يذلا ببسلا ٍهكرتو , مهنم هرارف يف كلذ لعج «مهفلاخ نمم مهعابتأو

 هيف ام اوُلّمحتو «ناميإلا ىلإ هللا باذع ملأ نِم م اوُرف «مهتريصب لامكل نوئمؤملاف «ناميإلاب نوئمؤملا

 مهتقفاوم ىلإ لسرلا ءادعأ باذع ملأ نم رف «هتريصب فعضل اذ . . بيرق نع قرافُملا لئازلا ملألا نم

 ملأ ةلزنمب ءهنم رارفلا يف سانلا ةنتف ملأ لعجف هللا باذع ملأ ىلإ مهباذع ملأ ني رف «مهتعباتمو

 رصن اذإو بألا ملأ ىلإ ة ةعاس ملأ نم ٌرفو ءرانلاب ٍءاضمّرلا نِم راجتسا ذإ نبل لك نع هللا باذع

 .قافنلا نم هّردص هيلع ىوطنا امب ميلع هللاو ءمكعم ُثنك ينإ :لاق «هءايلوأو هدنُج ُهّللا

 ناحتمالاب ٌرِهظُيف ٠ ءاهيلقيو نسوفنلا نحتمي نأ دب ال هنأ هئكح تنضتقا هئاحبس هلل نأ : :دوصقملاو

 هل حّلصت يتلا ّسوفنلا صُخمُيلو «حُّلصي ال نمو «هتاماركو هتالاومل حُّلصي نمو ءاهئثيبخ ني اهّبيط

 يف ٌسفنلا ذإ «ناحتمالاب الإ هشِغ نم وفصي الو صّلخي ال يذلا ٍبهّذلاك ؛ناحتمالا ريكب اهَصّلخُيو

 ِكبّسلا ىلإ هجورخ ٌاتحي ام ثبُحلا نم ملظلاو لهجلاب اهل لصح دقو ءةملاظ ةلهاج لصألا

 ٍلوخد يف هل ند ؛َيّقُثو ٌدبعلا بذُه اذإف « « منهج ريك يفف الإو رادلا هذه يف جرح نإف «ةيفصتلاو

 . ةنجلا

 بصق ٌرئاح َناَكف «ةليبق لك نِ هللا ٌدابِع هل باجتسا لجو دع ِهَّللا ىلإ لي اعد املو : :لصف

 ىلإ هعم اعدو هللا نيد يف هرزآف ؛هنع هللا يضر ركب وبأ «مالسإلا ىلإ اهقبسأو ءةمألا ُقيدِص مِهِقْبَس

 .صاقو يبأ نب ٌدعسو «هللا ديبُع نب ٌةحلطو «نافع نب ٌَنامثع ركب يبأل ٌباجتساف «ةريصب ىلع هللا

 لاقو ءّيقي بدَصلا ءابعأب تماقو «دليوُخ تنب ٌةجيدخ :ِءاسْنلا ٌةَق يد ل هل ةباجتسالا ىلإ ردابو

 نم هيف امب ْتْلَدَتسا مث ."”ادبا ُهَللا َكيِزْحُي ل هللاَوق ْرِشْب : ُهَل ْتَلاَقَك «يِسْفَن ىَلَع ُتيِيَح ْدَنَلا : اهل

 اهلقع لامكب تملعف ؛ًادّبأ ىزخي ال كلذك ناك نم نأ ىلع «ميشلاو قالخألاو «ةلضافلا تافصلا

 شا ةمارك نم اهلاكشأ ٌبِيانُت «ةفيرشلا ميّشلاو «ةلضافلا قالخألاو «ةحلاصلا لامعألا نأ ءاهترطفو

 نسحأ ىلع ُهّللا هبّكر نمف ءاهٌدادضأ هبسانُي امنإو «نالذخلاو ّيزخلا ُبِيانُت الو ءهناسحإو «هديبأتو

 حبقأ ىلع هبُكر نمو هيلع هتمعت ُمامتإو هُتمارك هب ٌقيلي امنإ لامعألاو قالخألا نسحأو تافصلا

 َلِسْرُي نأ تّقحتسا ةيقي ةيقيدصلاو لقعلا اذهبو ءاهّبساني ام هب قيلي امنإ لامعألاو قالخألا ٍإَوْسْأو ٍتافصلا

 . "156 ٍدّمَحُمو ليربج يلوُسَو َعَم هن مآلَّسلاب اهُير اميل

 نم ٌرثكأ :ليقو «نينس نامث ّنبا ناكو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌيلع مالسإلا ىلإ ردابو :لصف

 . ٍلْحَم َةَنَس يف هل ًةناعإ بلاط يبأ ٍهمع نم هذخأ كي هللا ٍلوسر ٍةلافك يف ناكو «كلذ

 امل للي هللا لوسرل هتبهوف ؛ةجيدخل ًامالش ناكو لَو هللا ٍلوسر بح ةثراح نب ٌديز ردايو

 :الاقف هيلع الخدف «دجسملا يف وه : ليقف قلك يبنلا نع الأسف «هئادف يف هّمعو هوبأ َمِدَنو ءاهَجّوزت

 يناعلا نوُكفت ؛هناريجو هلل مرح ٌلهأ مثنأ ؛هموق ِدّيس ّنبا اي مشاه ّنبا اي ؛بلطملا دبع َنبا اي

 :اولاق وه نمو» :لاق ءوئادف يف انيلإ ْنِْحَأَو ءانيلع نّئماف ءكدنع اننبا يف َكانثج «ريسألا َنوُمِعطُيو

 .ةشئاع ثيدح نم «(110) ملسمو «() يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم «(1477) ملسمو :(7879) يراخبلا هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لح ايلرّسلاو يزاّقملاو داهجلا يف كيو هيده يف :لصف
 نإف ءهُرّيخأن ُهوُمْدَأ :لاق ؟وه ام :اولاق «كِلذ َرْيَم ًالَهَم» :ي ِهَّللا ٌلوسر لاقف «ةثراح نب ُديز
 انتددر دق :الاق «ادحأ ينَراَمْلا نم ىَلَ ُراَمْعَأ يَِّلاب انآ اَم ِهللاَوَك «ينَراَما نِإَو ءمُكَل َوُهَف «مُكراَمْا
 اذه :لاق «؟اًَدْه نم :لاق «معن :لاق «؟ءالوه فرعت له» :لاقف هاعدف ءتنسحأو ِفَضَّنلا ىلع
 :لاق «امهرتخا وأ ينرتخاف ءكل يتبحص ٌتفرعو «ٌتيأرو ٌتملع دق نم انأن» :لاق «يمع اذهو ء«يبأ
 داتختأ ءديز اي ٌكحيو :الاقف «معلاو بألا ناكم ينم َتنأ ٌدبأ ًادحأ كيلع ٌراتخأ يذلاب انأ ام
 ًائيش لجرلا اذه نم ٌتيأر دق ءمعن :لاق ؟كتيب لهأ ىلعو «كمعو كيبأ ىلعو ءةيرحلا ىلع ةيدوبعلا
 :لاقف ءرّجِحلا ىلإ هجرخأ كلذ كي هللا لوسر ىأر املف :ًادبأ ًادحأ هيلع ٌراتخأ يذلاب انأ ام
 يعدو ءافرصناف ءامهّسوفن تباط ءهّمعو هوبأ كلذ ىأر املف ههُئِرأو يني «ينبا ادي َّنأ مُكُدِهْشَأ»
 :لئموُي نم َيِعدَق [ه :بازحالا] 4َمهيإَمَأِب َمُهوُمَدأٍَ> :تلزنف :مالسإلاب هللا ءاج ىتح ءدمحم نب ٌديِز
 وهو 2"”ةثراح نب ٍديز لبق ملسأ ًادحأ انملع ام :يرهزلا نع ؛هعماج» يف رمعم لاق ,'9ةثراح نب ٌديز
 .همساب هامسو ؛هلوسر هيلع معنأو ءهيلع معنأ هنأ هباتك يف هنع هللا ربخأ يذلا

 عماج» يفو .هٌموق هك ِهَللا لوسر ٌّجِرْخُي ذإ ًاعّذَج َنوُكَي ْنأ ىّنمتو «لفون نب ٌةقرو سقلا ملسأو
 ."0ضايب بايث يف هآر هنأ :رخآ ثيدح يفو «ةنسح ةئيه يف مانملا يف هآر كي هللا لوسر نأ «يذمرتلا

 ٌبسو ءمهنيد بيعب مهأداب ىتح «كلذ ٌرِكدُت ال ٌشيرقو «دحاو دعب ًادحاو نيدلا يف ُسانلا لخدو
 هّنعب ُهَلوسر ُهَللا ىمحف «ةوادعلا ٍقاَس نع هباحصألو هل اورّمش ذتنيحف ءٌعفنت الو ٌرُضَت ال اهنأو مهتهلآ
 هتفشاكُم ىلع ٌنورّساجتي ال ةكم لهأو .هلهأ يف ًاعاطُم ءشيرق يف ًامّظعم ًافيرش ناك هنأل ءبلاط يبأ
 ينلا حلاصملا نم كلذ يف امل :هموق نيد ىلع هؤاقب نيمكاحلا مكحأ ٍةمكح ني ناكو . ىذألا نم ٍءيشب
 . اهلّمأت نمل ودبت

 «باذعلاو ىذألاب هل اَوَّدَصَت مُّهرئاسو «هتريشعب عنتما فهيمحت ٌةريشع هل ناك نمف ؛هياحصأ امأو
 مهو مهب رم اذإ 2 هللا لوسر ناكو هللا يف اوُبْذُع ؛هتيب ٌلهأو ةّيَمُس هّمأو ءرساي نب راّمع مهنم
 ّدشأ هللا يف َبْذُع هنإف «حابر نب الب مهنمو .«0هّنجبلا ْمُكَدِعْؤَم َّنِإَك ءِرِساَي لآ اي ًارْبَص» :لوقي نوبذعُي
 ٌنحأ ٌدحأ :لوقي ٌباذعلا هيلع ٌدتشا املك ناكو هللا يف ُهّسْفَت هيلع تناهو ,هموق ىلع َناهف «باذعلا
 . ًانائح هئَذَِتأل ؛ةوُئتلتق نيل وّللاو امأ ءٌدحأ ٌدحأ لالب اي وللاو يإ :لوقيف لفون نب ٌةقرو هب ٌرميف

 :مهدحأل اولوقي ىتح ّنيُف نم مهنم َنَيُثو .ملسأ نم ىلع نيكرشملا ىذأ ٌّدتشا املو :لصف
 نم َكُهْلِإ اذهو :َنولوقيف .مهب ٌرُميل َلَعجلا نإ ىتحو ءمعن :لوقيف ؟هللا نود نِم َكّهْلِإ ىَّرْعلاو ٌثاللا
 ءاهنباو اًهُجوزو ُبْذعُت يهو ءرساي نب رامع مأ َةّيَمْسِب لهج وبأ هللا ردع ّرمو .معن :لوقيف ءهللا نود
 . اهلتق ىتح اهجرف يف ةَيْرَحَب اهنعطف

 َهَرْيَهُف نب ٌرياعو «ٌلالب مهنم «هقتعأو ءمهنم ٌةارتشا ِبَّذَعُي ديبعلا نم ٍلحأب ّرم اذإ ُنيَّدَّصلا ناكو
 .همالسإ لبق مالسإلا ىلع اهبّذعُي رمع ناك يدع ينبل ةيراجو «ءاهتنباو «ةيدهنلاو «ةٌريْثِزَو «سيبُع مأو

 .رمع نبا ثيدح نم :(1870) ملسمو ؛(4785) يراخبلا هجرخأ )١(

 . فيعض دانسإب «(5784) يذمرتلا هجرخأ (*) .776 /0 قازرلا دبع هجرخأ (1)
 ,؟ة؟"/9 «دئاوزلا عمجا يف عجارت ةددعتم هوجو نم ىنعملا اذه درو (5)



 ايارسلاو يزاَفملاو داهجلا يف كي ٍهيده يف :لصف قف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «كنوعنمي ًادْلُج ًاموق ٌتقتعأ َتلعف ام ٌتلعف ذإ كنأ ولف «ًافاعِض ًاباقر ُقِتْعَت كارأ ئنب اي :هوبأ هل لاقو

 .ديِرَأ ام ُديِرُأ ينإ :ركب وبأ هل لاقف

 رجاه نم َلَّوأ ناكو ءةشبحلا ضرأ ىلإ ىلوألا ةرجهلاب مهل هناحبس هللا َنِذَأ «غالبلا دتشا املف
 َرَّشع ينثا ىلوألا ةرجهلا هذه ّلهأ ناكو لكي هللا لوسر ُتنب ُةّيقُر ُةتجوز هعمو «نافع نب ٌنامثع اهيلإ

 مأ ُةثأرماو «ةملس وبأو «ليهس تنب ةلهس ةتأرماو «ةفيذح وبأو «هتأرماو «ٌنامثع : ةوسن عبرأو «ًالجر

 نب ُنامثعو «فرع ني نمحرلا ُدبعو «ريمع نب بعصمو «ماّرعلا نب ريبزلاو «ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس

 «ورمع نب بطاحو مهر يبأ نب ةَرْبَس وبأو «ةمثَح يبأ تنب ىليل ُهتأرماو «ةعيبر نب ٌرماعو «:نوعظم

 ىلإ مهلوصو ةعاس مهل هللا قّفوف ءأرس نيللستم اوجرخخو .دوعسم نب هللا دبعو ءبهو نب ليهسو
 ةنسلا يف بجر يف مهُججرخم ناكو «ةشبحلا ضرأ ىلإ امهيف مهوُلمحف «راجتلل نيتنيفس لحاسلا

 مهغلب مث ءأدحأ مهنم اوُكِردُي ملف ءٌرحبلا اوؤاج ىتح مهراثآ يف شيرق تجرخو ؛ثعبملا نم ةسماخلا

 ام ٌدشأ ًاشيرق نأ مهغلب ءراهن نم ةعاسب ةكم نود اوناك املف ءاوعجرف هلي يبنلا نع اوُقك دق ًاشيرق نأ

 يلع ملسف «دوعسم نبا لخد ةرملا كلت يفو «راوجي لخد ْنَم لخدف للي للا لوسرل ًٌةوادع اوُناك

 نم : لع ئئبنلا هل لاق ىتح ءدوعسم نبا ىلع كلذ عظاعتف «هيلع ٌةْرَي ملف ءٍةالَّصلا يف وهو كي يبنلا

 ّنبا نأ ٌةعامجو دعس نبا معزو «ٌباوصلا وه اذه ؟!هتالّصلا يف اوُمْلَكَت ال نأ هرم ْنِم تَدحأ دك هللا

 نأب اذه درو . مك ْنَم عم ةنيدملا ىلإ ةيناثلا ةرملا يف ذيك ىح ةدبحلا ىلإ عجر هنأو شدي مل دوعسم

 نب رفعج عم ةنيدملا اوُمِدَق امنإ ةرجهلا هذه ُباحصأو ؛لهج يبأ ىلع زهجأو ءًاردب دهش دوعسم نبا
 .سمخ وأ نيس عبرأب ردب دعب ِهباَحصْأو بلاط يبأ

 ءةالَّصلا يف مّلكتن اًنكد :مقرأ نب ٍديز لوق قفاوُي دعس ُنبا هركذ يذلا اذه لب : ليق نإف :اولاق /

 اًنرِمْأَف 84 :ةرقبلا] 4َنيتِحَك هب أوي : ْتَلرن ىّنَح ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو «هبحاص لُجرلا ملكي
 مَّلس دوعسم نباف ذئنيحو «ةيندم ُةروُسلاو ءراصنألا نم مقرأ نب ُديزو '' ”مالكلا نع اَئيِهُنثو ٍتوُكّسلاِب

 ثيدحو هثيدح قفتاف «مالكلا ميرحتب هملعأو «ملس ىتح هيلع دري ملف «ةالصلا يف وهو ّمدق امل هيلع
 1 . مقرأ نبا

 رفعج عم ربيخ ماع اوُمِدَق امنإ ةيناثلا ةرجهلا ّلهأو ءأردب دوعسم نبا دوهش ءاذه لِطِبُي :ليق

 يرجاهم ٌمودق دحأ ركذي ملو «ركؤ همودقل ناكل «ردب لبق ٌمِدَّق نمم دوعسم نبا ناك ولو «هباحصأو
 نيتاه ريغ يف دوعسم نبا مدق ىتمف «رفعج عم ربيخ ماع ةيناثلاو «ةكمب ىلوألا ٍةَمْدَقلا يف الإ ةشبحلا

 نيذلا كو هللا لوسر ٌباحصأ غلبو :لاق .قاحسإ نبا لاق كلذ يف انلق يذلا وحنبو ؟نم عمو نيترملا

 نأ مهغلب «ةكم نم اْوَنَد اذإ ىتح كلذ نم مهنلب امل اوُنبقأف ءةكم لهأ ٌمالسإ ةشبحلا ىلإ اوجرخ

 ماقأف مهنم مدق نمم ناكف . ًايفختسم وأ «راوجب الإ ٌّدحأ مهنم لخدي ملف ٠ ءالطاب ناك ةكم ٍلهأ مالسإ

 .دوعسم نب هللا دبع مهنم ركذف ءادحأو ًاردب دهشف «ةئيدملا ىلإ رجاه ىتح اهب

 دنع هلصأو «يوق هدانسإو «دوعسم نبا ثيدح نم «(77847) نابح نباو :(975) دواد وبأو 2,40 ١/ يعفاشلا هجرخأ )١(

 .(8"51) ملسمو :(41/0"7) يراخبلا

 .18/5 يئاسنلاو ؛«(406) يذمرتلاو ,2449) دواد وبأو «(0179) ملسمو 5514(2)و )11٠١(: يراخبلا هجرخأ (؟)



 (1) داوحل ريش يدش يت اافص# ناو را يا يا يك (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نه ايلرّسلاو يزاّقمفو داهجلا يف كو هيده يف :لصف
 نوكي نأ :امهدحأ :نيباوجب هنع بيجأ دق :ليق ؟مقرأ نب ديز ثيدحب نوعنصت امف :ليق نإف

 راغص نم ناك مقرأ نب ةيز نأ : يناثلاو ٠ :هنع َيِهْن مث «ةئيدملاب هيف َنْؤأ مث «ةكمب تبث دق هنع ٌيهنلا
 ْوَهَتنا مهغلب املف «يهنلا مهغلبي ملو ءمهتداع ىلع ةالصلا يف نومّلكتي ًةعامجو وه ناكو «ةباحصلا

 ل «ةيآلا هذه لوزن نيح ىلإ ةالصلا يف نومّلكتي اوناك مهنأب مهّلُك نيملسملا ةعامج نع ربخُي مل ديزو
 .هنم ًامهو ناكل كلذب ربخأ هنأ َرْدُق

 ,مهرئاشع مهب تطسو ؛مهريغو ةشبحلا يرجاهم نم َمَِق نم ىلع شيرق نم البلا دتشا مث
 ناكو «ةيناث ةّرم ةشبحلا ضرأ ىلإ جورخلا يف هلي هللا ٌلوسر مهل نوف ءاديدش ىذأ مهنم اوُقَلو
 مهيلع بُعَصو «ىذألاب مهولانو ء«اديدش ًافينعت شيرق نم اوُقَلو «ٌبعصأو مهيلع ٌّقشأ يناثلا مهجورخ

 نإ الجر نينامثو ٌةثالث ةرملا هذه يف جرخ نم ُةَّدِع ناكو ءمهل هراوج نسح ني يشاجنلا نع مهغلب ام
 .ةأرما ةرشع ْعسَي ءاسنلا نمو «قاحسإ نبا هلاق «هيف كشُي هنإف ءرساي نب ٌرامع مهيف ناك

 اذه ٌنوكي نأ امإف ءاردب دهش نمم ٌةعامجو نافع نب ُنامثع ةيناثلا ة ةرجهلا هذه يف ٌركُذ دق :ٌتلق
 ةمدقو «ةرجهلا لبق ةمدّق :تامدق ثالث مهل نوكيف ءردب لبق ىرخأ ٌةمدق مهل ّنوكي نأ امإو ءامهو
 ىلإ كي هللا ٍلوسر ٌرجاَهُم اوُعِمَس امل مهنإ : هريغو دعس نبا لاق كلذلو «ربيخ ماع ةمدقو ءردب لبق
 سيح ؛ةكمب ٍنالجر مهنم تامف «ةوسن ُنامث ءاسنلا نمو ءالجر نوثالثو ثالث مهنم عجر «ةنيدملا
 . الجر نورشعو ٌةعبرأ مهنم دم ًاردب َدِهَشو «ةعبس ةكمب

 ل هللا ٌلوسر ّبتك «ةنيدملا ىلإ ل هللا ٍلوسر ةرجه نم عبس ٌةنس لوألا عيبر ٌرهش ناك املف
 ُباتكلا هيلع ءىرُق املف ءيِرْمّضلا ةّيمُأ نب ورمع عم هب ثعبو «مالسإلا ىلإ هوعدي ٌيشاجْنلا ىلإ ًاباتك

 . هنييآل هنآ ْنأ ُتْرَدَق ْنْيَل :لاقو ّملسأ

 اهجوز عم ٍةَّشَبحلا ضرأ ىلإ ٌرَجاه نميف تناكو ءنايِفُس يبأ ٌتنب ةبيبح مأ هَجورُي نأ هيلإ بتكو
 ناكو «رانيو ٍةئامٌعيرأ هنع اهقدصأو ءاهايإ ٌيشاجنلا ُهَجّوزف «ٌتامو كانه ٌرّضنتك ء«شحج نب هللا ٍديِبُع
 . صاعلا نب ديعس نب دلاخ اهجييوزت يلَو يذلا

 يف مهلمحو «لعفف ؛ «مهّلوحيو هباحصأ نم هَدْنِع يقب ْنَم هيلإ ّتَعْبَي ن نأ لكي دَّللا ٌلوسر هيلإ بتكو
 مّلكف ءاَهَحَتْق دق ُةودجوق هربْيَحِب هلي هللا ٍلوُسَر ىلع اوُمِدََق ؛يِرْمّضلا ةّيمأ نب ورمع عم نيتنيفس
 . اوُلَعَفَف ءمِهياَهِس يف مهوُنِخَدُي نأ َنيِمِلْسُملا كي ِّللا ُلوُسَر

 مق دوعسم نبا نوكيو «مقرأ نب ٍديزو دوعسم نبا ثيدح نيب يذلا لاكشإلا لوزيف ءاذه ىلعو
 . ًاثيدح ٌدهعلا ناكو هيلع دري ملف «ذئتيح هيلع ملسو «ةئيدملا ىلإ ٍردب لبق ةرجهلا دعب ىطسولا ةرملا يف
 خسنلاب ٌبسنأ اذهو «ةكمب ال ٍةنيدملاب مالكلا ٌميرحت نوكيو «مقرأ نب ُديز لاق امك «مالكلا ميرحتب
 عامتجالا بوجوو «نيتعكر تناك نأ دعب ًاعبرأ اهلعجك ؛ «ةرجهلا دعي رييغتلاو ةالصلا يف مقو يذلا

 .اهل
 نبا نأ هنع مُثيكح ام :لاق دق قاحسإ نب دمحم نأ الول هتبثأو عمج نم هنسحأ ام :ليق نإف

 . ىسوم يبأ ثيدح نم :(76017و 5501) ملسمو ,(8770) يراخبلا هجرخأ (1)



 ايارّسلاو يزاَّفملاو داهجلا يف 495 هيده يف :لصف 11 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تلت ل 22222 حض ااااااا ا م ما

 .ركذ ام عفدي اذهو ءًاردب دهشو «ةنيدملا ىلإ رجاه ىتح ةشبحلا نم هعوجر دعب ةكمب ماقأ دوعسم

 دوعسم نبا نإ :«هتاقبط» يف دعس نب دمحم لاق دقف ءاذه لاق دق قاحسإ نب دمحم ناك نإ :ليق

 ةكمب هل نكي مل دوعسم نبا نأل «رهظألا وه اذهو «ةشبحلا ضرأ ىلإ عجر مث «همدقم دعب ًاريسي ثكم

 نم ركذي مل قاحسإ ُنباو «قاحسإ نبا ىلع يفخ رمأ ةدايز نّمضت دق دعس نبا هاكح امو ءهيمحّي نم

 قّدصو «ُثيداحألا تقفت تقفتاف «بطنح نيب هللا دبع نب بلطملا ىلإ هاكح ام دئسأ دعس نب دمحمو «هثَّدح

 .ةنملاو دمحلا هللو ءلاكشإلا اهنع َلازو «ًاضعب اهضعب

 َرُكْنأ دقو سيق نب هللا دبع يرعشألا ىسوم ابأ ةشيحلا ىلإ ةرجهلا هذه يف قاحسإ نبا ركذ دقو
 قاحسإ نبا ىلع كلذ ىفخي فيك :اولاقو ؛هٌريغو يدقاولا رمع نب دمحم مهنم رَيّسلا لهأ كلذ هيلع

 ؟هنود نم ىلع وأ
 ابأ نأ ٌمهولا أشن امنإو ءهنع ًالضف قاحسإ نب دمحم نود ْنَم ىلع ىفخي امم كلذ سيلو :ٌتلق

 ىلإ مهعم ٌمدَق مث ءمهب عمس امل هباحصأو رفعج دنع ىلإ ةشبحلا ضرأ ىلإ نميلا نم رجاه ىسوم
 ملو «ةرجه ىسوم يبأل قاحسإ نبا كلذ دعف «حيحصلا» يف هب ًاحرصم ءاج امك «ربيخب لي هللا لوسر

 .هيلع ركنيل ةشبحلا ضرأ ىلإ ةكم نم رجاه هنإ : لقي

 تثعب «كلذب ٌنشيرق ْتّمِلَع املف «نينيآ يشاجنلا ةمحصأ ةكلمم ىلإ نورجاهملا زاحناف : لصف

 مهّدريل يشاجنلا ىلإ مهدلب نِم ِفَحّتو اًيادهب ءصاعلا نب ورمعو «ةعيبر يبأ نب ب هّللا دبع مهرثأ يف

 ءالؤه نأ هيلإ اَوَش َمَوُق ءاوبلط ام ىلإ مهبجي ملف ءهتقراطب ء ءامظعب هيلإ اوُعَفَشَو ءمهيلع كلذ ىبأف ٠ «مهيلع

 مِهُمَدَُمو .هسلجم ىلإ نيرجاهملا ىعدتساف «هللا دبع هنإ :نولوقي «ًاميظع ًالوق ىسيع يف نولوقي
 لق :نآلل لاقف هدَّللا ُبْرِح كيلع ُنِؤأتسي :رفعج لاق «هيلع َلوخدلا اودارأ املف «بلاط يبأ نب ٌرفعج

 نم ًاردص رفعج هيلع التف ؟ىسيع يف نولوقت د ام :لاق هيلع اولخد املف ءهيلع هداعأف «هناذثتسا ديعُي هل

 «دوعلا اذه الو اذه ىّلَع ىسيع داز ام : لاقف ضرألا نم ًادوُع يشاجنلا ذخأف ««صعيهك) ةروس

 . مٌرُغ مكبس نم ء«يضرأب مويس متنأف اويهذا :لاق «مترخن نإو :لاقف «هدنع ةتقراطب ترخانتف

 - بهذ نم ًالبج :لوقي - بهذ نم ارب ينومتيطعأ ول : :نيلوسرلل لاق مث «مهناسل يف نونمآلا : مويسلاو

 وي وبقم اعجرو ءامهاياده امهيلع تدر رمأ مث ءامكيلإ مهتملسأام

 كي هللا لوسر ٌرمأ شيرق تأر املف مالسإلا اشفو ءنوريثك ةعامجو هّمع ةزمح ملسأ مث :لصف

 «فانم دبع ينبو ؛«بلطملا دبع ينبو مشاه ينب ىلع اودقاعتي نأ ىلع اوعمجأ «ديازتت رومألاو ءولعي

 . ْكَو هللا لوسر مهيلإ اومُّلَسُي ىتح ءمُهوُسِلاَجُي الو ؛مهومّلكُي الو ؛مهوحكانُي الو .مهوعيابُي ال نأ

 ءمشاه نب رماع نب ةمركع نب روصنم اهبتك :لاقي «ةبعكلا فقس يف اهوقّلعو «ةفيحص كلذب اوبتكو
 لَو هللا لوسر هيلع اعدف ءمشاه نب رماع نب ضيغب هنأ :حيحصلاو . «ثراحلا نب ٌرْضّنلا : لاقيو

 ىلع ًاشيرق رهاظ هنإف «بهل ابأ الإ «مهرفاكو مهموم بِلطملا ونيو مشاه ونب زاحناف ُهْدَي ُتْلَمَق

 بلاط يبأ بْعِش بعُشلا يف هعم ْنَمو ِهْكي هللا لوسر سيح «بلطملا ينبو «مشاه ينبو ِهِكك هللا ٍلوسر

 «ةملس مأ ثيدح نم .747 2.740 /0و 707/١ دحأو كام «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ ثيدح ضعب وه )١(

 .تاقث هلاجرو



 (؟) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 474 0 ايلرّشسلاو يزاقملاو داهجل يف كي هيده يف :لصف
 ٌنيسويحم اوُقبو «ةبعكلا فوج يف ٌةفيحصلا ِتَّقّلُعو ؛ةثعبلا نم عبس ٌةنس ءمرحملا لاله هَلْيَ
 ٌدْهَجلا مهغلب ىتح «نينس ثالث وحن ٌةداملاو ٌةريملا مهنع ًاعوطقم ءًادج مهيلع ًاقّيضم «ٌنيروصحمو
 «ةروهشملا ٌةيماللا هتديصق بلاط وبأ َلِمَع كانهو يملا ءارو ني ءاكثلاب مهنايبص ثاوصأ َعمْسو
 :اهلوأ

 ”يلِجآَر يع ًالجاَعْرَشةَبوُفع ًالَنْوُنَو ٍسْمَش َدْبَت انَم ُهّللا ىَرَج
 ناكو ءاهل ًاهراك ناك نم ٍةفيحصلا ضقن يف ىعسف «هراكو ضار نيب كلذ يف شيرق تناكو

 نب معطملا ىلإ كلذ يف ىشم «كلام نب رصن نب بيبح نب ثراحلا نب ورمع نب ٌماشه كلذب ٌمئاقلا
 اهيلع لسرأ هنأو «مهتفيحص رمأ ىلع هلوسر هللا علطأ مث ؛كلذ ىلإ هوباجأف «شيرق نم ةعامجو يدع
 جرخف ءهّمع كلذب ربخأف ءلجو زع هللا ركذ الإ « «ملظو ٍةعيطقو رْوَج نم اهيف ام عيمج تلكأف َةَض رَألا
 «ًاقداص ناك نإو «هنيبو مكتيب انيّلخ ًابذاك ناك نإف ءاذكو اذك لاق دق هيخأ ّنبا نأ مهربخأف شيرق ىلإ
 هب ربخأ امك ٌرمألا اوأر املف ٌكَنيِجَّصلا اوُلزنأف ءتفصنأ دق :اولاق « اًنملُظو انتعيطق نع مُّتعجر
 :ربلا دبع نبا لاق . بعّشلا ّنِم ُهَعَم ْنَمودلَك هللا لوسر جرخو .مهرفُك ىلإ ًارفُك اودادزا قلي هللا ٌلوسر
 «مايأ ةثالثب هدعب ٌةجيدخ تتامو «رهشأ ةتسب كلذ دعب بلاط وبأ تامو «ثعبملا نم ماوعأ ةرشع دعب

 .كلذ ريغ : ليقو
 ٌءالبلا دتشاف «ريسي امهليبو «ةجيدخ تومو بلاط يبأ ٌتوم قفاو ٌةفيحصلا ٍتْضِقُي املف : لصف

 ىلإ هيك هللا لوسر جرخف «ىذألاب هوفشاكف «هيلع اوؤرجتو ؛هموق ء ءاهفس نمو ِهَّللا ٍلوسر ىلع
 ْنَم َرَي ملف لجو زع هللا ىلإ مهاعدو «مهنم هوعنميو ءهموق ىلع هورصنَيو هووْؤُي نأ ءاجر فئاطلا
 ةثراح نب ديز هعم ناكو دوق هلئي مل ام هنم اوُنانو «ىذألا َّدشأ كلذ عم هوّذآو ءًارصان ري ملو «يوؤُي
 ءاندلب نم جرخا : اولاقف ءهمّلكو هءاج الإ مهفارشأ نم ًادحأ عدي ال مايأ ة ةرشع مهنيب ماقأف .هالوم
 ةثراح نب ُديزو هاَمَدُق ُتّيِمد ىتح ٍةَراَجِحلاب هنوُمري اولعجو نْيِطاَمس هل اوفقوف «مهءاهفُس هب اًرّرْغَأو
 كلذ هعجرم يفو انوزحم ةكم ىلإ ٍفئاطلا نم ًاعجار فرصناف ءهسأر يف جاجِش هباصأ ىتح هسفنب يقي
 ىَلَع يناَوُهَو «يِتلبح ةَلقَو ؛ يتوق َفْعَص وُكْشَأ كَل مُهّنلا» :ٍفِئاَطلا ءاعُد روهشملا ءاعدلاب اعد
 وأ ؟ب قنْمَهَجَتي عب ىَلِل «ينلكت ْنَم ىَلِإ ءيّبَر ٌتنأو ٠ «ٌنيِفَعْضَتْسُملا ُبَر َّتْنَأ ءَِعحارلا َمحرَأ اي ءساّلا
 روب ُدوُعَ يبل عَسْوأ يح كيفَ نأ ريع ؛ ءيلاَبأ ال يلع ٌبَضُع كب نكي مَ نإ «يرمأ ُهَْعَلم ودع ىلإ
 َلِرْثَي ْنَأ زأ «َكُبَضَع ّىَلَع لِي ْنَأ «ةرخآلاَو اينلا رم هِنََع حّلَصَو ُتاَملُظلا ُهَل ْتَقَرْشَأ يِذَّلا َكِهْجَو
 َكَلَم هيلإ ىلاعتو كرابت هير لسرأف هك ًالِإ هَوف َالَو َلْوَح َآَلَو ء«ىَضَْ ىّنح ىبقلا كل ؛  كظَكَس يب
 لب «آل» :َلاَّقف ءامهنيب َيِم ٍناذللا اهالبج اًمُهو ٌىَكَم لهأ ىَلَع نْيَبَسْخ ةحخألا ٌقبظُي نأ ُةرِيأتسي «ٍلاّبجلا
 "ابك دب كرش ال بني نم مميًالضأ ني جري هللا لعل ني ينأتسأ

 ملو «هتءارق اوُعَمتساف «نجلا ّنِم ّرَقَت هيلإ فِرُصُف «ليللا نِم يَلَصُي ماق ُةَعِجْرَم ةلخنب لزن املف

 )١( ؟ماشه نبا ةريسق رظنا ١/ ءالالا 78٠.
 «يظرقلا بعك نب دمحم نع دايز نب ديزي نع قاحسإ نبا نع 7 2339/١ ةريسلا» يف ماشه نبا هلوطب ربخلا اذه ركذ قفل

 .لسرم اذهو
 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .(11946) ملسمو 9991(2) يراخبلا هجرخأ ()



 ايلارّسلاو يزاَغملاو داهجلا يف لي ٍهيده يف :لصف ين (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داَز
 225 صا يك ااا ا ص يي يلادعما دار

 00000 باع يمس ع كلا مكي :

 ولاَ ُءوُرَسَح امله َناَْرُْلا َنوُمِمَتَسَي نجل َنِي اردن َكَيلِإ آنقَرَم ذِإَو+ : :هيَلَع َلَرَن ىتح كي هللا لوسر مهب ْرْعْشَي

 ان اهَيَصُم كر دب الأ امج اتنيب نإ اب الآ ©) تبرز مهموَق ّكِإ اَرَلَو َىَنف اَنَلَ 7 ان انآ

 ني فم كيد نإ محل ففي وب أئياَو هللا ل أربيل 1[ موي (2) مقيسم قلع َلِإَو ْقَحْلأ لِ ةعيبت هيد
 نم ٍلكَص ىف كلر لَو ونود نم مل نيل قلل ألا يف رجتمي بق ملل نيك بي ال عز ©) ريل يدع

 159-105 :فاقحألا7 ؟4©

 - ًاشيرق ينعي  ؟كوجرخأ دقو مهيلع ٌلخدت فيك :ةث ةثراح ُنِب ُديز هل لاقف ءآمايأ ةلخنب ماقأو

 . ؟هيبن رهظمو هّنيِد ٌرصان هللا نإو «ًاجرخمو ًاجرف ىرت امل ٌلِعاج هللا نإ ٌديز ايف :لاقف

 :لاقف ؟ «كِراَوِج يف ُلُحْدَأ» : يدع نب معطُم ىلإ ةعازُ ْنِم ًالجر لسرأف ةكم ىلإ ىهتنا مث

 ءًادمحم ٌترجأ دق ينإف «تيبلا ٍناكرأ َدْنِع اونوكو ءَحَآلَّسلا اوُسيلا : :لاقف «هموقو هيب اعدو ؛معت

 ىلع يدع نب ُمعطملا ماقف «مارحلا دجسملا ىلإ ىهتنا ىتح ؛ةثراح نب ديز هعمو لكي هللا ُلوسر ّلخدف

 ىلإ كي هللا لوسر ىهتناف مكن ٌدَحَأ ُهجَهَي الك ءادمحم ُترجأ دق ينإ شيرق ٌرشعم اي :ىدانف «هتلحار

 حالّسلاب هب نوقدحم هدلوو يدع نب ٌمعطملاو «هتيب ىلإ فرصناو «نيتعكر ىّلصو ءهَمَلَتْساَف « نكرلا
 كاع اهتيب لمخد ىتح

 «سدقملا ٍتيِب ىلإ ٍمارحلا دجسملا ني ؛ «حيحصلا ىلع دس و هللا لوسرب يرسأ مث :لصف

 طبرو ؟"”مامإ ءايبنألاب ىَّلَصَو كانه لزنف «مالَّسلاو ٌهالصلا اًمهيلع ليربج ة ةبحّص قابلا ىلع ًابكار

 .ةتبلا ُهنَع كلذ ٌحِصَي ملو «هيف ىّلصو وحل ٍتيبب لزن هنإ : ليق دقو .دجسملا باي ِةَقْلَحِب قارُبلا

 ىأَرق هل حن «يرنج هل حتفتساف ءايلا املا ىلإ سدقملا تيب نِ ةليللا كلي هب جرم مث

 ٍءاَدَعّسلا َحاَوْرأ ُهّللا ُةاَرأَو تربي ٌرَكأَو هي بُحرو هَمآلّسلا هلع درك مَع ملم ٠ ءِرَشَبلا اَبأ َمَدآ َكِلاَُم

 نب ىتحَي ايف ىأر هل عطا يناثلا ِءاَمَّسلا ىَلإ هب هب َجِرُع مث ٠ .ٍوِراَسَي ْنَع ِءاَيِقش ذألا َحاَوْرَأَو «هنبمَ « هنيمَي ْنَع

 ىلإ هب ب جرُع مَن . توب ب اّرََأَو هب ايو هيلع ادرك امه لس اهل هزم نب ىو ابرك

 ىَلِإ هب 4 ٌجِرُع ٌمُن ٠ وتوبنب رقأو ءهب بحر هيلع ٌدرف «هيلع ملف ءفسوي اهيف ىأرُق وَ ِءاَمَّسلا

 ِءاَمَّسلا ىلإ ِهِ هب جرم من .هتُبنب رْقأَو وي َبْحَرَو ىلع َمْلَسُف «ٌسيِرِْإ اًهيِف ىأَرَ بالا ِءاَمَّسلا

 ِءاَمَّسلا ىّلِإ هب جِرُع ّمُث . تربت َرْقأَو «هب َبَحَرَو ِهْيَلَع مَلَسَك ءناَرْمِع ّنْب نوراَم اًهيِف ىَأَرَك ةَسِماَكلا
 «ىسوُم ىَكَب رواج اَّمَلَك « هيرب هكا هدب بشت هيلع لس نار نأ ىنوث اه قل «ةتداشا

 ْنِماَهْلُخدَي اّمِ ُرَثْعأ هم ْنِ ٌهنجلا ُلُخْدَي «يِغَب ْنِم َتَمُب اَملُع ّنأل يكنأ :َلاَقَك ؟َكيكْي ام هَل ليَ

 فك هت رق .وب تصل ملك ٠ عيا هيف يلق «ققياشلا ءامشلا ىأإ َجِرُع مم ٠ . يتم

 َناَك ىَّنَح ُهْنِم اَنَدَق هلالَج َّلَج ٍراّبجلا ىَلِإ هب َجرُع ّمُ .ٌروُمْعَملا ٌتْيَبلا ُهَل َعِفُر مَ « ىَهَتْنُملا ٍةَرْدِس ىَلِ

 ىلع دم لح عج ؛ةالص نين هيلع صفوى ام ودب ىلإ ىعزأف «ىلثأ زأ ٍنْيَسْوَق ٌباَ
 كبَر ىَلِإ عجزا ءَكِلُذ ُنيطُت ال كَم َّنِإ :لاَك ةَالَص َنيِسْمَكِب :َلاَق ؟َتْرِمُأ َمِ :ُهَل َلاَقَف «ىَس
 وهب ًالَعَف ءَتْنِش ْنِإ ْمُعَن ْنَأ َراَشَأَ كِل يف ريع نك ليربج ىَلِإ تقتله «كِيرأل تيفخلا لاس

 ) )1١/؟ «ةريسلا» يف ريثك نبا هلوطب ربخلا اذه ركذ 181 184,

 .ةريره يبأ ثيدج نم ؛(177) ملسم هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لف ايارُسلاو يزاّكملاو داهجلا يف كو هيده يف :لصف

 ٌعَضَوَك  قرطلا ضعب يف يراخبلا طفل اذه - ِهِناكَم يف َُهو :ىَلاَعَتَو َكَراَبَت َراَبَجلا هب ىنأ ىَّبَح ليِرْبِج
 0 فيا لانا كبَر ىَلِإ ْمِجْرا :َلاَقَك ُهَرَبْخَأَ «ىَسوُمب رم ىلع لأ ارْشَع ُهْنَع
 :َلاَث فيفا ٍلاوْسَو عوُجْرلاب ىَسوُم هرمأَف ءأسنحت اَلَعَج ىّبَح < لجو ع للا نيبو ىسوُم ني
 ْنَع ٌتْفََّحَو ءيِيَضيِرَف ٌتْيَضْمَأ ْدَق ِ:ِداَنُم ىَداَن َدْعَب اًمَلُك هلسأر ىضرأ ْنكْلَ ح يبَر ْنِم ُتْيَيْحَنْس ٌتْيَيْحَتْسا
 0 يدع

 هنع ٌحصو ؛ُةّبر ىأر هنأ ٍساّبَع نبا نع حصف ؟ال مأ «ٌدليللا كلت ُهَّبر ىأر له ٌةباحصلا فلتخاو
 . "0وياَوقب ُهآَر :لاق هنأ

 دم 9 ىزت ل5 3ي ذتلو» : هوَ َّنِإ :ًالاَكَو كلذ ُراَكْنِإ 'ٍووُعْسَم ناو "اةَشْئاَع ْنَع ٌحصو
 رونا :ة لاقف ؟َكّيَر َتْيَأَر لَه : ُهلأَس هنأ رك يبأ ْنَع ٌحَصَو ٠ ٌليِرْبج َوُه اَمَّنِإ [مجعنا) 99 قتثلأ َدَرنِ
 نب ُنامثع ىكح دقو . *0(روُت تير :رخآ ظفل يف لاق امك رونلا هتيؤر نيبو ينيب لاح : يأ ؛ُكاَرأ ىَنأ
 .هري مل هنأ ىلع ةباَحّصلا ٌقافتا يمراّدلا ديعس

 الو ءاذهل ًاضقانم «هآر هنإ» :سابع نبا لوق سيلو : هحور ُهَللا سّدق ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ءءارسإلا يف اذه نكي مل نكلو 20«ىلاَمتَو ُكَراَبت
 َكْلَي ىلاعتو كرابت هير ةيؤر نع مهربخأ مث « «حبصلا ةالص يف مهنع سبح امل ةيبملا يف ناك نكلو
 ءايبنألا ايؤر َّنِإف «ًاقح هآر معن : :لاقو ؛ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا ىنب اذه ىلعو ؛همانم يف َةَلْيْللا
 دقف «كلذ هنع ىكح نمو «ًةظقي ِهِسأر يّئِيَعِب آر هَل :ىلاعت هللا همحر دمحأ ْنْقَي مل نكلو ّدُب الو قح
 نم ةثلاثلا هنع تّيكححو «ناتياور هنع ُْتَيِكْحُن «ىهداؤفب هآر :لاق ةّرمو آر :ةّرم لاق نكلو هيلع مهو
 .كلذ اهيف سيل «ةدوجوم دمحأ ٌصوصن هذهو هسأر ينيعب هآر هنأ : هباحصأ ضعب ِفَّرصت

 ام ُداَوْفْلا بدك امل : ىلاعت هلوق ىلإ هدانتسا ناك نإف «نيترم ِهِداْؤُقب آر ِهّنإ : سابع نبا لوق اّمأو
 نأ كي هنع ٌّحص دقف :هدنتسم هنأ رهاظلاو [مجنلا] 49 نأ دلي داي ٌدَمْلَول :لاق مث [مجلا] 0 8
 دمحأ مامإلا ُذَئَمُْم وه اذه سابع نبا لوقو ءاَهْيَلَع َقِلُخ يتلا هتروُص يف ِنْيتَرم هآر «ليربج يئرملا اذه
 .ملعأ هللاو .كهداؤقب هآرلا :هلوق يف

 «ءارسإلا ةصق يف يلدّتلاو ونُّدلا ريغ وهف «4() َلَدَق 6: متل :مجنلا ةروس يف ىلاعت ةلوق امأو
 يلع ُّنُدَي ٌقايسلاو :دوعسم نبا ئاع تلاق امك هيلدتو ليربج ٌوند وه مجنلا ةروس يف يذلا نإ
 م لتتلا قلاب ره :5 © تست وِ ذل ليربج وهو [مجعلا] 4( لأ ُديِدَس ٌمَلَع :لاق هنإف
 «ةوقلا :يأ ةّرلا وُد وهو «ىوقلا ديدشلا مّلعملا اذه ىلإ | ةعجار اهّلُك رئامضلاف ء[مجنلا] 4( لد
 «ىندأ وأ نيسوق َرْذَق و دمحم نم ناكف «ىلدتف ىند يذلا وهو «ىلعألا قفألاب ىوتسا يذلا وهو

 يبر ُتيأر» :لاق هنأ هنع ٌّحص دقو ةمداؤُمب ٌهآرلا :هلوق

 )1١( ملسمو ؛(7717) يراخبلا هجرخأ )١74(« ةعصعص نب كلام نع سنأ ثيدح نم .

 .هنع هللا يضر سابع نبا نع :(586 0584 /10/5) ملسم دنع وهو «باوصلا وه اذه (؟)
 .0174) ملسمو :(5807) يراخبلا هجرخأ (8) .(119) ملسمو ((4400) يراخبلا هجرخأ (7)
 .(00978) ملسم هجرخأ (5)

 . سابع نبا ثيدح نم .(7774و 771) يذمرتلاو ,« 4/1 دمحأ هجرخأ «. . .ةروص نسحأ يف يبر تيأر» :ثيدح هدارم (1)



 ايارّسلاو يزاَفملاو داهجلا يف دلي هيده يف :لصف ففي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 داخل للش7لْلللا__ كلا غلا ملا يك

 يف ضعت الو هيأدتو كرابت بلا ٌوند هنأ يف ٌحيرص كلذف «ءارسإلا ثيدح يف يذلا يلدّتلاو ُوُثُدلا امأف

 ىلع هي دمحم ٌهآر «ليربج وه اذهو « ىهتنملا ٍةردِس دنع ىرخأ ةلزن هآر هنأ اهيف لب كلذ مجنلا ةروس

 . ملعأ هللاو . ىهتنملا ةردس دنع ةرمو «ضرألا يف ةرم :نيترم هتروُص

 «ىربكلا هتايآ نم لجو زع هللا هارأ امب مهربخأ «وموق يف كي هللا لوسر حبصأ املف :لصف

 ىّتَح هل هللا هالجف ءِسِيْقَملا َتْيَب ْمُهَّل فِصَي نأ هولأسو «هيلع مهتوارضو مٌهاذأو هل مهّبيذكت ٌدَئْشاَ

 ُهاَرْسَم يف مهريع ْنَع مُهَربخأو . '"ًاَئْيَش ِهْيَلَع اوُدْرَي نأ َنوُعيطَعْسَي الَو ءدتايآ نع مهربخُي قفط «ُهَئَياَع

 ملف ٠ (0لاق امك ُرمألا ناكو . اهُمدْقَي يذلا ريعبلا نع مهربخأو ءاَهيردُ ٍتقو نع مُهَرَبْخَأو «هعوجرو

 .ًاروفُك الإ ن | نوملاظلا ىبأو «ًاروفن الإ كلذ مُهْدِرَي

 دقفي ملو ءهحورب ءارسإلا ناك امنإ :الاق امهنأ ةيواعمو ةشئاع نع قاحسإ نبا لقن دقو :لصف

 ٌءارسإلا ناك : لاقُي نأ نيب ٌقرفلا ملعُي نأ يغبني نكلو «كلذ وحن يرصَبلا نسحلا نع َلِقُنو هّدسج

 ناك : الوقي مل ةيواعمو ةشئاعو «ميظع قرف امهنيبو ؛هدسج نود هحورب ناك : لاقُي نأ نيبو ءماثم

 ًالاثمأ نوكي دق مئانلا هاري ام نإف :نيرمألا نيب ّقْرَكَو َُنَسَج دِقَْي دي ملو ِهِجوُرِب يِرْسَأ :الاق امنإو ءًامانم

 راطقأو ةكم ىلإ هب بد وأ «ءامسلا ىلإ هب َجِرُع دق هناك ىريف «ةسوسحملا روّصلا يف مولعملل ةيورضم

 َجرُع : :اولاق َنيِذَّلاو «لائِملا هل ّبَّرَض ايؤرلا ُكَلَم امنإو ءبهذت ملو دّعصت مل هحُحورو «ضرألا

 .هنّدب ُدِقْفَي ملو هحورب جرع :تلاق ةفئاطو «هندبو هحورب ٌجِرْع : :تلاق ٌةفئاط :ناتفئاط ِدِكَي هللا لوسرب

 ءقيقح اهب ٌجرْعو ءاهب يِرْسأ اهتاذ َحوُرلا نأ اودارأ امنإو ءامانم ناك جارعيلا نأ اوُديرُي مل ءالؤهو

 ىلإ اهدوعُص يف ةقرافملا دعب اهلاحك كلذ يف اًهّناح ناكو «ةقرافملا دعب ٌرِشاَبُت ام سنج ْنِم ترشابو

 امي اهيف ٌرمأيف «لجو زع وللا يدي َّنْيَب ُفِقَتَك «ةعباسلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتْني ىتح ًءامس ًءامس ِتاوامّتلا

 دنع حورلل لّصحي امم لمكأ ءارسإلا ًةليل هللا ٍلوسرإ ناك يذلاو «ضرألا ىلإ لزنت مث اشي

 ءدقارَعلا قرح ماقم يف يللا لوسر ناك امل نكل م مئانلا ًةاري ام ٌقوف ّرمأ اذه نأ مولعمو .ةقرافملا

 ال ُهاَوِس ْنَّمو «ةتامإ ريغ نم ةقيقح ةسدقملا هحور ٍتاذب َجِرْع «كلذب ملأتي ال يح وهو «ةنطب قش ىتح

 كانه مُهُحاورأ تّرقتسا امنإ كايبنألاف «ةقرافملاو ِثوملا َدْعَي الإ ءامسلا ىلإ دوعّصلا ٍهِحور ِتاذب ٌلاني

 هّتافو دعيو «تّداع مث ةايحلا لاح يف َكاَنُه ىلإ تَدِعَص كي هللا لوسر ٌحورو «نادبألا ةقرافم دعب

 ٍنَدَبلا ىلع فارشإ اهلف ءاذه عمو ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا حاورأ عم ىلعألا قيفرلا يف تّرقتسا

 يف يّلَصُي ًامئاق ىسوم ىأر قلعتلا اذهبو ْيَلَع َمَّلَس نم ىلع ٌمالسلا دري ثيحب ءهب قّلعتو ٌقارشإو
 هجوُر ٌماقم كلذ امنإو «هيلإ در مث هربق نه ىّسومب ْجَرْغُي مل هنأ مولعمو :ةسداسلا ءامسلا يف ةآرو «هربق

 ءآرو «هربق يف يّلَصُي آرف ءاهداسجأ ىلإ حاورألا داعم موي ىلإ هرارقتساو هندب ُماقم هُبقو ءاهُرارقتساو

 ريغ هحيرض يف ندب ؛كانه ًارقتسم ىلعألا قيفرلا يف ناكم عفرأ يف كو هنأ امك قَسِداّسلا ءامسلا يف

 نمو ؛ىلعألا ألملا قرافي ملو ؛مالسلا هيلع ٌدرَي ىتح هحور هيلع هللا در مّلسملا هيلع مّلس اذإو ءدوقفم

 يف اًمريثأتو ءاّهِقُلعتو ءاهلحم ٌوُلُع يف ٍسْمَّشلا ىلإ زظنيلف «ءاذه كاردإ نع هعابط تظلغو ةُكاردإ َتْنَك

 .هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ؛(190) ملسمو ؛(١١٠47) يراخبلا هجرخأ (1)

 .سابع نبا ثيدح نم نسح دنسب 7/5/١ دمحأ هجرخأ (؟)



 (1) دايخ ريح يده يل نامت ير ااا يل ص (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قليل ايلرّسلاو يزاّغملاو داهجلا يف كو ٍهيده يف :لصف
 هذهو «نأش نادبأللو «َنأش اهلف ءاذه قوف حورلا ُنأشو اذه . اهب ناويحلاو تابنلا ةايحو «ضرألا

 جيمرلا ّن نيب يذلا قّلعتلاو طابترالا نأ عم اهنع ديعبلا مسجلا يف رّثؤت اهثرارحو ءاهلحم يف نوكت ٌرانلا
 لاو كلذ نم لأ دل ُنأشف «متأو كلذ نم لمكأو ىوقأ ندبلا و

 ايِلاَيْللا َمالَظ يِشْفَتْساَف ٍسْمْشلا انَس َرَمنَأ ِكاَيإٍدنُرلاٍنوُمْعلل ْلَُك

 ءاسسلا ىلإو سدقملا بيب ىلإ هلل وسد حو عي :يرهزلا نع ةبقُع نب ىسوم لاق : لصف
 .ىهتنا نارهشو ةنس ةرجهلاو ءارسإلا نيب ناك : هريغو ربلا دبع نبا لاقو . ةئسب ةنيدملا ىلإ هجورخ لبق

 اودارأ مُهّنأك لوقلا اذه ُبابرأو ءًامانم ةرمو :ٌدظقي ةرم «نيتّرَم :ليقو .ةدحاو ٌةَّرم ٌءارسإلا ناكو
 ناك لب :لاق ْنَم مهنمو .تاياورلا رئاس نيبو ءتظقيتسا مث :هلوقو «كيرش ثيدح نيب اوعمجي نأ
 امك ؛يحولا دعب ةرمو ؛هيلإ ىحوُي نأ لبق كلذو# :كيرش ثيدح يف هلوقل يحولا لبق ةرم : نيترم اذه
 اذه لكو .هدعب نيتّرمو «يحولا لبق ةرم :تارم ُثالث لب :لاق نم مهنمو .ثيداحألا رئاس هيلع تلد
 ضعب ٌقايس ٌفِلاحُت ةظفل ةصقلا يف اوأر اذإ نيذلا ِلْقَلا بابرأ ْنِم ةيرهاظلا ء ءافعض ٌةقيرط هذهو «طبخ
 هيلع يذلا ٌباوصلاو «عئاقولا اودّدع ؛اياورلا مهيلع تفلتخا املكف «ىرخأ ةرم ه هولعج «تاياورلا
 .ةثعبلا دعب ةّكمب ٌةدحاو ٌةرم ناك ءارسإلا نأ لقتلا ٌةمئأ

 هيلع ضرفُ رم لك يف هنأ اوُتظي نأ مهل غاس فيك ءرارم هنأ اومعز نيذلا ءالؤهل ًابجع ايو
 « يتضيرف ُتيضمألا : :لوقي مث اسمح ٌريصت ىتح ىسوم نيبو هبر نيب دّدرتي مث ؛نيسمخ ة ةالصلا
 ظافحلا طّلغ دقو .ًارشع ًارشع اهطحي مث ؛نيسمخ ىلإ ةيناثلا ةرملا يف اهديعي مث «يدابع نع ٌتففخو
 «صقنو دازو رخأو مّدقف» : لاق مث هنم دنسملا دروأ ملسمو ”ءارسإلا ثيدح نم ظافلأ يف ًاكيرش

 .هللا همحر داجأف «ثيدحلا درسي ملو

 رصنو هنيد ٍزازعإل أدبم اهلعجو «هئادعأو هئايلوأ نيب اهيف ُهَّللا قّرف يتلا ة ةرجهلا أدبم يف : لصف

 .هلوُسرو هدبع

 امهريغو نامور نب ديزيو ةداتق نب رمع نب مصاع نع «حلاص نب ٌدمحم ينئّدح :يدقاولا لاق
 ىلإ َاَنلا اعدف ءةعياّرلا يف َنلعأ مث ءًيفختسُم هتوبُ ِلَّرأ ني م َنيِنِس ثالث ةّكَمب هل هللا لوسر ماقأ :اولاق
 َةّنَجَمو ؛ظاكُعب مساوملا يفو «مهلزانم يف ٌّجاحلا ع ُعبني .ماع ّلُك َمِسْؤَملا يفاوُي «ٌنينِس ٌَرْشَع مالسإلا
 الو هرضني ًادحأ ُدِحَي الف نجلا مهلو هير ٍتالاَس ملي ىتح ُهوُعنمي نأ ىلإ مهوعدي ءزاَجَملا يذو
 هللا الإ هلال : اوُنوُك ٍساّنلا اَهيأ ايت :لوقيو «ٌةليبق ٌةليبق ة اهلزانمو لئابقلا نع أسيل هنإ ىتح «هبيجُي
 هءارو ِبَهَل وبأو اَّنَجلا يف ذ ًاكوُلُم ْمُكْلك ٠ متم مآ اذَِك «مَجملا اهب مل لَو «برلا اهي اوُكئَتو ءاوُحفُ
 كئرسأ : .نولوقيو «هنوذؤُيو لا خبال هلا لوسر ىلع نور ءباَّذك ءىياَص ُهَلإف هوُعيُت الا :ٌلوقي

 «اذَكه اوُنوُكَي ْمَل َتْنِش هوَ َمُهّللا» :لوقيو وللا ىلإ مهوُعدي َوُهو كوُعِبتي مل ٌثيح كب ٌملعأ كّتريشعو
 ونب : :مهيلع هّسفن ٌضَرَعو «مهاعدو ل هللا لوسر مان َنلا لئابقلا نم انل ىّمسي نمم ناكو : :لاق
 ءرْضْنلا ونبو «ءسْبَعو «ميَلُسو «ةفيئحو قرم ءناّسغو قَراّرَقَو ةّفَصَح نب براحمو ةَعَصْعَص نب رماع

 ين رك نب سن نم وه ح و .رخأ ذ ظفاحلا ركذ دقو «كلام نب سنأ ثيدح نم وهو ((7517ح7) ,و 2076117) يراخنبلا هجرخأ كيرش ثيدح )١(
 .ةدحاو ةدحاو اهدرس مث ,كلذ نع ديزت لب ءءايشأ ةرشع يف ءارسإلا ثيدح يف فلاخ ًاكيرش نأ ء440 /15 «حتفلا»



 ايارّسلاو يزافملاو داهجلا يف هلي هدده يف :لصف قط (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 2"”دحأ مهنم بجتسي ملف ,ةمراّضحلاو «ةرذغو «بعك نب ثراحلاو «بلكو «ةدنكو «ءاكيلا ولبو

 دوهي نم مهئافلُح نم ٌنوُعمسي اوُناك جرزخلاو ّسوألا نأ هلوسرإ ُهَللا عنص امه ّناكو : :لصف

 تناكو ء مرو ٍداع َلْثَ هعم مُكلقنو ُُميتف «جرخيس ٍنامزلا اذه يف ٌثوعبم ءايبنألا نم ًايبن نأ ٍةنيدملا

 وعدي كي هللا لوسر ٌراصنألا ىأر املف «دوهيلا نود هّجحت ٌبرعلا تناك امك َتيبلا نوحي ٌراصنألا

 يِذَّلا اذهل نأ ُمْرَق ايوّللاو َنوُمَلعَت : :ضعبل مهّضعب لاق «هلاّوحأ اوُلّمأتو لجو َّنع هَّللا ىلإ ّسانلا
 هاعدف َدُكَم ْمِدَق دق سوألا نم تِماَّصلا نب ُديِوُس َناكو دْيَلِإ مُكَنُقِبْسَي الك ُدوُهَي هب مُكُدَعَوَت

 ينب نم هموق نم ٍةمتِف يف رسيحلا وبأ عفار نب سنأ مك ىّتح ْبِحُي ْمَلَو دِعْبُي ملف هلك هللا لوسر

 ًاباش ناكو ذاعم نب ٌنمايإ لاقف ءمالسإلا ىلإ ل هللا لوسر مهاعدف «فلجلا نوُبلطي ٍلَهشألا دب
 «ُكفْلِحلا مهل ّمِتِي مل مث «ٌتكسف «هرهتناو رسيحلا وبأ هّبرضف «هل انثج امم ٌرْيَخ ِهَّللاو اذه ٌموق اي : ًاثدح

 . 9ةنيدملا ىلإ اوُقَرصناف

 «جوزخلا ني مُهّلُكراصنألا نيت ٍمِيؤَملا يف فعلا دنع تل هي هلل لوسر نإ مث :لصف

 نب ةبقُعو ءرماع نب ٌةبطقو «كلام نب ُعِفارو «ثراحلا نب ٌفوعو ةَراَرُر ُنب ٌدعسأ ةمامأ وبأ : :مهو

 ىلإ اوعجر مث . اوُملسأف مالشإلا ىلإ ب هللا لوسر مُهاَعَدت ؛بائر نب هللا دبع نب ٌرباجو ءرماع

 ناك املف «مالسإلا اهلخد دقو الإ راد قبي مل ىّتح اهيف ٌمالسإلا اشفف «مالسإلا ىلإ مُهْوَعَدَق «قنيدملا

 نب ثراحلا نب ذاعم مهعمو هللا ديع نب رباج الخ لوألا ةتسلا الجر َرَشع انثا مهن ءاج ٠ «ٌلبقملا ماعلا
 ؛ةئيدملا ىلإ رجاه ىتح ةكمب ناوكُد َماقأ دقو «سيقلا دبع نب ناوكذو ؛مّدقتملا فوع وخأ ةعافر

 نب رميوُعو ناهيَّتلا نب مئيهلا وبأو «ةبلعث نب ٌديزيو «تماصلا نب ةدابغو «يراصنأ يرجاهُم هنإ :لاقيف

 .رشع انثا مه كلام

 يف مهلزانم يف َسانلا ُعْتَي نينس َرشع ٌةْكَمِ هب تبل ل يبنلا نإ :رباج نع :ريبزلا وبأ لاقو

 دق ؟؟ُةّنَجلا هلو « يِبَر ِتآلاَسر ٌعْلَبَأ ىَنَح يِنْرُصْنَي ْنَم ينيوؤي نم : لوقي ءظاكْعو قّنَجَمَو «مساوملا

 همْوَ وَأيَ وِجحَر يِذ ىلإ ِنَمَبلا وأ َرَضُم ْنِم ُلَحْرَيَل َلجَرلا َّنِ ىَّتَح ههيرؤُي لَو هْرْصنَي ًادحأ ُدِحَي

 َنوريشي ْمُهَو ءَّلَجَو َّزَع هللا ىلإ ْمُهوُعْدَي مهلاجر َنْيَب يِشْمَيَو كني ال شرف مال ُرَلخا : هل َنوُنوُقيَف

 ءولهَأ ىلإ ُبِلَقْنَيم َنآْرُقلا ُهئِرفُيو هب ُنِمؤُيِف يف ان جلا أَ «بَي نم هّللا اب ىئح «عياصألاب

 «مآلْسِلا َنوُرِهظُي ؛ َنيِمِلْسُملا َنِم طْمَر اَهفَو الإ ٍراَصْنألا رود ْنِم ٌراَد ب مل ىَتَح ّ ِمآلْسِإب َنوُمِلْنُيَ

 اَنْلَحَرَك كاَكَيَو ةَكَم ٍلاَبج يف دّرُي كي للا ُلوُسَر ىتَم ىتح : انلقو اًنْعَمَتْجاو اَنْرَمَتماَف يَ هللا اَنَكعَيَو

 ِءالُؤْه ام يرذأ ام يخأ نبا اَي : ُنِماَبَعلا هّمَع ُهَّل َلاَقَك َقَبَقَعلا َةَعْيَب اًنَدَعاَوُق ءمِسْوَملا يف ِهِيَلَعاَنْمِدَق ىَّتَع

 يف ُنماّيعلا ٌرظَن امْلق «ِنْيَلُجَرَو ٍلُجَر ْنِم ُهَدْني انعَمَتْجاَ «َبرَْي لأب ِةكِرْعم دَّذ ين َكوُواَج َنيِذّلا ُمْوَقلا
 :لاَق ؟َكُعياَبُت الع وللا َلوُسَر ا اي :اَنلُقَك ءٌتاَدخأ ِءالْؤُم ٍ؛مُهُئِرْعَتَأل ْمْوَق ِءالُّؤه : َلاَق اَنِهوْجُو

 رْمألا ىَلَعَو ءِرَسْيلاَو رشُعلا ةٍةقَقَتلا ىَلَعَو ءٍلَسَكلاو طاَشَنلا يف ءٍةَعاَطلاَو عْمّسلا ىلع يِ ٍنوُعياَبما
 اذإ ينوُرْصُنَت ْنَأ ىلَعَو . ميأل ٌةمْوَل مُكُدحأَت ال وللا يف اوُنوَُ د ْنَأ ىَلَعَو ءِركُْملا ِنَع يهّنلاو ٍفوُرَْمْلاِ

 .يدقاولا هخيش نع 27117 0717/١ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 .نسح ٍدانسإب ديبل نب دومحم ثيدح نم «478 471/١« «ةريسلا يف ماشه نبا هجرخأ (1)



 ارض 311100002202033 3277_3735: 72١ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىف ايارّسلاو يزاّغملاو داهجلا يف كو هيده يف :لصف
.2 

 اَنمّقك هللا ْمََُو ْمُكداتْبأَو 4جاَوْزأَو ْمُكسْفنأ لِمن 9 وُعتَت امه يِنوُعَتْمَتو م 3 ٌتْئِدَك 1 وم

 يملا 9 هي برت مل نإ برب لخأ اء دنت :َلاَقَك ءَنيِعْبَلا ٌرَك ركض وهو «ةَراَرو نب ُدعْسأ هِي
 ٍمُكضَعَت و فراج لك «ةفاك علا اقم ميلا جار او ءدّللا ُلوُسَر هنأ ُمَلعَن ُنْحَنَو لإ
 ةَفيِخ مُكِسقُ أ نم َنوُقاَحَت نأ ام هللا ىَلع مُكرْجأوهوُذُحَم هك ىلع وُ م نإ «ُفوُيّسلا
 الو ةَعْيَبلا وله ردت ال هُللاَوَن هَكََي نع ظيأ ُدَمسأ اَ :اوُناَقَف ءوّللا دْنِع ْمُكَل ُرَّذْغَأَو َوُهَك هوُرَذَ
 رعي , 0ةئجلا َكِلْذب ب اًيِْعُي ءطرشو اَيلَع ذأ الُجَ ًالُجَر ادق اهُليِقَتْسَت

 + ىو 0
 ذدَحَأَك هع

 ريمُع نب ٌبَعْصُمو «موتكم ْمأ نب ورمع هو هللا لوسر مهعم ٌثعبو قنيدملا ىلإ اوفرصنا مث

 ناكو «ةرارُز نب ّدعسأ ةمامأ يبأ ىلع الزنف «لجو زع هللا ىلإ ناوعديو ءنآرقلا مهنم ملسأ نم نامّلعي
 ُنب ُدْيَسَأ مهنم 1 ٌريثك ٌرشب امهيدي ىلع ملسأف «نيعبرأ اوغلب امل مهب عّمجو مهمْوَي ريمع نب ٌبعصُم

 مريصأ الإ ٠ ءءاسنلاو ٌلاجرلا لهشألا دبع ينب عيمج ذئموي امهمالسإب ملسأو ءذاعم نب ٌدعسو ءِرْيَضُحلا
 هلل دجسُي نأ لبق لتقف لتاقو «ذئنيح ملسأو ءدحأ م وي ىلإ | همالسإ رخأت هنإف ءشقو نب تباث نب ورمع
 ريك رج ُ «ًاليلَق لمعت : :لاقف لك يبنلا هنع ربخأف «ةدجس

 نم ريثك ٌقلخ ماعلا كلذ ٌمِسوملا ىفاوو ءةكم ىلإ | ٌبعصُ َمجَر مث «رهظو ةئيدملاب ُمالسإلا رثكو
 لوألا ٌتلثلا ٍةبقعلا ُةَلْبَل تناك املف ؛رورعم نب ًءاربلا موقلا ٌميعزو «نيكرشملاو نيملسملا ني م راصنألا
 نم ةيفخ يي َِّللا لوسر اوُعيابف «ِناتأرماو ًالُجَر ٌنوعبسو ٌةثالث هلك هللا ٍلوُس َر ىلإ لست ليللا نم
 ُهَعَياَب ْنَم َلَّوَأ ٌناكف . مهّرزأو مهءانبأو مهءاسن هني ٌنوعنمي امم هوعنمي نأ ىلع «ةكم ٍراَنُك نمو  مهموق

 مع ٌسابعلا ٌرضحو «هيلإ ردابو ءّدقعلا َدّتأ ذإ ءءاضيبلا ديلا هل تناكو ءرورعم نب ُءاَرَبلا ٍفئتليل
 كلت مهنم هك هللا لوسر ٌراتخاو «هموق ٍنيد ىلع كاذ ذإ ناكو ءمدقت امك هتعيبل ًادكؤم لو هللا ٍلوسر
 «كلام نب ٌعِفادو ءةحاور نب هللا ٌدبعو «عيبرلا نب ٌدعسو «ةرارز نب ٌدعسأ : مهو «ًابيقن رشع ينثا ًةليللا
 «ةدابع نب ٌدعسو «ةليللا كلت هُمالسإ ناكو «رباج دلاو مارح نب ورمع نب هللا دبعو «رورعم نب ٌءاربلاو

 نب ُدْيسَأ : سوألا نم ٌةثالثو «جرزخلا نم ٌدعسِت ءالؤهف ءتماصلا نب ٌةدابعو ءورمع نب ٌرلنملاو
 امأو . هناكم ناهيتلا نب مثيهلا وبأ لب :ليقو .رذنملا دبع نب ٌةعافرو «ةمثيخ نب ٌدعسو ءريضحلا
 ءامسأو ديز ّنْب ٌبيبح اَهَنبا ُةملْيَسُم َلَتُق يتلا يهو ءورمع نب بعك ُثنب ةبيسُن ةرامُ مأف : ناتأرملا

 . يدع نب ورمع تنب

 مهل ذأ ملف ٠ «مهفايسأب ةبقعلا لهأ ىلع اوليمي نأ يي هللا لوسر اونذأتسا ٌةعيبلا هذه تمت تمت املف
 ٌةاَبّصلاو مّم َدُم يف مكل له بجابجلا ّلهأ ايا :عِمُّس توص ذنب ِةَبَقَعلا ىَلَع ناطيشلا ٌحرصو «كلذ يف

 ٌوُدَع اي ِهّللاو امأ «بُيزأ نبا اذه «ةبقعلا برأ اذه» : :8 وللا لوسر لاقف ؟مكيرح يلع ارعمتحا ف هس
 كفتأل هللا

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ,6 2374/7 مكاحلاو لاو للا # دمحأ هجرخلأ )١(
 نب ءاربلا ثيدح نم )١849(, ملسمو «(7808) يراخبلا هجرخأ عوفرملا ظفللاو « 4177 - 418 ١/ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا (1)

 .تباث نب ورمع هنأ ةددعتم هوجو نم ؟5 / «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ نكل لجرلا ةيمست هيف سيلو «بزاع
 :كلام نب بعك ثيدح نم :51/7 يسلايطلاو 01477 2470/5 دمحأو :447 «44+ ١/ ؟ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ (9)

 .40 - 47/7 «عمجملا# رظنا . يوق هدانسإو



 ايارُسلاو يِزاَغمفاو داهجلا يف دِكَي هيده يف :لصف قف (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىتح ٍمُهفارشأو شيرق ُةَّلِج مهيلع ثّدغ ؛ٌموقلا ٌحبصأ املف «مهلاحر ىلإ اوُضفني نأ مهرمأ مث
 نأ هوُمتدعاوو «ةحرابلا اًبِحاص تل مكنأ انغلب هنإ «جرزخلا ٌرشعم ايا: اولاقف «راصنألا بعش اولخد

 «مكني ٌبرحلا هنيبو اننيب َبَّسْنَي نأ نم ان انيلإ ٌضغبأ برعلا ني ٌيح ام وللا ٌميأو ءانبرح ىلع هوُعيابُت

 يك و شبس «نيكرشملا نب جوزخلا نم كاتم ناك نم سيئا

 ُثنك ول ءاذه لثي ّيَلَع اوُتاتفيل يموق ناك امو ءاذه ناك امو ؛لطاب اذه :لوقي لولس نب يبأ ُنِب

 مّدقتف «رورعم نب ُءاربلا لحرو «مهدنع نم شيرق ُتعجرف «ينورماؤُي ىتح اذه يرق م
 هيدي اوطيرف «ةدابُغ ّنْب دعس اوكردأف «ٌشيرق مُهتبَّلطتو ؛نيملسملا نم هباحصأ قحالتو «جَجأَي نطب ىلإ

 نب ْمِعظُم ءاجف «ةكم هوُلخدأ ىتح هيج ُهَنوُبِدْجَيو «هنورجّيو «هنوُبرضي اولعجو «هلحر عشني ِهقْنُم ىلإ
 «هيلإ اوُرِكَي نأ هوُدقف نيح ٌراصنألا ٍتَرَراشتو « مهيديأ نم هاصلخف ةيمأ نب برح نب ثراحلاو يدع

 .ةنيدملا ىلإ اعيمج  ٌموقلا لصوف « مهيلع َمّلَظ دق ٌّدْعَس اذإف

 جرخ ْنَم لأ ناكف «كلذ ىلإ ُسانلا ٌردابف «ةئيدملا ىلإ | ةرجهلاب نيملسملل ني هللا ٌلوسر َنِؤأَف

 هب قاَحّللا نم تعنمو «هثود تسبتحا اهنكلو ءةملس مآ ةثأرماو «دسألا دبع نب ةملس وُبأ ةئيدملا ىلإ

 يبأ ُنِب ٌنامثع اهعّيشو «ةنيدملا ىلإ اهدلوب ةنّسلا دعب تجرخ مث «ةملس اهدلو نيبو اهئيب َليِجو ءةنس
 . 2)ةحلط

 وبأو كي هللا ٌلوسر الإ نيملسملا نم ٌةكمب قبي ملو ءأضعب مهُضعب ٌعبتي ًالاسرأ ٌسانلا َجّرخ مث

 رظتني هّراهِج لي هللا ٌلوسر َّدعأ دقو .ًاهرك َنوُكرشملا هسبتحا َنَم الإو ءامهل هرمأب اماقأ «يلعو ركب

 .هَراَهَج ركب وبأ ٌّدعأو «جورخلاب رمؤُي ىتم

 اوقاسو ءاوُلمحو اوُجرخو ءاوُرّهجت دق وو هللا ٍلوسر ٌباحصأ نوُكرشملا ىأر املف :لصف
 ٍةَقْلح ُلهأ ٌَموقلا نأو ِهِقَعَنَم ٌراد ٌرادلا نأ اوُقرعو «جّرزخلاو سوألا ىلإ لاومألاو ٌلافطألاو يِرارّذلا

 راد يف اوعمتجاف ؛هرمأ مهيلع دتشيف «مهب هّقوحلو مهيلإ قلت هللا لوس ج ججورخ اوفاخف «ٍسأبو ٍةَكْوّشَو
 مهُحيشو مهّيلو مهرضحو «هرمأ يف اورواشتيل مهنم اجحلاو يأرلا لهأ نم ٌدحأ ْفّلختي ملو «ةودنلا

 راشأف ءك هللا لوسر ّرمأ اوُركاذتف «هئاسك يف ءاّمّصلا لمتشم دجن لهأ نم ريبك خيش ةروُص يف ُسيلبإ

 دق مكارأ ام يأر هيف يل ّقِرُث دق :لهج وبأ لاق نأ ىلإ ءءاضري الو ُهُدري ٌحيشلاو ؛يأرب مهنم دحأ ّلُك

 اَقْيَس هيطعن مث ءًدْلج ادهن ًامالغ شيرق نم ةليبق لك نم ذخأت نأ ىرأ :لاق ؟وه ام :اولاق «هيلع مّتعقو

 فيك كلذ دعب فانم دبع ونب يردت الف «لئابقلا يف همد ُقّرفتيف «دحاو لجر ًةبرض هنوبرضيف ءًامراص

 ِهَّللاو اذه ءىتفلا ٌرَك ل :خيشلا لاقف «هتيد مهيلإ ٌقوسنو ءاهلك لئابقلا ةاداعم اَهّنكمُي الو «ٌعنصت

 «ىلاعتو كرابت هبر دنع نم يحولاب ٌليربج هءاجف فيلع اوعمتجاو كلذ ىلع اوقّفتف :لاق كيرلا

 . ""”ةليللا كلت ٍدعجْضَم يف ماني ال نأ هرمأو «كلذب هربخأف

 :هل لاقف اعّنَقَتم اهيف هيتأي نكي مل ٍةعاس يف راهنلا فصِن ركب يبأ ىلإ كي هللا لوسر ءاجو

 وُبأ لاقف «جوُرُخلا يف ف يبل َنِذَأ دَك هللا ص لاقف ءدَّللا ٌلوسر اي ٌكّلهأ مه امنإ :َلاَمف «كَدْنِع ْنَم جرحلا»

 .ةملس مأ نع ؛«تاقث هلاجر دنسب قاحسإ نبا نع 574/١« «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ )١(

 .1447 58٠١/١., قباسلا ردصملا (0)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار 0000 او كرا او يا ص يا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفن ايلرّسلاو يِزاّغملاو داهجلا يف و هيده يف :لصف
 ٌيتلحار ىّدحإ يّمأو يبأب ذخف :ركب وبأ لاقف ؛معن» : و هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي ةباحصلا :ركب
 . 0(نمشلاب» : لكي هللا لوسر لاقف «نيتاه

 ٍرْيِص نم نوعلطتي شيرق نم ٌرفنلا َكئلوأ ٌعمتجاو «ةليللا كلت ٍِهِعْجْضَم يف تيبي نأ ًايلع رمأو
 ذخأف مهيلع كَ هلا لوسر جرخف ءاهاقشأ ُنوكي مهيأ َنورمتأيو ؛هايب نوديرُيو «هنوُدُضريو بابلا

 ادع ميِد نتي نم اًَعَجَول :ولتي وهو «هنوري ال مهو «مهسوؤر ىلع ُهرذَي لعجف ؛ ءاحطبلا نم ةئمح
 اجرخف ءركب يبأ تيب ىلإ لو هللا لوسر ىضمو (سي] 4 دير ال ْمُهَن َمُهكَمْأَك اًدَس مفلح نمو
 دمحم :اولاق ؟نورظتنت ام :لاقف «هبابب موقلا ىأرو «ٌلجر ءاجو .«ليل ركب يبأ راد يف حوت نم

 اوماقو ءهانرصبأ ام هللاو : اولاق «ٌبارتلا مكسوؤر ىلع ٌرْذو ْمُكِبَرم هَّللاو دق «مئْرِسَخو مُتْبِح :لاق
 نب ٌرْضّنلاو «طيعُم يبأ نب ُةَبْقُعَو ءصاعلا نب ٌمكحلاو «لهج وبأ : :مهو ؛مهسوؤر نع بارتلا نوُضفني
 هيبنو «فلخ نب بأ ءبهل وبأو «يدع نب ةميعظو .دوسألا نب ٌةعمزو «فلخ نب ٌةّيمأو ؛ثراحلا
 يل ملِع ال :لاقف كي هللا لوسر نع هولأسف «شارفلا نع يلع ماق ءاوحبصأ املف «جاجحلا انبا هّبنمو
 .هب

 دق اناكو .هباب ىلع ٌثوبكنعلا برضو ؛ءالخدف ءروئراغ ىلإ ركب وبأو هل هللا لوسر ىضم مث
 هانمأو «شيرق نم هموق نيد ىلع ناكو «قيرطلاب ًارهام ًايداه ناكو «يثيللا ِقْيَرَأ نب دّللا دبع اًرجأتسا
 اوذخأو ءامهبلط يف شيرق تَّدجو . ثالث دعب روث ٌَراغ هادعاوو ءامهيتلحار هيلإ امّلسو ؛كلذ ىلع
 هللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ نيحيحصلا» يفق . هيلع اوفقوف ءراغلا باب ىلإ اوهتنا ىتح «ةّقاقلا مهعم
 نإف ْنّوحَم آل امها ُهّللا ني نيتئاب كلك ام ام ركب بأ اف : لاقف انرصبأل ِهِْئَدَق تحت ام ىلإ رظن مُمَدَحأ نأ ول
 مهيلع ىّمع هناحبُس هللا نكلو ءامهسوؤر ٌقوف مهّمالك ناعمسي ركب وبأو ل ٌيبنلا ناكو 2")هاَئَعَم هللا
 ءربخلاب امهيتأي مث ةكمب ُلاَقُي ام عّمستيو «ركب يبأل ًامنغ امهيلع ىعرب ةريهُ نب رواع ناكو ءامهرمأ

 ىف ةرفُس اًمهل اًنْعَضوو هزاهجلا ثحأ امُهانرّهجو :ةشئاع تلاق .”سانلا عم َحَّرَس رحسلا ناك اذإف
 اهترّيصف ىرخألا ٍتعطقو «بارجلا هب ٌتكْؤوأف ٠ اهقاطي ْنِم ًةعطق ركب يبأ ُتنب ًءامسأ ْتَعطَقَف «بارج
 , © هيقاطنلا ٌتاذ ْتَبقُل كلذِلف «ةبرقلا مفي ًاماصع

 لعجف ءركب وبأ هعمو ءراغلا ىلإ لي ِهَللا لوسر جرخ :لاق رمع نع «هكردتسم» يف مكاحلا ركذو
 رُكذأ هللا لوسر اي :هل لاقف ءهلأسف لب هللا لوسر هل َنِطَق ىتح هّفلخ ةعاسو «هيدي نيب ةعاس يشمي
 نأ ٌتببحأ ءيش ناك ول ركب ابأ ايف : :لاقف .كيدي نيب يشمأف ءَدَصرلا ركذأ مث «كفلخ يشمأف «ٌبلطلا

 هللا لوسر اي ٌكئاكم :ركي وبأ لاق راغلا ىلإ ىهتنا املف ٌقحلاب كثعب يذّلاو معن : لاق «؟ينود ّكِب نوكي
 :لاقف ةَّرَحِجلا ءىربتسي مل هنأ ركذ هالعأ يف ناك اذإ ىتح «هأربتساف «لخدف «راغلا كل ةءىربتسأ ىتح
 ٌتالث راغلا يف اثكمف .©*لزنف هللا لوسر اي ٌلزنا :لاق مث ٌةَرَِحلا ءىربتسأ ىتح هللا لوسر اي كناكم

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم :(79406) يراخبلا دئع وه (1)

 7 20583) ملسمو :(5955) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(59:5) يراخبلا هجرخأ (4) .0806) يراخبلا رظنا (؟)
 .ًالسرم نيريس نب دمحم نع 7/7 مكاحلا هجرخأ (0)



 ل يك سا يل ااا كال ا ريك يل يف داعم دار ايلرّسلاو يِزاّقملاو داهجلا يف كي هده يف :لصف فيا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ركب وبأ فدراو ءالحتراف «نيتلحارلاب طقيرأ نب َِّللا دبع امهءاجف «بلطلا ٌران امهنع تدمخ ىنح ِلايل

 امهُلحري هداعسإو ءامهّيحصي هُدييأتو ءامهؤلكت هللا ٌنيعو ءامهمامأ ٌليلدلا راسو «ةريهُق نب رماع

 . امهلزنُيو

 يف مانا ٌدجف ءامهنم دحاو لك ًةيِد امهب امهب ءاج نمل اوُلعج « ءامهي ٍرْفَظلا نِم نوكرشملا سئي املو

 «ٌيحلا نم ٌلجر مهب َرُصَب «ديدُق نم نيدعصُم ٍحلْدُم ينب يحب اوُرم املف «هرمأ ىلع ٌبلاغ ُهللاو بلططلا

 رمألاب َنطّنَق هّتاحصأو ًادمحم الإ اهارأ ام ٌةُدِوْسَأ لحاسلاب ًافِيآ ٌثيأر دقل :لاقف ّيحلا ىلع فقوف
 :لاقف هباسح يف نكي مل ام ٍرّفَظلا نم هل قبس دقو «ةصاخ هل ٌرفظلا نوكي نأ دارأف «كلام نب ةقارٌس

 :همداخل لاقو هءابخ لخدف ماق مث «ًاليلق ثكم مث ءامهل ةجاح بلط يف اجرخ «نالفو نالف مه لب

 ٌضرألا هب طْحَي هيلاَع ضفخو «هحمُر ذخأ مث «ةمكألا ءارو كّدِعومو ؛ءابخلا ءارو نم سرفلاب جرحا

 كو هللا لوسرو «تافتلالا ٌرْيُكُي ركب وبأو ولي هللا ٍلوسر ةءارق عمسو مهنم َبّرَق املق ءهسرف َبِكَر ىتح

 تخاسف لَ هللا ٌلوسر هيلع اعدف «اَنَقَمَر دق كلام نب ةقارٌس اذه هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف «تنتلي ال

 ٌّدرأ نأ ّيلع امكلو «يل هللا اوعداف « امكئاعدب ينباصأ يذلا نأ ٌتملع دق : لاقف «صضرألا يف هسرف ادي

 ركب وبأ هل بتكف ًاباتك هل بّثكي نأ كَ للا لوسر لأسو «قلطأق ٠ لي هللا لوسر هل اعدف ءامكتع َّنمانلا

 :لاقو ءللكي هللا ٌلوسر هل هاًّقوف «باتكلاب هءاجف ؛ ةكم حتف موي ىلإ هعم ٌباتكلا ناكو (''ميدأ يف هرمأب

 :لاقف «َبلطلا اَنَع مَع نكلو هب انل ةجاح ال :الاقف «نالمجلاو دازلا امهيلع ضرعو ريو ِءاَقَو موي

 ءانهاه ام متيفك دقو «ربخلا مكل ٌتأربتسا دق :لوقي لعجف « «بلطلا يف َسانلا ٌَدجوف عجرو «متيفُك دق

 .امهل ًاسراح هرخآو ءامهيلع ًادهاج راهنلا لوأ ناكو

 ٌةَزْرَب ةأرما تناكو «ةيعاّرُلا يم أ يتميخب رم ىتح كلذ هريسم يف كَ هلا لوسر رم مَن : : لصف

 ول وّللاو :تلاقف ؟ءيش اهدنع له :اهالأسف ٠ ءاهب دن نم يقسو موطن مث «ةميخلا ءانفب يبتحت 6 ٌةَدْلَج

 يف ىف ةاش ىلإ كو هللا ٌلوسر رظنف «ءابهش ةنس تناكو «بزاع ُءاَّشلاو «ىَرِقلا مكّرّوْعَأ ام ءيش اندنع ناك

 اهب له» :لاقف ءمنغلا نع ٌدْهَجلا اهفلخ ةاش : :تلاق «؟دبعم ّمأ ايةاشلا هذه ام» :لاقف «ةميخلا ٍرْسِك

 نإ «يمأو يبأب ءمعن :تلاق ؛؟اهّبِلَحَأ نأ يل نينذأتأ» : لاقف «كلذ نم ٌدهجأ يه :تلاق «؟نبل ْنِم

 «تّردو ؛هيلع تّجافتف ءاعدو هللا ىّمسو ءاهَعْرَض هِديِب ل هللا لوسر حسمف « اهبّلحاف ًابْلَح اهي ٌتيأر

 هباحصأ ىقسو ءَتْيِوَر ىتح تبرشف اهاقسف «ةوغّرلا هتلع ىتح هيف بلحف ءطهَّرلا ضِِرُي اهل ءانإب اعدف

 نأ ْتّنَل امّلقف ءاولحتراف ءاهدنع هرداغ مث «ءانإلا الم ىتح ؛ًايناث هيف بلحو «برش مث ءاَووَر ىتح

 :لاقف ءَبِحَع «نبَللا ىأر املف «نهب يق ال ًالازُم نكواستي :ًافاجع ًازنعأ قوسي دبعم وبأ اهججوز ءاج

 ناك كرابم ٌللجر انب رم هنأ الإ ِهّللاو ال :تلاقف ؟تيبلا يف َةِبوُلَح الو بزاع ٌءاشلاو ءاذه كل نيأ نِم

 هيفص هبطت يذلا شيرق ٌبِحاص هارأل ينإ َِّللاو : :لاق .اذكو اذك هلاح نمو «تيكو تيك هثيدح نم
 ةَّلْعص هب رْزُت ملو َةَلْجُت هبعت مل قْلَكلا ٌنَسَح ءهجولا ٌجلبأ «ةءاَضولا ٌرِهاظ :تلاق ؛دبعم ّمأ اي يل

 «لحكأ ءروحأ ؛ «ٌمطَس ِهِقْدُع يفو ٠ لَحَص هتوص يفو ءٌتطو ِهِراَّنْشَأ يفو (جَعَد يتْيَع يف ءميسق ميسو

 مُهاهبأو سانلا لمجأ :ًءاهبلا هالع ملكت نإو «ٌراقولا هالع تمص اذإ ءرعشلا داوس ٌُديدش «ٌنرقأ جز

 .ال 23/97 مكاحلا هكردتساو «ةقارس ثيدح نم (("407) يراخبلا هجرخأ )١(



 قل ايارّسلاو يزاّغملاو داهجلا يف كي هيده يف :لصف

 مَن ُتازرخ هقطنم َّنأك رْذَه آلو رز ال ٌلْصُق «قطنملا ُوْلُخ «بيرق نم هالحأو هئسحأو «ديعب نم

 ٌهثالثلا ٌرضنأ وهف ءنينصُع نيب ٌنصغ «لوط نم هؤنشت الو ءرصق نم ٌنيع هّمحقت ال ٌةعبر َنْرّذَحَتَي
 «هرمأ ىلإ اوُردابت «رفأ اذإو «هلوقل اوعمتسا «لاق اذإ ؛هب نوُمحي ءاقفُر هل ءارْذَق مهُتسحأو ءارظنم
 ام هرمأ نم اوركذ يذلا شيرق ٌبحاص اذه ِوَّللاو :دبعم وبأ لاقف ٌديْفُم الو سباع ال «ٌدوشحم ُدوفحم
 ًايلاع ةكمب توص حبصأو «ًاليبس كلذ ىلإ ٌتدجو نإ ٌنلعفألو هبَحصأ "نأ ُتممه دقل ءاوركذ
 :لئاقلا نوري الو هنوعمسي

 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ِهِئاَرَج رْيَخ ٍشْرَعلا ُبر ُهَّللا ىَّرَج
 هب الَحَتراَو ٌريلابًالزئاَمُه

 عُكَنَعُهَللا ىَرَزاَم ٌيَصُمَلاَيَف

 ْمِهِتاَتْف ٌناَكَم ٍبغَك يِنَب نْهَيِل

 اًهِفاَنِإَو اًهِتاَف ْنَع ْعُكَفَحُأ اوُلَس

0 5 

٠ 

 دئغم نيِفَر ىشنأ نم علقت
 متوشز ىذا 0 لامن نيو

 00دّهَشَت مقل اواشتذإ مكلف
 لفسأ نم نجلا نم لجر لهآ إو ل ةومو هج نأ ام :ركب يبأ تنب ءامسأ تلاق

 :تلاق ءاهالعأ نم جرخ ىتح هنوري الو «هتوص ٌنوعمسيو هئوعبتي ساّنلاو «تايبألا هذه دشنأف ءةكم
 .ةنيدملا ىلإ ةهجو نأو ءوي هللا لوسر هجوت ُثيح انفرع ؛هلوق اًْعِمَس املف

 موي ّلُك نوجرخي اوناكو «ةنيدملا هدصقو ءةكم نم يي هللا لوسر ٌجرخم ٌراصنألا غلبو : لصف
 موي ناك املف «مهلزانم ىلإ مهتداع ىلع اوٌعجر «سمشلا رح دتشا اذإف ءراهنلا وأ ير وحلا ىلإ
 َيِمَح املف «مهتداع ىلع اوججرخ «ةوبنلا نمي ًةنس ةرشع ثالث سأر ىلع لوألا عيبر رشع يناث نينثإلا

 لَو هللا لوسر ىأرف «هتأش ضعبل ةنيدملا ماطآ نم مطأ ىلع دوهيلا نم لجر َدِعَصو ءاوعجر سمشلا رح
 اذه ءءاج دق مكُبِحاَص اذه هَلْ ينب اي : هتوص ىلعأب خرصف «ُبارسلا مهب وزي َنيِضْيِبُم هباحصأو
 يف ٌريِبْكّلاو ٌة ٌةَجّرلا ٍتَعِمْسو هِي هللا لوسر اَوّقلتيل حالسلا ىلإ | راصنألا ردابف «هنورظتنت يذلا مُكّدَج
 «ةوبنلا ةيحتب هؤّيحو ه هوّقِلتف «هئاقلل اوجرخو فمردُقب ًاحرف نوملسملا رّبكو «فوع نب ورمع يني

 ُييَصو ليتم ُهَْوَم وه هَل نيه :هيلع لزني يحولاو ءهاشغت ةنيكسلاو «هلوح نيفيطم هب اوقدحأف

 ىلع لزنف «فوع نب ورمع ينب يف ءابقب لزن ىتح راسف [4 :ميرحتلا] 4ٌريهظ َكِدَدَمَب ُهَكِلَملَو َننمْؤْمْل
 عبرأ فوع نب ورمع ينب يف ماقأف «تبثأ لوألاو ءَةَمَقِيحَح نب ِدْعَس ىلع لب :ليقو ءمْذِهلا نإ موُتْلُك
 .©©ةوبثلا دعب سس دجسم ُلّوأ وهو ءاَبُق ٌدجسم سّسأو هليل أ ٌةرشع

 يف مهب عّمجف .فوع نب ملاس ينب يف ٌةعمجلا هتكردأف «هل هللا رمأب ٌبِكَر ةعمجلا موي ناك املف
 .يداولا نطب يف يذلا دجسملا

 اونا :لاقف «ةعنملاو حالسلاو َةَّدُعلاو ددعلا ىلإ منّه «هتلحار ماظخِب اوذخأف ءَبكَر مث
 لوزنلا يف هيلإ اوُيِغر الإ راصنألا روُد نم ٍرادب رمت ال هب ةرئاس هتقان لزت ملف روُمأَم اًهنَِك ءاَهَليَِس
 ملو «تكربو «َمويلا هدجسم عضوم ىلإ تلصو ىَّنح تراسف «ةَروُمْأَم اَهَنإف اًموُهّد» :لوقيو ؛مهيلع

 )١( دعس نبال «تاقبطلا»و 454 208/5 «عمجملا» رظنا «شيبح نب ماشه ثيدح نم ء١٠ 4/5 مكاحلا هجرخأ ١/2579 381.

 «تاقبطلا» يف دعس نبا هدروأ (؟) ١/ ماشه نبا هجرخأو ء7*7 ١/  »497ةدعاس نب رميوع نب نمحرلا دبع قيرط نم .



 ايلرشلاو يزاقملاو داهجلا يفي هده يفدلصف 2 4و (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءاهنع لزنف «لوألا اهعضوم يف تكربف «تعجرف «تتفتلا مث «ًاليلق ُتَراَسو ْتَضَهَن ىتح اهنع لزني
 مهمركُي «هلاوخأ ىلع لزني نأ ٌٍّبحأ هنإف «٠ اهل هللا قيفوت نم ناكو .2 هلاوخأ داجنلا ينب يف كلذو

 ءهلحر ىلإ يراصنألا بويأ وبأ ردايو :مهيلع لوزنلا يف لكي هللا لوسر نومّلكُي سانلا لعجف ؛كل

 «هتلحار مامزب ذخأف «ةرارز نب ٌدعسأ ءاجو هِهِلْخَر َعَم ُهْرَمْلا» :لوقي 8 ها لوسو لعجف .هنبب هلأ

 هنم ُظَّقحتي هيلإ فلتخي سابع نبا ناكو «يراصنألا ةمرص سيق وبأ لاق امك حبصأو .' ”هدنع تناكو

 : :تايبألا هذه

 ُهَسْفَت مِياَوَملا ِلْمَأ يف ُضِرْعَيَو

 ىَوُئلاوِبْتَرَفَتشاواناتأاًملَم

 مِلاَظ ةَمالُ ىَمْخَيَأل عّبضأَر

 ًانِلاَم لِج ْنِم َلاَوُألا ُهَلاَعْلَدَب

 مهلُك سائلا َنِم ىَّداَع يذلا يراخأ

 اًيِتاَرُمابيِبع ىَقْلَيْوَلُوُكَذُم

 اَيِعاَدَرَيْمَلَر يِرْوُيْنَمَرَيْمَلَف
 اًيضاَر ةَبْيَطب ًاروؤشسم ٌعَبضأو

 اًيْغاَب ٍساّنلا َنِم ىَشْحَيَألَو ديِعَب
 اًيِسآتلاو ىَعَّولا ّدئع اَمَسُفنَأَو

 اًيِفاَضُملا بيبحلا َناَك ْنَِو ًاعيِمَج

 ُهُرِيَعبَرآلَهَللاٌَنأمَلْعَتَو "!اَيِياَم ٌمَّبْضَأ هللا ٌباَتِك ْنأَو

 ٍقَذِص لعدم ىلندَأ تن لثو» : ِهْيَلَع لزنأو ٍةَرْجِهلاب ٌرِمأف «ةكمب يي للا وسر ناك : : سابع با لاق

 . 7" [ءارسإلا] (07) اين اننطْلس كَل نب ل لمْجَو ٍقْدِص جرم نجد

 رمألا اذهب هل ةقاط ال هنأ ملعي وللا ٌيبنو قدص جرم ةنيدملا ىلإ ةّكم نِ ُهَللا هجرخأ : ةداتق لاق

 َراَد ُثيِرأ» :َلاَقْك ةكمب وهو «ةرجهلا راد لجو ّرَع ُهَّللا هارأو ءاريصن ًاناطْلُس هللا لأسف «ناطلسب الإ

 هل نيبال َنْئَب لَن ِتاذ َوَحْبَسِي ْمُكَيَرْجِه

 ؟يِعَم ٌرِجاَهُي ْنَم١ :ليربجل لاق لي ّيبنلا نأ بلاط يبأ نب يلع نع ؛هكردتسم» يف مكاحلا ركذو

 ا ُقيّدّصلا ركب وُبَأ :لاق

 ءموتكم مأ باو ريمُم ب ٌبَعْضُ لي هللا ٍلوسر ٍباَحصأ ْئِم ايل مق نم ُلَوأ : ٌءاربلا لاق

 «نآرقلا َناَّنلا ٍنائرْقُي العجف

 ءاَنلا ُتِنأَر ىّتَح هب ْمهِحرَفَك ءيشب اوف َساَنلا ُيأر امف يك وللا ُلوُسَر ءاج ّمُث «ًابكار نيرشع

 . اج دك هللا ُلوُسَر اذه :َنوُلوُقَي ءاَمإلاو َناَيْبَّصلاو

 ٌلخد موي ْنِم ًارضأ الو نسحأ ناك دق ًاموي تير امف ةئيدملا ٌلخد وي هتاهش :سنأ لاقو

 يف هنع هللا يضر باطلا نب ٌرمع ءاج مث ءٌدعسو لالبو ٌرامع ءاج مث

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» رظنا ١/  »444؛تاقيطلا»و ١// :789يراخبلا هجرخأ ربخلا اذه ضعبو 271/8 «عمجملا»و )24411
 ح 1557 /8) ملسمو 00171

 017/١. ماشه نبال «ةريسلا» رظنا ()

 .دحاو ريغ هفعض «نايبظ يبأ نب سوباق هيفو «(77541) يربطلاو :(7178) يذمرتلاو 77/1 دمحأ هجرخأ ()

 . ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع 74080 :؟741) يراخبلا هجرخأ هنم عوفرملاو «4 7١ / مكاحلا هجرخأ (5)

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو «5 /" مكاحلا هجرخأ 2.(

 .(*458) يراخبلا هجرخأ (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فرغ دجسملا ءاثب يف :لصف

 0”تام موي ني ٌملظأ الو حبقأ ناك ف اموي ُتيأر امف «تام َْوَي هئدهشو ءانيلع ةنيدملا

 يبأ لزنم يف وهو هي هللا ٌلوسر ٌتعبو «هّدجسمو هّرَجُح ىنب ىتح بويأ يبأ لزنم يف ماقأف
 موللك ٌمأو ةمطافب هيلع اَمَِقَف ةكم ىلإ مهرد ةئامسمخو ِنْيرِعَب امهاطعأو ؛ عفار ابأو ةثراح ّنْب ديز بويأ
 ملف ل هللا لوسر تنب ٌبئيز امأو «نميأ مأ ِهّمأو «ديز نب ٌةماسأو «هتجوز ةعمز ِتنب ًةدوسو «هيتنبا

 ركب يبأ لاي ايِب مهعم ركب يبأ نب هللا دبع جرحتو ءجورخلا نم عيبرلا نب ب صاعلا وبأ اهُجوز اَهْنُكَمُي
 . 2”نامعنلا نب ةثراح تيب يف اولزنف ةشئاع مهنمو

 دجسملا ءانب يف :لصف

 «نيملسملا نم ٌلاجر هيف يّلِصُي ذئموي وهو هدجسم َعِضْوَم لي ّيبنلا ٌةقان ْتْكَرَب :يرهزلا لاق
 مواسف ؛ةراَرُز ٍنِب دعسأ رجح يف اناك ءراصنألا نم نيميتي نيمالغ لْيَهْسَو ٍلْهَسِل ًادَبْرِم ناكو
 ىَبَأَف ءوَّللا َلوُسَر اَي َكَّل ُهْبَهَن لب : الاقف ؛ًادجسم ُهَدْختيِل ِدَيْرِمْلاِب ِنْيَمالْعلا هلي ِهّللا ٌلوسر
 ؛سيقملا ِتْيَب ىلإ ُتلبقو ءُفْقَس هَل آ َسْيَل اراَدج َناكو ريان ِةَرْشَعِب اَمُهنِم ةعاَباَك قي للا ُلوُسَر
 لحلو ٌبَريو ِقَْع ُةَرَجَش هيف ناكو ءذا وللا ٍلوُسَ ٍمدفَم لبق ةرارز نب ُدعسأ ْعُمَجْيو هيف ّلصُي ناكو
 تعطقف ٍرَجَّشلاو ٍلخّئلابو تيّرُسف برخلابو ءْتَشِبتَف روبقلاب لي هللا لوسر َرَمَأَف «َنيِكِرْشُملِل ٌروِبُقَو
 وأ كلذ ّلثم نيبناجلاو ءعارذ ةئام هرخؤم ىلإ بقا يلي امم هّلوط ٌلّمجو ؛ ءدجسملا ةلبق يف تفصو
 ُلُقْنيَو ءمهعم ينبي يو هللا لوسر لعجو «نبللاب هونب مث «عرذأ ةثالث نم ًابيرق هساسأ لعجو هنود

 :لوقيو هسفنب ٌةَراَجِحلاو َّنَْللا

 ةَرِجاهُملاَو رَصْئالِلْرِفماَف ْهَرِجآلا ٌشِيَعَألِإسْيَعالمهللا
 :لوقي ناكو

 ©” قهطأورانن وب ًذه ريح َلاَمِجأللاَمحلااذه
 :هزجر يف مهضعب لوقيو نيل ٌنوُلقني مهو َنوُرِجّتري اولعجو
 ُلْلْصضُملاُلَمَملااَئِهَكَذَل ُلمْعَيُلوُسولَوانئَعَفْنِهَل
 باب :هل لاقي ًابابو «هرخؤم يف ًاباب :باوبأ ًةثالث هل لعجو ءسدقملا ٍتيب ىلإ هتلبق لعجو

 الأ :هل ليقو ءديرجلاب هّفعَسو ؛عوذجلا هدمع لعجو لَك هللا ُلوسر هنم لخدي يذلا بابلاو ءةمحرلا
 ٍديرجلاب اهفقسو ءَنَّللاِب هجاوزأ تويب هبنج ىلإ ىنبو «ىَسوُم ٍشيِرَعَك شيِرَع ءال» :لاقف ٠

 فاكس وهو هيليق هيسملا يقرش اهل نب يذلا تيبلا يف ةشئاعب ىنب ءانبلا نم غرف املف :عوذجلاو
 هدب رخآ تيب ةعمز ٍتنب ةدوسل لعجو ؛مويلا هترجُ

 نيعست اوناكو «كلام نب ٍسنأ راد يف راصنألاو َنيرجاهملا نيب ُيي للا ٌلوسر ىخآ مث :لصف
 ِتوملا دعب نوثراوتي «ةاساوملا ىلع مهنيب ىخآ ءراصنألا نم مهُمصنو «ٌنيرجاهملا نم مهفصي ءًالجر

 )١( دمحأ هجرخأ ١177/7 دعس نبال «تاقبطلا» رظنا (1) .تاقث هلاجرو ١/ الا" 788

 ءزجرلا نم ناتيبلا هيفو ؛هوحنب ةورع نع باهش نبا نع :(7407) يراخبلاو 774/١« «تاقبطلا» يف دعس نبأ هجرخأ (9)
 .زجرلا نم لوألا تيبلا هيفو ءسنأ ثيدح نم :(514) ملسم هضعب جرخأو

 ل «تاقبطلا» يف دعس نبا دنع هلوطب ربخلا 2



 دجسملا ءانب يف :لصف ةفوإ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ف ٍضمَبِإ, لأ ْمُهُسنَب ميلا اولوأَول : لجو ِّرع ُهَّللا لزنأ املف «ردب ةعقو نيح ىلإ ماحرألا يوذ نود
 نيب ىخآ هنإ :ليق دقو ."”ةوخألا دقع نود مِحَّرلا ىلإ ثراوتلا در [* :بازحألا] ِهَّلأ بيتك
 نورجاهملاو .لوألا تبثلاو .هسفنل اخأ ًايلع اهيف ذختاو ؛ةيناث ةاخاؤم ضعب عم مهضعب نيرجاهملا
 عم نيرجاهملا فالخب ةاخاؤم دقع نع بسنلا ٍةبارقو «رادلا ةوخخأو ؛مالسإلا ةوخأب نينغتسم اوناك

 ءةرجهلا يف هُقيفرو هيلإ قلخلا ٌبحأ هتوخأب سانلا ٌقحأ ناك ؛َنيرجاهملا َنْيَب < ىخأآ ولو ءراصنألا

 لأ ْنِم ًاذِختُم ٌتْنُك ؤل» :لاق دقو قيدصلا ركب وبأ هيلع مهثركأو ةباحصلا لضفأو ءراغلا يِف هّسينأو

 يِخَأ ْنَكَلَو» :ظفل يفو (لَضْفَأ مالْسإلا هَ ٌرخأ ْنِكَلَو .ًالِبِلَخ رْكَب اَبَأ ٌتْذَحَنال ًاليِلَخ ٍضْرألا

 :اوُلاَك اتا ايار ذك نأ تورد :لاق امك ةماع تناك نإو مالسإلا يف ةوخألا هذهو ©7(يِبحاَصَو

 َنيدّصللَق 6*"  زوري ْمَلَو يب َنوُنِمؤُي يِدْمَب ْنِم َنوُنأَ ٌمْوَك يناَوْخِإو « يِباَحْصَأ ْمُنأ :َلاَق ؟َكَئاَوْخِإ اًنْسْلَأ

 ةيزمو ؛ةرخآلا مهل ةباحصلاف ءاهيتارم ىلعأ ةبحشلا نم هل امك اهبتارم ىلعأ ةوخألا هذه نم
 .ةبحصلا نود ةوخألا مهدعب هعابتألو «ةبحصلا

 مهرْبَح ردابو ءاباتك مهنيبو هنيب بتكو ءدوهيلا ني ةنيدملاب نَم لو هللا لوسر عداوو :لصف

 .ٌرفكلا الإ مِهّتّماع ىبأو ”ءالسإلا يف لخدف «مالس نب هللا ٌدبع مهُملاعو

 «عاَقنبَف ينب ىلع َّنمف «ةثالثلا هبراحو ةلَكْيَرُق ونبو «ريضُتلا ونبو ءعاَقْتيَق ونب : لئابق ثالث اوناكو

 ةروسو «ٍريضنلا ينب يف رشحلا ةروس تلزنو ءمهتّيرُذ ىبسو «ةظيرُق ينب لتقو ءريِضّنلا ينب ىلجأو
 . ةظيرُت ينب يف بازحألا

 ٌتْدِوَوا : ليربجل لاقو «ةبعكلا ىلإ فّرصُي نأ ٌُبِحُيو «سدقملا تيب ةلبق ىلإ يّلصُي ناكو : لصف

 يف يجر لقي لكك ةلأناو كبَر ُحداَق ٌدْبَع اَنأ اَمّنِإ» :لاقف وهيل لَ ْنَع هج هللا فِرصَي ْنَأ
 لد اَهَصَر دج َكَنَجلَولَك لَمَسلا ىف َكِهِمَي َتْلَعَت ئَر دك :هيلع ُهَّللا لزنأ ىتح كلذ وُجري ءامسلا

 ردب ٍةعقو لبق َةنيِدَملا ِهِمَدْقَم ْنِم ًارهش رشع ٌةتس دعب كلذو [144 :ةرقبلا] 4 ِواَرْلا ِدِجْسَمْلأ َرظَس تَلَهْعَو
)2 . 

 ٌيظَرُقلا بعك ِنْب دمحم نع رشعم وبأ انأبنأ :لاق ءمساقلا نب مشاه انربخأ :دعس نب دمحم لاق و امو

 مق نيج سيقما تيب ليسا كي وللا َلوُسَوَنأ الإ ب يف الَو َقلْبَق يف طق اين ٌِبَن فلاح ام :لاق
 ا ىروشلا] كيل اكسو ىلاَو اَعُو دي سو ام نبل ني كل عمل :أَرَق مث «ًارهش ٌرَفَع هيَ ًةنيِدَملا
 , يي

 ٌةنْحِمو ؛ةميظع ٌّمُكِح ةبعكلا ىلإ اهليوحت مث ءسدقملا تيب ىلإ ةلبقلا لعج يف ِهّلِل ناكو
 .نيقفانملاو دوهيلاو نيكرشملاو نيملسملل

 .(1089) «يراخيلا حيحص» رظنا 00

 .ديعس يبأ ثيدح نم 1787(2) ملسمو سابع نبا ثيدح نم «(75055) يراخبلا هجرخسأ (؟)

 .ةريرع يبأ نع «(749) ملسم هجرخأ (©)

 .كلام نب سنأ ثيدح نم «(7978) يراخبلا هجرخأ (4)

 .747/1 قباسلا ردصملا () 741/١. «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (0)



 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز قيد دجسملا ءانب يف :لصف

 ءهللا ىده نيذلا مهو ءانبر دنع نم ّلك هب مآ :اوُناقو انعطأو انعيس :اولاقف .نوملسملا امأف

 . مهيلع ٌةريبك نكت ملو

 هنأ الإ اهيلإ عجر امو ءاننيد ىلإ ٌعِجْرَي نأ ُكِشوُي انتلبق ىلإ عجر امك :اوُناقف ءَنوُكِرشملاامأو
 .ٌقحلا

 .ءايبنألا ةلبق ىلإ يَّلِصُي ناكل ءًايبن ناك ولو ؛هلبق ءايبنألا ةلبق فلاخ :اولاقف ؛ٌدوهيلا امأو

 تناك نإو ءاهكرت دقف ًاقح ىلوألا تناك نإ ءهجوتي نيأ دمحم يردي ام :اولاقف «نوقفانملا امأو
 :ىلاعت هللا لاق امك تناكو ءسانلا نم ءاهفسلا ٌليواقأ ترثكو ,.لطاب ىلع ناك دقف ءقحلا يه ةيناثلا

 نم ىريل «ةٌدابع اهب نحتما هللا نم ةنح تناكو [158 : ةرقبلا] هلأ ىَدَه َدَه َنِدَلأ َل لَعاَلِ يكل نك نإ

 .ِهيَبِقَع ىلع ُبِلَقْنَي نمم مهنم لوسرلا عت

 نم ريخب يتأي هَّنأو هيلع هتردقو خسنلا رمأ اهلبق هناحبس ألثو ًاميظع اهنأشو ةلبقلا ٌرمأ ناك املو

 فالتخا هدعب ركذ مث ىل ْدَقَْي ملو كي هللا لوسر تَّنعت نمل خيبوتلاب كلذ بقع مث ءهلثم وأ خوسنملا

 نم نينمؤملا هدابع رْذحو «ءيش ىلع اوسيل مهنأب ضعب ىلع مهضعب ٌةداهشو «ىراصنلاو دوهيلا
 امع ىلاعتو هناحبس ؛ًادلو هل نإ : مهلوقو هب مهكرشو مهرفُك ركذ مث ءمهئاوهأ عابتاوا «مهتقفاوم

 عساولا وهو ءهّهجو مف ءمهَموجو هُداَبِع يلَوُي امنيأو «برغملاو ٌقرشملا هل نأ ربخأ مث «ًاولُع نولوقي
 تع هلوسو ُنأسي ال هنأ ربخأ مث .ّللا ٌةجو ٌّمثف ءُدبعلا هّجوُي امنيأ هتطاحإو هتعسو هتمظعلف ؛ميلعلا
 نل ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ نأ هملعأ مث ؛هتوقدصُب الو نوعيات ال نيذلا ميحجلا باحصأ

 ءريصن الو يلو نم ِهَللا ني هل امف «كلذ نم ُهّللا هذاعأ دقو «لعف نإ هنأو ا

 ىنثأو ءمارحلا هتيب يناب هّليِلَح ركذ مث :ةمايقلا موي هسأب نِم ْمُهَفّوْحَو ٍءمهيلع هتمعنب باتكلا لعأ َركَذ

 هل هليلخ ءانبو «مارحلا هيب ركذ مث . ضرألا لهأ هب ْمَتَأِ «سانلل ًامامإ هلعج هنأ ربخأو ةحدمو هيلع

 ال هنأ ربخأ مث ءمهل مامإ هانب يذلا ٌتيبلا كلذكف «سانلل ٌمامإ وه امك تيبلا يناب نأ اذه نمض يفو

 هيلإ َلِْنَأ امب اونمؤُيو «متاخلا هلوسرب اوُمتأي نأ هقابع رمأ مث «سانلا ٌةفسأ الإ مامإلا اذه ةَّلِم نع ُبَغْرَي
 ءىراصن وأ ًادوه اوناك هتيب لهأو ميهاربإ نإ :لاق نم ىلع در مث .نييبنلا رئاس ىلإو ميهاربإ ىلإو
 ْنَم الإ سانلا ىلع َكِلُذ ربك دقف هلك اذه عمو «ةلبقلا ليوحت يدي نيب ةمّدقُّمو ةئطوت ُهَّلك اذه لعجو

 ثيح نمو «ناك امثيح هلوسر هب رمأو «ةثلاث دعب ورم دعب ٌةّرَم رمألا اذه هئاحبُس دّكأو مهني هللا ىده

 يه اهنأو «ةلبقلا هذه ىلإ مهاده يذلا وه ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي يذلا نأ ربخأو «جرخ

 راتخاف ءمهُرايخو ممألا ظسوأ مهو ءاهّلضفأو لّبِقلا طسوأ اهنأل ؛ ءاهّلهأ مهو ءمهب قيلت يتلا ةلبقلا

 «نورقلا ريخ يف مهجرخأو «بتكلا لضفأو «لسرلا لضفأ مهل راتخا امك ؛ممألا لضفأل لبقلا لضفأ

 ةنجلا يف مهلزانم لعجو «ضرألا ريخ مهنكسأو «قالخألا ريخ مهحنمو «عئارشلا لضفأب مهصخو

 ٌصتخي نم ناحبسف «مهتحت ُنمانلاو ٍلاع لت ىلع مهف «فقاوملا ٌريخ ةمايقلا يف مهفقومو «لزانملا ٌريخ
 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ء«ءاشي نم هتمحرب

 ٌنوُجتحي نوغابلا نوملاظلا ٍنكْلو ٌةَمُح مهيلع سائل نوكي الثل كلذ لعف هنأ هناحبس ربخأو

 «ةضحادلا ججحلا ني اهلاثمأبو اهب الإ لسرلا نودحلملا ٌضراعُي الو ُْتَركُذ يتلا ججحلا كلتب مهيلع



 دجسملا ءانب يف :لصف فرخ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .ءالؤه ججُح سنج ني هتّجحف ءاهاوس لوسرلا لاوقأ ىلع مَّدق نم ٌلُكو
 هلوسر لاسرإب مهيلع همعن مهركذ مث ؛مهيدهيلو «مهيلع هتمعن ميل كلذ لعف لعف هنأ هناحبس ربخأو

 مث «نوملعي اونوكي مل ام مهملعيو «ٌةمكجلاو ٌباتكلا مهَمْلعُيو مهيكزيل «مهيلع هباتك لازنإو «مهيلإ

 هركذ نوبلجتسيو «هتمارك نم ٌديزملاو «همعن ٌمامتإ َنوُبِجوتسي نيرمألا نيذهي ذإ ؛هركشبو هركذب مهرمأ
 هنأ مهربخأو «ةالصلاو ٌربصلا وهو «هب ةناعتسالاب الإ كلذ مهل متي ال امب مهرمأ مث ءمهل هتبيحمو ءمهل

 .نيرباصلا عم
 مهدازو ء«تارم ٌسمخ ةليللاو مويلا يف َناذألا مهل عرش نأب ةلبقلا عم مهيلع هّتمعن ّمتأو : لصف

 .ةئيدملا هِمَدُقَم دعب ناك اذه لكف 9©, ةيئانث تناك نأ دعب نييرخأ نيتعكر ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يف

 نيب ٌفلأو ءراصنألا نينمؤملا هدابعب ءهرصنب هللا هدّيأو «ةنيدملاب كي هللا لوسر ٌرقتسا املف : لصف
 ءرمحألاو دوسألا نم مالسإلا ٌةبيتكو هللا ٌراصنأ هتعنمف «مهنيب تناك يتلا ِن ٍنَحإلاو ةوادعلا دعب مهبولق

 «مهسفنأ نِم مهب ىلوأ ناكو «جاوزألاو ءانبألاو ءابآلا ةبحم ىلع هّتيحم اومّدقو هنود مهسوفن اوُلذبو

 نم مهب اوحاصو «ةبراحملاو ةوادعلا ٍقاَّس نع مهل اورّمشو «ةدحاو سوق نع ٌدوهيلاو ٌبرعلا ٌمُهتمر

 مهل نذأف «حانجلا دشاو ءٌةكوشلا تيوق ىتح حفصلاو وفعلاو ربصلاب مه رمأي هئاحبس هللاو «بناج ّلُك
 هرم قع هلأ َنإَو أوبِيُط ْمُهَنَأِإ تولت َنيدَلِ نأ :ىلاعت لاقف ءمهيلع هضرفي ملو «لاتقلا يف ذئنيح
 .جحلا] 469 ٌرِيَتَل

 :هوجول طلغ اذهو .ةيكم ةروّسلاو «ةكمب ناك نذإلا اذه نإ :ةفئاط تلاق دقو

 .ةكمب لاتقلا نم اهب نونكمتي ةكوش مهل ناك الو «لاتقلا يف مهل ةكمب نذأي مل هللا نأ :اهدحأ

 نبدا » :لاق هّنِإف ءمهرايد نم مهجارخإو ة ةرجهلا دعب نذإلا نأ ىلع لدي ةبآلا قايس نأ : يناثلا

 .نورجاهملا مه ءالُؤْهَو ٠ محلا] 4ةنَأ اني اووي كأ لإ َقَح ٍرْيَمي مهري نم أ أعين
 ردب موي ازاي يذلا يف لوي :جحلا] 4 مرير يف ايمصتْحأ ِناَمْصَح ِناَدَهظ : ىلاعت هلوق : ثلاثلا

 , 9نيقيرفلا نم

 هلك كلذب ٌباطخلاو 607 :جحلا] «اوُتَماَء ترِدلأ اًهّبََيظ :هلوقب اهرخآ يف مهبطاخ دق هنأ : عبارلا
 . كرتشمف «ُساّنلا ايي باطخلا امأف «يندم

 قلطملا داهجلاب رمألا نأ بير الو «هريغو ديلاب ٌداهجلا ّمُعَي يذلا داهجلاب اهيف رمأ هنأ : سماخلا

 :يأ رب هَذه َنوْنَكْلا علي 30000 هلوقب ةكم يف هب رمأف جحا ٌداهج اًمأف «ةرجهلا دعب ناك امنإ

 امأو «ةجحلا ُداهجو ُعيلبتلا وه اهيف داهجلاو «ةيكم ةروس هذهف [5؟ :ناقرفلا] 4ارييكص اداه نآرقلاب
 .فيسلاب ٌداهجلا هيف لخديف جحلا ةروس يف هب رومأملا ٌداهجلا

 نب ديعس نع ؛نيطبلا ملسم نع «شمعألا ثيدح نم (هكردتسم» يف ىور مكاحلا نأ :سداسلا

 هيلإ انإو ِّلل انإ ءمهّيبن اوُجرخأ : ركب وبأ لاق ةّكم ْنِم لَو هللا لوسر جر امل : لاق سابع نبا نع ريب

 رفاسملا ةالص ترقأف «نيتعكر تضرف ام لوأ ةالصلا» :تلاق ةشئاع نع 5846(«2) ملسمو ؛90١٠2) يراخبلا هجرخأ ام هدارم )١(

 .؟رضحلا ةالص تقتأو

 .رذ يبأ ثيدح نم :(41/47) يراخبلا هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لاب دجسملا ءانب يف :لصف

 ةيآ لوأ يهو [84 :جحلا] «أرثبط هَ هنأ, برولتتي ندي َنِأ» : لجو زع هللا لزنأف َّنُكِلْهَيَل َدوُعِجاَر

 ئبكملا اهيف نأ ىلع لدي ةروسلا قابسو ؛«نيحيحصلا# طرش ىلع هدانسإو :©"لاتقلا ىف تلزن

 ١ . ملعأ هللاو ؛ةيكم لوسرلا ةينمأ يف ناطيشلا ءاقلإ ةصق نإف «ّيندملاو
 ىف اوُلِيَقَو» :لاقف مِهّلَتاقُي مل نم نود مهلتاق نمل كلذ َدعب َلاَتِقلا مهيلع ضرف مث :لصف

 يي فام «امزسم اكو ؛لاع نيكرشلا لاق مهيلع ضو مث 15٠[. :ةرقبلا] كوكو نذل هنأ

 ٌضرف وأ «نيلوقلا دحأ ىلع نيع ّضرف امإ نيكرشملا عيمجل هب ًارومأم مث «لاتقلاب مهأدب نمل هب ًارومأم
 .روهشملا ىلع ةيافك

 ىلعف ءديلاب امإو ءلاملاب امإو ءناسّللاب امإو «بلقلاب امإ :نيع ُضرف ٍداهجلا ٌسنج نأ قيقحتلاو
 . عاونألا هذه نم عونب دهاجُي نأ ملسم لُك

 ٍ و :حيحصلاو . نالوق هبوجو يفف «لاملاب داهجلا امأو .ةيافك ضرفف سفنلاب داهجلا امأ

 كيو اوُدِهَجَم اَلاَكَِو اًكاَمِح اْرِفَن» :ىلاعت لاق امك ءءاوس نآرقلا يف سفنلابو هب داهجلاب رمألا نأل

 ًةرفغمو هب رانلا نم ٌءاجنلا قّلعو [ةبوتلا] © َرْوَلَس ٌرْثُك نإ | كَل رح لَك طل ٍلميَس يف شل

 هلم دأب نق © ملأ كَع ذ كييف زكي لَ ل لح ام َنِرْلَأ اًيأي» :لاقف ءةنجلا لوخدو ء«بنذلا

 ابك ني رج بكج ٌملسَتيَو كيد دل رغب 09 نلت 1 مك هب ول دع كك كشر كلوت هل ليس ف المت
 ام مهاطعأ ؛كلذ اولعف نإ مهنأ ربخأو ١ لل 2 دونا َكِلَد ْنْذَع ِتَّج ىف ٌدَبْط يسم ربل

 اهنوُبِحُت ىرخأ ةلصخ مكلو :يأ 1١[ :فصلا] 4اَيي ىَرْلَر :لاقف بيرقلا حتفلاو رصنلا نم نوبحي
 تيييؤبلا بري ىركقل» : هنأ هناحبس ربخأو ١١[ :فصلا] 4و تو تأ دي رتل :يهو ءٍداَّهجلا يف

 دق دعولاو دقعلا اذه نأو «ًةنجلا اهيلع مهضاعأو 1٠١[ :ةبوعلا] 4دَّيَصلا ْمُهَل كنأب مُكلوتَأَو ْمُهَْشَ دش
 ّدحأ ال هنأ مهمالعإب كلذ دكأ مث «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يهو ءءامسلا نِم ةلزنملا هبتك لضفأ هعدوأ

 مث ؛هيلع هودقاع يذلا مهعيبب اورشبتسي نأب مُهَرَمُأ نأب كلذ دكأ مث «ىلاعتو كرابت هنم هدهعب ىفوأ
 . ُميظعلا ٌزوفلا وه كلذ نأ مهملعأ

 «يرتشملا وه لجو زع هللا نإف هّلجأو هرظحت ٌمظعأ ام عيابتلا اذه دقع هير عم دِقاعلا لمأتيلف

 ُفرشأ ُدقعلا اذه هدي ىلع ىرج يذلاو كانه هتيؤرب ٌعتمتلاو ءهاضرب ٌروفلاو «ميعنلا تانج نمثلاو

 : ميسُج ٍبظتو ٍميِظَع رمأل ثيم ديم دقل اهّنَأش اذه ٌةَعْلِس نإو ءرشبلاو ةكئالملا نِم هيلع مهُمركأو هلسر

 ٍلَمَهلا َعَمْىَعْرَت نأ كيفتب ابزان هَل تنِطَمْوَل رمأل َكوْوُيَمَدَف

 نابجلي امف :نينمؤملا نم امهارتشا يذلا امهكلامل لاملاو سفنلا لذ ِةَّنَجلاَو ٍةبحملا ٌرْهَم

 ةئيسلاب اهميف تدك الو «نوسلفملا اهماتسيف ْتَلْزُه ام للاب « «ةعلسلا هذه ٍمْوَسو سِلْفُملا ضِرعُملا
 أتف «ءسوفنلا لذب نود نمشب اهل اَهْبَر ضري ملف «ديِرُي نم قوس يف ضرعلل تميقأ دقل َنوُرِسعُملا

 يف تعقوو ؛مهنيب ةعلّسلا ترادف «نمثلا هّسفن نوكي نأ حّلصي ْمُهُيَأ نورظتني ٌنوُبحملا ماقو «نولاطبلا

 .نيرفاكلا ىلع ةّرعأ نينمؤملا ىلع ٍةلِذأ دي
 ءمهاوعدب ُسسانلا ىطعُي ولف ءىوعدلا ةحص ىلع ةنيبلا ةماقإب اوُيِلوُط «ةبحملل نوعّدملا َرْيَك امل

 )١( يذمرتلاو ء,١/117 دمحأو «7 مكاحلا هجرخأ )0711/1.



 دجسملا ءانب يف :لصف قل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نإ ّلْث :ِةّببِب الإ ىوعدلا هذه تْيثت ال :ليقف «دوهشلا يف نوعدملا عونتف (يِجّنلا ٌةَفْرِج لكلا ىعُدال

 هلاعفأ يف ٍلوسرلا ٌحابتأ تبثو مُهّلُك ٌقلخلا رخأتف 2١[ :نارمع لآ] 4ُهّنأ كبي نود هلأ نيم َرْسُك

 هل ليم ىف تودهي# : ةيكرتب الإ ٌةلادعلا ُلَبقُت ال :ليقو ءنّيَبلا ةلادعب اوُيِلوُظف هالخأو هيدهو هلاوقأو
 سوفن نإ :مهل ليقف «ٌنودهاجملا ماقو «ةبحملل نيعدملا دثكأ رخأتف [54 :ةدئاملا] وبك ٌدمرَك واي ال

 مهَسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإف ءدقعلا هيلع عقو ام اوملسف «مهل تسيل مهلاومأو نيّبحملا

 يرتشملا ٌةمظع ٌراجتلا ىأر املف «نيبناجلا نِم َميلستلا ُبَجوُي عيابتلا ُدقعو ءٌدنجلا مهل نأب مُهَلاومأو

 ءٌدقعلا اذه هيف َتيْفَأ يذلا باتكلا ٌرادقمو «هيدي ىلع عيابتلا ٌدقع ىرج نَم ِرْذَت ةّلالَجو ءنمثلا َرْدَكو

 نأ شحافلا ٍنْبَعلاو نّيَبلا نارسُحلا نم اوأرف ءعلّسلا نم اهريغل سيل ًانأشو ًاردق ةعلسلل نأ اوُقرع

 كلذ لعاف نإف ءاهُنّرسحو اًهُتَعِبَت ىقبتو ءاَهُتوهشو اَهّنَّذل بهذت «ةدودعم مِهاَرَ ٍسْحَب نمثب اهوعيبي

 «رايخ توبث ريغ نم ًارايتخاو ئضر ناوضّرلا ًةعيب يرتشملا عم اودقعف «ءاهفسلا ةلمج يف دودعم
 مكسُفنأ تراص دق :مهل ليق «ٌَعيبملا اوملسو ٌدقعلا مت املف ءَكُليِقَتْسَت الو َكُّليِقَت ال هللاو :اولاقو

 اليف نيل سك الو» :اهعم مكلاومأ فاعضأو تناك ام رّكوأ مكيلع اهانددر دقف نآلاو ءانل مكّلاومأو

 ًابلط مكلاومأو مكّسوفن مكنم عتبن مل [174 :نارمع لآ 4( كتي ْمهْيَد دنع ُآيحَأ لب اوم للا ٍليِبَس يف

 مكل انعمج مث «نامثألا لجأ هيلع ءاطعإلاو بيعملا لوبق يف مركلاو دوجلا ُرثأ رهظيل لب «مكيلع حبرلل

 .نمثملاو نمثلا نيب

 ةريعبلا هيلع درو «ةكازو ّنَمَلا ُهاّقو مث ءهٌريعبدكَ هنم ىرتشا دقو» هللا دبع نب رباج ًةصق لمأت

 هللا ّنأ» :هريخأو هللا عم هيبأ لاح لعفلا اذهب هرّكذف ؛دحأ ةعقو ينل ّيبنلا عم َلِيُق دق هوبأ ناكو

 ُملع هب طيحُي نأ هّمركو هٌدوج ْمْظَع ْنَم ناحبسف ''!«ّيّلَع ّنَمَت يِدْبَع اي :َلاَقو ًاحاَفك ُهمّلكو ؛هايحأ

 ضاعأو «هبيع ىلع ٌَعيبملا لبقو ءدقعلا ليمكتل َقّقوو «ّنمثلا ىطعأو ءٌةعلسلا ىطعأ دقف «قئالخلا

 هحدمو ءهيلع ىنثأو هِنّمَُملاَو ِنَمَّنلا نيب هل عمجو «هلامب هسفن نم هّدبع ىرتشاو «نامثألا لجأ هيلع

 .هنم هءاشو هَل هقفو يذلا هناحبس وهو ءدقعلا اذهب
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 ذقئَةَمِجاَةَتنُكْنِإًالَمَّهَحَت
 ْمُهاَضِرَوْمِهْبَُم يدانمللُكَو
 ْنِإَف ْمِهِنَوُد ْنِم َلآلَظألا ٍرْشْنَتَآلَو

 ٍدعاف َةَقِفِر رْيشلاِب ُرِظَمْئَتالَو

 ىَلَعْرِسَر ْمِهْيْلإ ًاداز ُمُهْئِمْذَحَو
 ْثتَنَد اَذِإ كاَرِش مُهاَرْكِذِب يخأَو

 اَهَلْلُقَف لالَغلا ٌنفاَختامِإَو

 ِهيْرِسْمُثْمهِروُنْنِمًاَسَبَقْذَحَو

 )١( ملسمو 77085(2) يراخبلا هجرخأ )09/16.

 ) )1.تاقث هلاجرو «هللا دبع نب رياج ثيدح نم :(0٠8١)و 195(2) هجام نباو ؛(١7:01) يذمرتلا هجرخأ

 ًالِجاَرَملا وطاف ٍقْوَّملا يِداَح كباَدَح

 الِاَرَكأفلَأ َكِئَبَلاَمَتاَماَقِإ
 ًالِئاَرَح َنْدُع ٍلالَظألا ىَنِإ َتْرَشَت

 الماح كيفكي ٌقْوشلا نإف ُهْعَدَو

 ًالِصاَو ٌعِيضُن ُبُحْلاَو ىَدُهلا ٍقيِرط
 ًالياَعكُدِيِعُت ىَرْكْذلاَك َكِباَكِر
 ًالِماَتَملا يِغِباَم َلْصَرلا ُدْرِو ِكَماَمَأ

 ًالِعاَشملا سْيَل َكِِدْهَي مُهْروُبَم



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قفقي دجسملا ءاثب يف :لصف

 اليائ تنك نإ عك مفاَرن َء ُكلاَسَع ِهِبْلِقَ ِكلَرألا يِداَر ىَلَع ّيَحَو
 ًالِئاَس تنك اَذِإ م ماَفةَّيِحَأ لاُدُرَعُميِدْنِعَناَمْعَن يِفَقالِإَو
 الام ناك ْنَم َحْيَراَي ىَئِمَئ ْتْفَت نإَنِوِبَلْيَلِب عنج يِفْمألإَ
 ًالزائ تنُكاَمب ىلرألا َكْلِزاَتَم اهنِإَم ٍنْذَع تانج ىَلَع ْيَحَ
 ًالِزاَنَملا يِكْبَت ٍلألَطألا ىَلَع َّتْفَنَو اذ لجأل َنوُحِفاَكلا َكاَبَس نِكْلَو
 ًالِؤاَي َتْنُك ْنِإ سْفئلاِب ْدُجَن ٍهوُلُخ لاونج ٍدِيِزَملا ٍمْوَي ىَلَع يَحَ
 ًالزاَئَمْتَسْيَلْئاَمْزِواَجَرلِيِقَم اَهباَمْفٍتاَسِراَت اموْسْراَمْعَدَن
 التان ٍقْلَخلا اًدِلاَهيِف ْمَكَر لِمَن اهب عك نلُحا اهئاقنت طفت موز
 ًالهآَةبِجَألاُدْفَر ىَرَسهْيَلَع يِذّلا جَهْنَملا ىَلَعاًهْنَم ُةَئْمَيذَخ ذخ
 ًةلِئاَر ُعِبْضُيُدَكلا اًداَقْللا َدْبِمق ٌةَعاَس ٍرِبَّصلاب ُسْفَناَي :يِيِاَس لن
 ًالِزاَج ٌناَحْرَف ٍناَرََألا وُد ٌحِبْضُيَو يِضَقنَنْعْنَدَع ًءاَسألِإَيِهاَمْق
 يدانم عمسأو «ةيلاعلا ممهلاو ٌهّيبألا سوفنلا مالسلا راد ىلإو ؛هللا ىلإ يعادلا كرح دقل

 يف هب ادحو ءراربألا لزانم ىلإ | حاملا هزهف ءايح ناك نم هللا عمسأو ءةيعاو ْنُذ هل تناك نم ناميإلا
 ُهَجرْحُي آل هلم ِهِلِبَس يف ّجَرح ْنَمِل ُهَللا َبدعْنا» :هي َلاَقَك ِراَرَلا رادب الإ هلاحر هب تّطح امف ءهريس قيرط

 7 أهو جل جدأ ذأ تي ذا رجأ ئم ل ايات نأ شو قييضتو «يي اي
 . ”«نكأ من اًيخأ مث «لتنأ مث ءايخأ مم .وللا لبس يف لقثأ ينأ ثووُلَ ةُيِرَس فلَخ ُتْدَعَك ام يتم

 9و مام لرب هللا تايب تيل اقل مدالا عك لل ليس يف هال ل" :لاقو
 ْوَأ «ةئجلا ُهلِْدي نأ انوي نب هس يف ٍدِجاَجُمْلِل هللا لكوتو وللا يبس يف ُدِحاَجُملا ْعِجْرَ تح ةَالَص
 , "7ةَميع وأ ٍرجأ مم ًامِلاَس ُهَعِجْرَي

 , "ايف امو يذلا ني ريح ٌةَْوَر وأ للا ليس يف ةوذَع' : :لاقو

 ًءاغِتبا يليبَس يف ذ ًادِهاَجُم جرح يِداَبم ْنِمِدْبَع امي : :ىلاعتو كرابت هّبر نع يوري اميف لاقو
 ةقحرأ و هل دف نأ هِي ذو قَمَع وأ رْجَأ ْنِم ٌباصأ اَمب ُهُتْعَج هو ٠ و مرو ماو

 ُهُتْعَجْرَأ ْنِإ هعجزأ ْنَأ هل ٌتْئِمَُض « يتاّضْرُم ملم

 , 9ددجلا ُهَلْغْدَأَو

 ّنِي هب ُهَّللا يِجْني نجلا ٍباَوْ بأ ْنِم ُباَي للا ٍليِبَس يف َداَهجلا نإ ءوّللا ٍليِبَس يف اوُدِهاَج» :لاقو
 , ةّعلاو مهلا

 ِتْيَبِيو ءَقّنَجلا ٍضَبَر يف ِتْيَِ ٌرَجاَمو مَلْسَأو « يب ّنَمآ ْنَمِل - ليمحل - | ْميِعَّرلاو - ميز انآد :لاقو

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(71/07) هجام نباو :119/8 يئاسنلاو ,(007) يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١8178(: ملسمو 20917410 يراخبلا هجرخأ (؟)
 دهاوش هلو «ةريره يبأو دعس نب لهسو سنأ ثيدح نم ؛((1885و 1881و 1680) ملسمو :(؟1/97) يراخبلا هجرخأ (9)

 .ىرخأ

 .ةأطرأ نب جاجح فعضل فيعض هدانسإو ءرمع نبا ثيدح نم .18/5 يئاسنلا هجرخأ (4)
 .يبه 0_ نم .رخ ذلا هقفاوو هححصو ؛ةدابع ثيدح نم ءال6 /؟ او 0714 /5 دمحأ هجرخسأ (0)



 دجسملا ءانب يف :لصف كذلا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مم سس ا ا كا

 يف ِتْيَِيَو هلا ضب يف تي للا لبس يف َدَهاَجَو «َمَلْسَأَو يب َنَمآ ْنَمِل م انو وتجلا َسَو يف

 ًابَرْهَم ّرَّشلا ّنِم الو ءًابْلظَم ل ْعدَي مل ٠ َكِلُد َّلَمْف لق نم نجلا فرع ىلعأ يف تيب و ةّنَجلا طَسَو

 ك0
 نسب نأ ها كي توي

 . ")ةنجلا هَل ْتَبَجَو ٠ وقام قاوك مهن لجو نمل يبس يف لَن :لاقو

 نيب امك ِنْيِمَجَرَك لك َنْيَ اَم وللا ليس يف َنيِدِهاحُمْ هللا اَهَدَعأ وجر ةكاه نجلا يف ّنإف : :لاقو

 ٌلشْرَع ُهَكْوََو دّنَجلا ىَلْعَأَو ةَّنَجلا طَسْوَأ ُهّنإف ءسْوَدْرِفلا ُهوُلَأْساف َهَّللا أَ اًدَِك «ضْرألاو ِء ِءاَمَّسلا
 00000 نا

 ةنحلا ٌراَهنأ ُرجَفَت ُهَِْو «نمحرلا

 جلا هل ثَبَجَو ءالوشر دمحم اني مالشإلابو ءأبر للاب يضر نما :ديعس يبأل لاقو

 ْعَكْرَي ىرْخأو» : :ةقك وللا ُوْسَر لاق مث لَ وللا لور اي يلع اًذِعأ : لاقف ءدليعس وبأ اهل بجعف

 يه امو : لاق «ضْرألاو ِءاَمّسلا نيب اَمُك ِنْيَمَجَرَم ّلُك َنْيَب اَم اَم ٍةََجلا يف ٍةَجَرَك َةَئاَِدْبَعلا اَهب هللا

 .©1وللا يبس يف ُاَهجلا» :ل اق ؟ِهَّللا لوسر اي

 ناك ٌنمف ٠ مْلَه لك ْيَأ باب ٍةنَرَح لك ِةئجلا ُةئّرَح ُماَعَد هللا ٍليِبَس يف ِنَْجْوَر َقَقْنَأ ْنَم :لاقو

 ناك ْنَمو ؛ٍداهجلا باب ْنِم َيِعُد ؛داَهجلا لمَ ْنِم ناك ْنَمَو ءقالّصلا باي ْنِم َيِعُد ءقالَصلا لهآ ْنِم

 وبأ لاقف ءهْناّيَرلا باب ْنِم َيِعُد «ماّيَّصلا لْمَأ ْنِم َّناَك ْنَمَو َوَكَدَّصلا ِباَب نم َيِعُد «ة ٍةَكَدَّصلا لْهَأ ْنِم

 ْنِم ٌدَعأ ىَعذُي ْلهَف وَروُرَض ْنِم ٍباَوْبألا َكْلَي ْنِم َيِعُد ْنَم ىَلَع م ام للا لوسر اي يمأو َتْنأ يِبأب :ركب
 .©"مُهني َنوُكَت ْنَأ وجرأو ْمَلا : : لاق ؟اهلُ تاوثألا كَ

 ًاضيرم ٌداَعَو هلأ هِسْلَت ىلع نق ْنَمَو «ٍقئامعُبَسِبَق وللا لبس يف ضان مَع » :ٌلاقو

 يف للا هّآلَْبا ِنَمَ ءاَهُقِرْخَي ْمّل اَم ه ٌةَّنج ُمْوَصلاَو اَهِلاَكْمأ ِرْشَعب َ . ةكسحلاف «قيرظ نم ىلا ظامأ ذأ

 . دلك ُهَل َوُهَف وِدَسِج

 مهر ٍةامْعْبَس مهري لكُل هنَب يف مَ وللا ليس يف وقفت كب َلَسْرَأ نمد :هنع هجام نبا ركذو

 هذه الت مث ؛ٍمَهْرِد ٍفْلأ ٍةكامُعْبَس مهر لك ُهَلَك ٠ دل هوجو يف َقَقْنو وللا ليس يف وِ اً نمو

 . 90031 :ةرقبلا] هاش نمل فعل * ُهّنلاو# :ةيآلأ

 هَلَظ يف ُهّللا هلل ب ر يف ًَباَكُم وأ هع يف امرا ذأ وللا يبس يف ًادِاَجم َناَعأ نم :لاقو
 . هل الإ | لِ آل َمْوَي

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ديبع نب ةلاضف ثيدح نم الا /7 مكاحلاو ء5/١7 يئاسنلا هجرخأ )١(

 هدانسإو «لبج نب ذاعم ثيدح نم ؛(7795) هجام نباو «؟0/5 يئاسنلاو )/١159(: يذمرتلاو )7504١(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . حيحص
 .ةريره يبأ ثيدح نم :(1140) يراخبلا هجرخأ ()

 7١. 219/5 يئاسنلاو «(1884) ملسم هجرخأ (4)

 . ةريره يبأ ثيدح نم 421١171 ملسمو 18917(2) يراخبلا هجرخأ (5)

 .لوهجم وهو «فيطغ نب ضايع هدنس يفو ؛ةديبع يبأ ثيدح نم «1475 2145/1 دمحأ هجرخأ (5)

 لاق اذكو «فرعي ال :يبهذلا لاق .هللا دبع نب ليلخلا هدانسإ يف :؛دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(7771) هجام نبا هجرخأ (0)

 . . يداهلا دبع نبا

 .فينح نب لهس ثيدح نم 2511/7 مكاحلاو :.4417 /* دمحأ هجرخأ (8)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 دجسملا ءاثب يف :لصف
 .©0«راّثلا ىَلَع هللا ُهَمَّرَح وللا ٍليِبَس يف ُهاَمَدَق ثّربْخا ِنَم١ :لاقو 000

 منه ُناَكْحَو للا ليِبَس يف ٌراَبُع ُوَْجَي لَو ِدِحاَو ٍلُجَر بلك يف ناَمِإَو حش ُعِمَتْجَي ال» :لاقو
 .20عميلشُم ْيَرَكْنَم يف» ظفل يفو ءىرملا ٍفْوَج يف» ظفل يفو هِدْبَع ٍبَلُق يف» ظمل يفو ؛ِدِبَع هْجَو يف

 ٌماَرَح اَمُهَك ءِراَهَت نم ٌةَعاَس ِّللا ٍليِبَس يف ُهاَمَدَق ترها ِنَما :ىلاعت هللا همحر دمحأ ٌمامإلا ركذو
 .0هراّثلا ىَلَع 8 خي د 8 © لع

 نمو نهج َناَكُدَو للا ليِبَس يف ًاراَبُه ٍلُجَر فْؤَج يف ُهّللا ُعمْجَي آال» :لاق ُهَّنأ ًاضيأ هنع ركذو
 هللا َدَعاَب للا ليِبَس يف َاَمْوَي َماَص ْنَمو هِراَّثلا ىلع ِهِدَسَج َرْئاَس هللا َمّرَح وللا ٍليِبَس يف ُهاَمَدَك ْثّرَبْغا
 ىاَدَهُشلا مَئاَكِب هل مخ للا ليس يف ٌةَحاَرج حرج ْنَمَ «لجتْسُملا ٍبكاَرل ٍةَنَس ٍفْلَأ هرم َراَثلا ُهْنَع ماي وم 7 جيلا ماعباممل هةموو سا ممم ا كوم ماع 00
 :َنوُلوُقَيو َنوُرِخآلاو َنوُلّوَألا اهب هْفِرْعَي كسلا خبر اَهُحبرَ ِناَرَمْعَرلا نول اَهّثْوَل مالا َمْوَي رون هَل
 . "9 ةئجبلا ُهَل ْثّبَجَو َوَقاَن ِّقاَوْق ِهَّللا ليبَس يف لَئاق َْمَو ِءاَدَهْشلا ٌعباَط ِّْيلَع نالق

 َموَي اكس ٍراَبُقلا َنِ ُهَباَصَأ اَم ٍلْئِب ُهَل َناَك هللا ٍليَِس يف ٌةَحْوَر َحاَر ْنَم :هنع هجام نبا ركذو
 ,؟حقَماَيِقلا

 .©نالا وَ هللا مرح الإ وللا ٍليِبَس يف ّجَعَر ءىرملا َبْلُق ظّلاح امد :هنع هللا همحر دمحأ ركذو

 .©0واَهْيلَع امو ايْنُدلا َنِم ٌرْيَح وللا لبس يف مْوَي ظاّيِر» :لاقو
 ُكَلَمْعَي َناَك يِذّلا ُهلَمَع ِهْيَلَع ىَرَج ءَتاَم ْنِإَو ِاَيَِو ِرْهَش ماّيِص ْنِم ٌريح ليلو مْوَي ظاَبر» :لاقو

 .ناَنْللا أَو قرر ِهْيَلَع يرْجَأَ
 مي ىَِإُهلَمَع وُمني هَ للا لبيس يف ًاطباَرُم َتاَم يِذَّلا الإ ِِلَمَع ىَلَع ْمَتْحُي ِتْيَم لك» :لاقو < ومر رك عقر مك سا و عع عرص نك هع عم ممدود 7 ل 23131

 ."1ِربقلا ٍةثف نم ْنّمويو ةماعلا
 .©0ويلزاَتَملا نم ُهاَرِس اَميِف موي ِفْلَأ ْنِم ريح للا لبس يف مْوَي ظاَبر» :لاقو
 .7!وههياَقَو اًهِءاَيِص ليل فلآ هَل ثّئاك هللا ليِبَس يف هليل طَباَر ْنَم١ :هنع هجام نبا ركذو

 .سبع يبأ ثيدح نم «(1557) يذمرعلاو «(407) يراخبلا هجرخأ (1)
 رخآ هجو نم دروو «جالجللا نبا هيفو ؛ةريره بأ ثيدح نم ءال" /7 مكاحلاو 4 ١17/1 يئاسنلاو 2567/1 دمحأ هجرخأ (؟)

 .نسح هدانسإو 217 217/7 يئاستلاو 74١/1, دمحأ هجرخأ
 . حيحص هدانسإو «يمعتخلا هللا دبع نب كلام ثيدح نم « 203560 /6 دمحأ هجرخأ (8)
 .ءادردلا بأ نع كيرد نب دلاخ عامس يف فلتخا نكل تاقث هلاجرو «ءادردلا بأ ثيدح نم 4 2447/5 دمحأ هجرخأ (4)
 . . .نسح دانسإ اذه :«دئاوزلا يف» يريصوبلا لاق ءسنأ ثيدح نم :(177/) هجام نبا هجرخأ (0)
 .نسح ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم 2388 /5 دمحأ هجرخأ (1)

 . دعس نب لهس ثيدح نم ؛(78447) يراخبلا هجرخأ (010)
 . يسرافلا ناملس ثيدح نم 191(2) ملسم هجرخأ 4

 . حيحص ثيدح :لاقو «تاقث هلاجرو ءديبع نب ةلاضف ثيدح نم )١1771(« يذمرتلاو )50٠0(« دواد وبأ هجرخأ (9)
 ىلوم حلاص يبأ ىوس تاقث هلاجرو «نامثع ثيدح نم 4١ ؛74/5 يئاسنلاو «(217717) يذمرتلاو 257/١ دحأ هجرخأ )٠١(
 . نامثع

 )١١( هجام نبا هجرخسأ )9755(.

 ك1 ااا مما



 ١ دابعلا ريخ يدم )1( 4

 وتس هيأ يف خفيعأ فت نمي للا لبيع يف هكدعأ ةقثو لاو
: 

ف اوُدِهاي ؛ةّنَجلا َنوُلُخْدََو ْمُكَل لد,
 ُهَل ُتَبْجَو «ِةَقاَن َقاَوُك هللا اديَس يف َّلَئاَك ْنَم وللا ليس ي

 ل
1 00 

00 

طَباَر ْنَم١ :هنع دمحأ ركذو
نال َنيِحِلْسُملاٍٍلِحاَوَس ْنِ ٌءيش يف 

 طاب ُهْنَع ثآَرجَأ ماي 

0 

ف ٍةليَل ثررحو : ًاضيأ هنع َرِكُدو
ي لب فلآ نب لَضْفا هللا لبس ي

 ."”0اهُراَهت ٌماَصْيو 1 هَل ْماَُ

 هولا ةَيَح ْنِم تكي زأ تَعمَ نع ىلع ٍتَمّرَحا :لاقو
ْثَرِهَس ٍنْيَع ىَلَع ٌراَثلا ٍتمْدَحَو

 يف 

0405 
 «وللا ليِبَس

ل «ناطْلُس ُهدُخَأَي ال ًاعولطتي وللا ليِبَس يف َنيِمِلْسُم | ِءاَرَو ْنِم ٍسرَح ْنَما :هنع دمحأ ركذو
 ري ْمَ

هللا َّنَ مَسّقلا لَن الإ هِيَ راي
هدا اَِإ رْكَنَي نيَرِد : ُلوُقَي 

 هد :ميرم] ا

ليل نيملسملا َسّرَح لجرإ لاق
حابصلا ىلإ هلأ نب مهرفس يف ه

 الإ ُلِزْنَي مل هسرف ٍرهلَ ىَلَع 

زوو :ٍقَجاَح ِءاَضَق وأ ةالصل
لمْمَت الآ َكِيلع الق تي[ 

 .'"اهَدْعَب 

لبس يف مهب علب نم :لاقو
 اهلا يف هجرك هلك للا 

 2 جا 5 ب ف 505 <( هلع يروا يج 5 ب ف مهما مس مل 50

بَس يف مُهَسِب ىَمَر نم :َلاَكو
َمَو رحم لِ هُوَ وللا ٍليِ

ك وللا ليِهَس يف ٌةَيَْط َباَش ْن
 هل ثئا

ب ةجردلا ريسفت يئاسنلا دنعو . 20مل ْمْوَي ارو
 . ماع ةئام

ٍدِجاَولا ٍمُهّسلاب َلْخْدُي هللا َّنِإ» :َلاَمو
نَص يف ُبِسَتْحَي ُهَعِناَص :ةّنَجلا 

 ويب ّدِجملاو ٌريَخلا ِهِتَمْ

 الر لل منع 2 كعب 000000007 كل م متهاسل عم 2

ت نأ ْنِم ىلإ ب أ اوُمّرَت ْنَأو ءاوُبَكْراَو اومزاو وب َيِماَّرلاو
 الإ لطابف لجرلا هب وُهْلَي ِءيَش ُلُكو اوبكر

 هكرتف ءيمّرلا ُهَللا ُهمّلَع ْنَمو «هتأرما هّتبعالمو ءهّسرف هّبيِدَأَل وأ «هسوقب ُهَيمَر
 «اهرفك ٌةَمْعِيف «هنع ٌةبخر

أو دمحأ هاور
 . "7 ننسلا له

4 00 

هنع دمحأ ركذو
هل لاق الجر نأ 

لاَقَك «ينصوأ :
ُقَِ ٌكيِصوُأ» :َ

َر ُهّنِإف للا ىَو
 ويش ّلُك ُسأ

شإلا ُةيَْعَر هلك ٍداّهجلاب َكِيَلَعَو
ك ءنآزفلا ةَوَالِتَو وللا ركب َكِيَلَعَو «مآل

 َرْكَذَو ءءاَمّسلا يف َكَحوُد هل

أ ثيدح نم 4/7 مكاحلاو :«(1500) يذمرتلاو 2445/7 دحأ هجرخأ 0
 . يبهذلا هقفاوو هححصو «ةريرع يب

نم 2507/5 دحأ هجرخأ
ض لنسب ءادردلا مأ ثيدح 

 ٠ فيع

 1 دمحأ هجرخأ (م)
ب نامثع ثيدح نم تكف

نب بعصم هيفو «نافع ن
 .دحأو ريغ هفْعض تباث 

 1“ /غ دمحأ هجرخأ (4)
يب ةناجير يبأ ثيدح نم ؟ 18/5 يئاسنلاو

ش نب دمحم لجأل فيعض ك
 « لاحلا لوهجم هنإف 'ريم

لا سنأ نب ذاعم ثيدح نم ء110/ /* دجأ هجرخأ (ه)
 ٠ فيعض نسي ينهج

1) دواد وبأ هجرخأ 649)
لهس ثيدح نم «(81

قث هلاجرو «ةيلظنحلا نب 
 . تا

ث هلاجرو «يملسلا حيجن يبأ ثيدح نم «؟1//9 يئاسنلاو «("؟+ه) دواد وبأ هجرخأ (ب)
 .تاق

 1١7/6 دجأ هجرخأ (م)
لسلا حيجن يأ ثيدح نم ؛ 75/5 يئاسنلاو ؟(15118) يذمرتلاو

 ٠ تاقث هلاجرو ءيم

 دمحأ هجرخأ (5)
 «(5411) هجام نباو « 158/15 يئاسنلاو ؛(817) دواد وبأو ء

يدح نم :40/, مكاحلاو
 ث

إلا ىقايو «لاحلا لوهجم «ديز نب دلاخ هيفو «رماع نب ةبقع
 ٠ تاقث دانس

 )1١( هجام نبا هجرخأ )25415. ١



 دجسملا ءاني يف :لصف
 ,هاألا ديري يِذّلا ُبَتاَكُملاَو للا ليِبَس يف ٌدِحاَجُملا :ْمُهنْوَع هللا ىَلَع ٌّنَح ٌةنَالَلا :لاقو . 2هداهجلا مالسإلا ماس هوا: لاقو 2”(ضرألا يف كَل ,9) دايعلا ريخ يده يف داعملا دا 1ك

 .«قماقلا موي لَم وع هللا ُهَباَصَأ ريب ِهِلْهَأ يف ًايزاَع ّلَخُْبْزَأ ًايِزاَم ْْهَجُي وأ ُلْعَي ل ْنَم١ :هنع دواد وبأ ركذو ,9هِقاَقي ْنِم ٍةيْمُش ىلَع تاك ُدَسْنَت هب ْتِّدَحُي ْمَلَو ُوَْي ْمَلَو ٌتاَم نم :لاقد 0 ,©9(تاقَعلا ُديِرُي يِذّلا ُحّتلاو
 ٌداّهجلا اوُكَرَتَو قبلا اند اوُعبَتاو :ةئيِهلاب اوُمَياَبَبَو .مُمْرّدلاَ رائيدلاب ُساّنلا َّنَض انو :َلاَقَو

 ,0واّهجلا كرب ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلا يراصنألا بويأ وبأ رسفو [146 :ةرقبلال 4 كج ىلإ عيري ال َو» :ىلاعت َلاقو .©هقَمّلك دفَو هللا َّيِقَ هللا ليبَس يف ٌرثأ هَل سل جو وع هللا َيِيَل ْنَم :هنع هجام نبا ركذو نال اوُدجاَرُي ىَنَح ْمُهْنَع ُهمَكَْي ملف لب ْمهي هللا َكَرْنأ ىّللا ٍليَِس يف
 َكِبذ اوُلَعَف | واهجلا يف وما قمل ميال مس املأ الا ل :هنع ٌحصو .000هوّللا ليبي يف َوُهُن .اَيلُعلا يم هللا همك َنوُكت لاَ ْنَم١ :هنع َّمصو , 9يفوُيّسلا لالظ تحت ِدّنجلا َناَوْبَأ نإ :لك هنع حصد

 ,20لاق
1 

 نإ ًابيتْحُم ًارياَص ُهّللا َكّنَعَب ًابيتْحُم ًارباَص َتْلْئاَق ْنإف :ورمع نب هللا ٍدبعل لاق هنأ هنع حصد 00 رجأ 96 .اهذلا َضَرَع يفتي هاج نم نأ :نع حصد
 َتليُم وأ َتْلَئاَق ِدْجَو يأ ىَلَع ورْمَع نب وللا َدْبَع اي ًارثاكُم ًايئاَرُم هللا ٌكََعَب .ًارْئاَكُم ًايِئاَرُم َتلَئاَق
 ,27«يلاَحلا ٌكْلَي ىَلَع ُهّللا كَنَعَب

2 

 .تاقث هلاجرو ءلوطم ثيدح يف ذاعم ثيدح نم ,(15) يذمرتلاو ىلا /6 دحأ هجرخأ (5) .دهاوشلا يف نسح هدانسإو , يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 87/5 دمحأ هجرخأ )١(
 يبأ ثيدح نم قال 5 مكاحلاو ,(؟918) هجام نباو تلك يئاسنلاو ,(1560) يذمرتلاو ىوارك دعأ هجرخأ (9)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو ءةريره
 .ىرخأ قرط ثيدحللو .تاقث هلاجر دانسإب ءرمع نبا ثيدح نم ,(001455) دواد وبأ هجرخأ (7) . تاقث هلاجرو «ةمامأ يبأ ثيدح نم ,(ويد5) جام نبلو ء(5 5050 دواد وبأ هجرخأ (5) . ةريره يبأ ثيدح نم م16 يئاسنلاو ,(60) دواد وبأو ,0910) ملسم هجرخأ كحل
 . عقار نب ليعامسإ فعضل فيعض دنسب ةرير+ يبأ ثيدح نم ,(ايو#) هجام نباو «(0735) يذمرتلا هجرخأ 00)
 . يبعذلا هقفاوو هححصو الو /؟ مكاحلاو ,(؟95) يذمرتلاو ,(؟015) دواد وبأ هجرخأ (8)
 . ىنعملاب فنصملا هقاس دقو . يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم (05409) يذمرتلاو ,(1405) ملسم هجرخأ قل

. 
 ىسوم يبأ ثيدح نم ,(16915) ملسمو

,)081١( 
 ) )0٠١يراخبلا هجرخأ

 . يبهذلا هققاوو هححصو .ةريره يبأ ثيدح نم ىف" مكاحلاو ,(015) دواد وبأو 25/5 دمحأ هجرخأ (1؟) يس تي نم ,00005) يفمرتلاو 01900) ملسم هجرخأ 10
 ..ديؤت ثيداحأ بابلا يف نكل ؛ةجراخ نب نانحو هللا دبع نب ءالع ةلاهجل فيعض رلنسب 061019) دواد وبأ هجرخأ 17



 دجسملا ءانب يف :لصق 1 (؟) دابعلا رْيَخ يده يف داعملا داز

 َلَّوأ َلِتاَقُي ْمَل ْنَِ هلو ِرَمّسلِل ٌجوُرُكلا ُبِحَتْسَي اَمُك الا َلوأ َلاَعِقلا ٌبِحعْسَي ناكر لص

 . 'ةرضَتلا َلِزْنَيَو ُحاَيْرلا ّبْهَتَو ءُسْمَّشلا َلوُدَت ِنَح َلاَتتْلا َرْأ ل

 الإ هله يف ملي نعب ملأ لاو للا لميس يف ذدحأ ملي أل هديب يفت يِذلاو» :لاق ص

 , 7كشملا حير حبّرلاو ءمَّدلا ْنْوَل ُنْوَّللا ٍةَماّيِقلا َمْوَي َءاَج

 هوّللا ةيْدَح نم ٍةَعَْدَوَ هك برأ ذأ نير نم للا ىلإ بح ةْيَس سنو : :هنع يذمرتلا يفو

ارثألا اَمَآَو وللا ليس يف قار مد ةَرظتَو
 . ”1وّللا ضفاَرَك نم برك يف أَ وللا ٍليِبَس يف ّرْئأ «ن

 عَن رشي أل رح لا دْنِ هَل «ُوُمَب بع نم ام» : :لاق هنأ هنع ٌحصو
 لَ ايلا ىلإ

 «ىّرخأ هرم لفي ءاَينَدلا ىَلِ َعِجَْي ْن مرسي هَ واَهشلا لق نم ىَري امل ديلا الإ اَهيف امو ايدل

 . '؟؟قاَركلا نب ىَرب امل تار رشح لقا :ظفل ينو
ْذَب َمْوَي ُهَعَم اَهتبا َلِيم ْدَقَو ءٍناَمْعُتلا ٍتْنِب ةَئراَح ٌمأل لاقو

 يف ُهّنإ) :لاق ؟وُه َنْبَأ هُْلَأَسَك ر

 1 . ”«للغألا ِسْوَدْرِْلا

اب ٌةقَلَمُم ٌليِداَك اَهَ ءرْضُخ ٍرْبَط ٍفْوَج يف ِءاَدَهْشلا حار ند : :لاقو
 ُتْيَح ِوُنَجْلا َن نم ُحَرْسَت « ٍشْرَعْل

 7 اوُناَثَك ؟ائيَع َنوُهَتْشَت لق : :َلاَقَك ٌةَعَالْظا ُُهْبَر مهب مها لماذ «ٍليِداََقلا َكْلَي ىلإ يوأت مث «ُتَءاَش

 اوكرُْي نَ ْمُهّنآ اوَأَر رالف تار آل كل لم اي كي تح نجْلا نم حرت ُنحَنَو همت ِءْيَش

 الق ىرشأ زم كليم ين لف ىلع نسمي اعاوز ةرثدأ ين :اوُناك ءاوُنأشُي ْنَأ ن

 . "”«اوُكرت ٌةَجاَح اَح ْمُهَل َسْيَل ى َر

 ندع ىو هد ْنِم ٍةَمْفَد لّوأ ْنِم ُهَلَرَم رفْفُم ْنآ ًالاصِ للا َدْنِع ٍديِهَِّ ند : :لاقو

 «ربكألا ٍعَْمْلا َن نم َنَمأَي يو رْبَمْلا ٍباَذَع ْن َراَجيَو ءٍنْيعلا ٍروُحلا َّنِم َجّوَرُيَو ءناَمْيإلا ةَيْلِح ىّلَحُيَو

 ٍروُحْلا ّنِه َنيِعْبَسَو ِنيكك ٍنْيتتْلا َجَوَرُيَو ءاهيف اَمَو يذلا ري هل وايل ءِراَوْلا ُجاَن هِسأَر ىَّلَع ٌعَضوُيَو

 .يذمرتلا هححصو دمحأ هركذ ؟" اكن اناس َنيِْبَس يف َعفشُيو «ِنيَعْلا

 ِءَرَو ِْم الإ ًادَحأ هللا ملك امه : َلاَك ىَلَب :لاق هيب هللا ام ٌكريخأ الآد :رياجل لاقو

لع دك يدع ب :َلاَقَك ءاحاَمِك َكاَبَآ َمّلكَ «باَجبِح
 ٌةَيِناَت كيِف َلقْقَأَك ينبيحُت َتَر اي : :َلاَق ؛كليغأ 

َر اي :لاق َنوُعِجْرُي آل اهيل ْمُهنأ ين قبس ُهنإ: لاق
 :ةيآلا هذه ىلاعَ ُهّللا َلَوْنَأَك * يِئاَرَو ْنَم م أك ّب

 م و

 .1114 :نارمع لآ] 14د ْمِهْبَر َدنِع آنك لب امون وأ ٍلببَس يف أُم َنَلا نيس الو)
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لو ةعادو نب رخص ثيدح نم 1(2؟1؟) يذمرتلاو 2 )١5 دواد وبأ هجرخأ )١(
 .دهاوش ثيدحل

 .ةريره يبأ ثيدح نم 2771/9 دحأو ؛(141/5) ملسم هجرخأ (؟)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب ءةمامأ يبأ ثيدح نم :(1739) يذمرتلا هجرخأ ()

 . سنأ ثيدح نم «(141//) ملسمو :«(7811) يراخبلا هجرخأ (4)

 .سنأ ثيدح نم 1809(2) يراخبلا هجرخأ (6)

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم :(18417) ملسم هجرخأ (7)

 .بركيدعم نبا مادقملا ثيدح نم (15) يذمرتلاو 2111/4 دمحأ هجرخأ (0

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب « )54٠(« هجام نباو )01١(2: يذمرتلا هجرخأ (4)



 )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 48 دجسملا ءانب يف :لصف

 , 34 :تارمع لآ] ''”4انوْمَأ لأ ٍلِيبَس الينا نع 1 ايلا دذهل هلوسر ىلع ُهّللا لزنأك «مكدَ ُُْملَبَأ نأ :ُهّللا َلاَقَك ءبْرَحْلا نع اولُكُنَي لَو ٍداَهجلا يف اوُدَمْدَي القل امل ُهّللا َعّنَص ام نوُمَلْعي اًنَئاَوْحِإ َتْيَل اي ١: اولاَك ءْمِهِل ييرشعو ملكات بي اوجاع يضر ل يف يكن نب لات كا أ ل نب لك دنا َراَهَْأ ُدرَ ءرضح ربط فاوجأ يف ْمهحاَزَ هللا لمَ دأب ْمُناَوخ و ٌبيِصَأ اًمَل١ :َلاَو
 0 ةيِشَعَو ٌةَرْكُب ةّنَجْلا ّنِم ْمُهَنُز ر ْمِهْيَلَع ُجُرْخَي «ءاّرْضَح دب 7 يف ونجل ب بايب رن ٍقِراَب ىَلَع ُءاَدهْشلا» : ًاعوفرم «دئسملا» يفو

 ,©9وربَولاَو ِرَدَملا أ يل هوكي أ نم نإ بألا لبس يف لكن ذل : ًاعوفرم يئاسنلاو «كردتسملا» يفو 1 . اهي ام ب اذا نب ديك هل امه َجاَو لع دبي ضْرألا حارب اًمهَِليصُن انلْصَأ ن اري امُهّناَع ُهاَْز هِي ىَّتح دولا م 5 نيب ضْرَألا جت الا :لاقو
 للا تبي له ني َنيِعْبَس يف ُديِهّشلا ُعَق ا :«نئسلا# يفو ,©0وةَضْوَقْلا سم ْن ني مكدحأ ُدجَي امك الإ لفل نم ّنِم ٌديِهّشلا ٌدِجَي ام» :امهيفو

 8ك َباَسِح لَك ءايْنُدلا يف ٍدْبَع ىَلِإ َكْبَر ٌكِحَض اذِإَو كير ْمِهَِلِإ ُكَحْضَيَو قتلا ّنِم ىلُعلا ِرْمْلا يف َنوُطْبلَتي ينو خي ىلع مهو جو ةولمال بطل يف كيلا نجلا كل :«دنسملا» يفو

 لل قمار ٍةَجَرَتلا يف َكِْذَ ليم ىّنَح هللا َّق قص وَلا يل اريك ًافارشإ سف ىلع ترشأ نيو لج قَكلاَتلا ٍةَجَرتلا يف َكاَذَ ليم ىّنح هللا َق ٌّقَدَصَم ٌوُدَعْلا يَ انيس ًاهّيَس رْخآَو ًاحِلاَص ًالَمَع طَلَخ ِناَمْيإلا ُدْيَج نم ُّلُجَرَو قَال ةُجَرَدلا يف َوُه ُهّلَتَمَك «ٍبْرغ ْمُهَسه مَن حملا وَ هدلج ُبَرْضُي اَم كك ٌرُدَعْلا ّيِقَل باها دج مل لجو .ةوشنف ثققو ىلع هما و ولا قوش عند ؛مققاتأ يملا يذلا َكِنْذَك ليك ىَّح َهّللا ٌّقّدصف ٌّرُدَملا َيِقْل ِناَمِيإلا ُدْيَج نِم وم ُّلُجَر :ةَعَبْرَأ ُءاَدَهّشلا» :هيفو

 ين ِهِلاَمَو ٍهيفني دهاج ءاَياَطَحْلاَو ٍبوُنَذلا َنِم ِهِسْفت ىلع قرف َنِمْؤُم َلُجَرَ و :قوُتلا ٍةَجَرَدِب الإ َنوُيَتلا بم يف لب ل ل ءلكفُب ىَنَح ْمُهلئاٌَودَمْلا َيِل اذإ ىَتَ هلا لوس يف وَ لامي اج نمْؤُم لَو :“ 5ث ىّلْتَقلا» :«نابح نبا حيحص»و ؛دنسملا» يفو

. 
 يبهذلا هقفاوو هححصو سابع نبا ثيدح نم 7817 /؟ مكاحلاو

 )١( دمحأ هجرخأ ١/ 2577دواد وبأو )٠ 25«,«

. 
 يبعذلا هقفاوو هححصو سابع نبا ثيدح نم ال4 /؟ مكاحلاو

 ) )5دمحأ هجرخأ ١/355

 .تاقث هلاجرو «ةريمع بأ نب نمْحرلا ديع نع ءالال ١/ يئاسنلاو : 4 دمحأ هجرخأ (4) .لوهجم وهو بنيز يبأ نب لاله هيفو «ةريره يبأ ثيدح نم ,(؟1/44) هجام نباو 391/١ دحأ هجرخأ (7)
 .ءادردلا يبأ ثيدح نم ((5071) دواد وبأ هجرخلأ (5) .تاقث هلاجرو «ةريره بأ ثيدح نم هس يئاسنلاو .(037158) يذمرتلاو « 57/7 دمحأ هجرخأ (5)
 .تاقث هلاجرو ءرامه نب ميعن ثيدح نم 3مل /ه دحأ هجرخأ (0)
  ةعيهل نبا فعضل فيعض ٍدنسب ءرمع ثيدح نم 1544(2) يذمرتلاو 6/١ دمحأ هجرخأ (5)

 و و و ومس وص وس بسسس سس وسب سس سمسم سب



 ظذ1

 دجسملا ءانب يف :لصف 144 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

20 
 ا ا سسساحلا

 احم قيما نإ كايد بوو ثحم ةصوضتم كي لفي ىَح لا ّرُدعْلا يقل اذِإ ىّتح هللا لبس

 اًهُْضْعْبَو « باَو وأ ُةَعْبَس منَهَجِلَو ِْباَو وب ٌةَيناَمَت هَل َّنَِ َءاَش ِةَّنَجْلا باو َوْبَأ يأ نم ٌلِخْدَأَو ءاياَطَكلا

ا ليس يف ٌلَئات وعلا ينل اذِإ تح «هلاَمَو هيَ هاج اثم لَو « ضْب َنِم ّلَضْنأ
 لفي ىّبح هلل

 ,"00قاَقْتلا وُحْمَي آل تيَصلا َّن نإ ٍراّثلا يف َكِلَ نإ

 د ٍراَنلا يف ُهَلياَكَو فاك عومي آل هنأ : هنع ٌحصو

 :لاق ؟لَضْمأ ٍلْثَقلا َيأَك : ليق ؛ِهِسْفََو لامي َنيِكِرْشُمْلا َدَهاَج ْنَمه : :َلاَقَف ؟لَضْفأ د اجلا يأ لثسو

 لا ليس يف فاو ٌرِقغو ءُهّمد َقيِرْمَأ ْنَم»

ل وهو“ "هرِئاج ٍناَطْلُس َدْنِع ٍلْدَع ٌةَمِلَك داَهجلا ملكغَأ نب ّنإد : :؟هجام نبا نئس» يفو
 دمحأ

 . ًالسرم يئاسنلاو

 ْمُهَمَلاَح ْنَم الو «ْمُهلَذَح ْنَم مُمُرْضَ آل ْنَحْلا ىلع َنوُِاَُي همأ نم ٌةَقئاط ُلاََ ال هن : هنع ّحصو

 .«َلاَجّدلا َحِيِسَمْلا ُمُهُرِخآ َلِتاَمُب ىّح» : :ظفل يفو .وُةَعاَسلا َموُقَك ىَّتَح

 ءٍثوملا ىلع مهعياب امّبرو ءاوُرِفي الأ ىلع برحلا يف هّباَحصأ م ٌعياِبْي يي ٌئبنلا ناكو :لصف

 «ديحوتلا ىلع مُهعَيابو «حتفلا لبق ةرجهلا ىلع مهعيابو «مالسإلا ىلع مهعياب امك ٍداهجلا ىلع مهعيابو

 . ًائيش سانلا اولأسي الأ هباحصأ نم ًارفن عيابو «هلوسرو هللا ٍةعاط م ازتلاو

 ُهاّيِإ ينلواَن :دحأل ُوُقَي الو ُهُدُحأيف «هتباد نع ٌلزنيف مهيعأ دي ني ني ظوكلا تاكو

 يبأ نع «كردتسملا» يفو .لزانملا ريختو ءودعلا رمأو ءداهجلا رمأ يف هباحصأ رواشُي ناكو

 لَك هللا لوسر نم هباحصأل ٌةروشم رثكأ ًادحأ تيأر ام ام :ةريره

 مهب ٍِساّنلا قفرأ ناكو «ٌعطقنملا ُفِدِرُيو «فيعضلا يجزُيف «ريسملا يف مهتّئاس يف فّلختي ناكو

 ريسملا يف

 اهُمايمو دجن ٌقيرط فيك :نينح ةوزغ دارأ اذإ ًالثم لوقيف «””اهريغب ىّرو ةوزغ دارأ اذإ ناكو

 .كلذ وحنو ٌودعلا نم اهب نّمو

 ."”هةَعذح ُبْرَحلا» :لوقي ناكو

 ا

 .نسح ٍدانسإب «يملسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم (5777) نابح نباو «.186 /4 دمححأ هجرخأ )١(

 . ةريره بأ ثيدح نم :(؟444) دواد وبأو 18491(2) ملسم هجرخأ (؟)

 . نسح ٍدنسب «يشبح نب هللا دبع ثيدح نم ,08/6 يئاسنلاو )١454(« دواد وبأ هجرخأ (")

 دعس نب ةيطع هيفو ؛يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «(4754) دواد وبأو «(7114) يذمرتلاو )401١(: هجام نبا هجرخأ (54)

 .دهاوش ثيدحلل نكل ,فيعض وهو يفوعلا
 .ةريغملا ثيدح نم 19451(2) ملسمو )9/11١1(: يراخبلا هجرخأ (0)

 .كلام نب فوع ثيدح نم )١1417(« دواد وبأو )1١57(6 ملسم هجرخأ (1)

 .نسح دائسإب ءرباج ثيدح نم «(5778) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .كلام نب بعك ثيدح نم «(64 ج) (5779) ملسمو ,(54417) يراخبلا هجرخأ (8)

 .رباج ثيدح نم :(17759) ملسمو (2070170) يراخبلا هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قيل دجسملا ءانب يف :لصف

 ."تمرحلا ُتّيبيو «ٌعئالطلا ٌعِلطُيو ىّردع ربخب هنوتأي نويعلا ثعبي ناكو
 . 2 مهتاوصأ اوضفخو هللا ركذ نِم هياحصأو وه رثكأو هللا ٌرصنتساو ءاعدو فقو هّردع يقل اذإ ناكو

 . اهل اَئُْج ٍةبنج لك يف ٌلعجيو «ةلتاقملاو شيجلا ُبّنري ناكو
 .دِيَعْرِو نيب رهاظ اَمّبِرو ءهّنَّدُع برحلل ُسَبْلَي ناكو ءورمأب هيدي نيب ُرَرابُي ناكو
 1 .©9ثايارلاو ٌةيولألا هل ناكو
 . 0 لفق مث ءثالُت ْمِهيَصْرَعب ماقأ .موق ىلع رهظ اذإ ناكو
 .©داغأ الإو ْرِغُي مل ءًانذؤم ٌئيحلا يف عمس نإف ءرظتنا «ريغُي نأ دارأ اذإ ناكو
 راهن مهأجاف امّبرو ةٌردع تّيِب امير ناكو
 .راهنلا ةركب '”سيمخلا موي جورخلا بحي ناكو
 , ”ههمعل ءاسك مهيلع طسُي ول ىتح ضعب ىلإ هضعب ٌمضنا لزن اذإ ٌركسعلا ناكو
 .«نالف ايرخآت ؛نالف اي مدقت" :لوقيو ءهديب لاتقلا دنع مُهبَعيو ' '”فوفصلا بتري ناكو
 .هموق ةيار تحت لتاقُي نأ مهنم لججرلل بحتسي ناكو
 ْمُهئْزْها ٍباّرخألا َمِزاَمو باَحّسلا َيرْجُمو باّتكلا َلِزْنُم ٌءُهَّللا» :لاق ٌردعلا َيِقْل اذإ ناكو

 .(رمقلا] '' "40 ادرار تا فكر خوري ذهتلا لب 2) ذل َدْوَو متتلل يَ :لاق امبرو .'””مهْيْلَع اًنْرُصناو

 َكِبَو ءيِريِصَن ّتنأو يِدْضَع ّتْنَأ ٌمهللا» :لوقي ناكر هكَرْصَن ْلِْنأ مُهّللا» :ُلوقيناكو 0
 , "ليا

 :لوقيو هسفنب ْمِلِعُي ءٌردعلا هدصقو «ٌبرحلا يِححَو «ّسسأب هل دتشا اذإ ناكو

 .(7801) دواد وبأو «(1501) ملسم حيحص رظنا قفز
 .(09757) ملسم 'حيحص# رظنا 0020
 ٍدانسإب ءديزي نب بئاسلا ثيدح نم :(5807) هجام نباو 191/١ ؟لئامشلا» يف يذمرتلاو «(505) دواد وبأ هجرخأ (©

 .دهاوش هلو «نسح

 .(5418) هجام نباو «.(1581) يذمرتلاو .(5091) «دواد يبأ نئسا رظنا (5)
 .ةحلط يبأ نع «(5796) دواد وبأو 7055(0) يراخبلا هجرخأ (0)
 .سنأ ثيدح نم :(1750) ملسمو )51١(2 يراخبلا هجرخأ (5)
 .رمع نبا ثيدح نم :(1770) «ملسم حيحص) رظنا 0
 . كلام نب بعك ثيدح نم :(7444) يراخبلا هجرخأ (4)
 .تاقث هلاجرو «ينشخلا ةبلعت يبأ ثيدح نم «(5574) دواد وبأو ؛ 4 دمحأ هجرخأ (9)

 .ءاربلا ثيدح نم :(7410) يراخبلا هجرخلأ )1١(
 .ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم )١9/45(, ملسمو :(5114) يراخبلا هجرخأ )١١(

 . نابع نبا ثيدح نم ,(؟89817) يراخبلا هجرخحأ (17)
 . تاقث هلاجر ٍدانسإب «سنأ نع .0084) يذمرتلاو «(775) دواد وبأ هجرخأ (1)



 دجسملا ءانب يف :لصف ها (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ©”بِيلطمْلهِبَعيِفااَنَأ ٍبِذَحَآل يبي ئلااَنَأ

 .ودعلا ىلإ مهّيرقأ ّناكو "1و هب اوَقْتا ُبْرَلا ٌدتشا اذإ ٌسانلا ّناكو

 ْتِمَأ» :ةّرَم ْمُهُراَعِش َناكو ءاومّلكت اذإ هب َنوُقَرْعُي برحلا يف ًاراَعِش هباحصأل ٌلعجي ناكو

 .0(َنوُرَصنُي آل مح) :ةرمو 2 )«ٌروُضْنَم ايف :ًةرمو "00ثيأ

 ُسّرتتي ناكو «ةيبرعلا سوقلاو حمّرلا ٌلِمْحَيِو ءفيسلا ُدّلقَتيو ٌةَدوُحلاو َّعِرُدلا ٌسَّبلي ناكو
2 

 سرتلاب ٠
 ُمالَيُلا اًمآف هللا ُهُضِفْبُي اَم اَهْنَِو هللا ُهْنِحُي اَم اَهْنِم َّنِإ» :لاقو برحلا يف ءاليُحلا ُتِحُي ناكو

 ّرَع هللا ٌضِفْبُي يتلا اَمأَو قََدَّصلا َدْنِع ُهُنايْخاَو ءواقّللا دْنص ِهِسْفَتِب ٍلُجّرلا لايتلاف هللا اَهبحُي يَِّلا

 .9غنْخَنلاَو يغّبلا يف ُهُلاَيخاَك َلَجَو

 .فئاطلا لهأ ىلع هّيصن قينجنملاب ةرم لتاقو

 ., 9نادلولاو ِءاسنلا لتق نع ىهني ناكو

يحتسا «ْتبْنُي مل نمو ُهَلْكَق َتَْنَأ آر نمف قلتاقملا ىف ٌرظني ناكو
 , 0ها

 َْم اوُلتاثو «وللا ٍليَِس يفو هللا مشي اوُريس» :لوقيو ءوللا ىوقتب مهيصوُي ةّيرس ثعب اذإ ناكو
 و اولْتفَت الَو ءاوُرُدْعَت لَو ءاوُلُتَمُت آَلَو «هللاب َرَثَك

 .ٌردعلا ضرأ ىلإ ِنآرّقلاِب ِرَفَّسلا نع ىهني ناكو
 نود مالسإلا ىلإ وأ ءةرجهلاو مآلسإلا ىلإ اّمإ لاتقلا لبق هّردع ّوعدي نأ هتّيرس ٌريمأ رمأي ناكو

 «هيلإ اوُباجأ ْمُه نإف «ةيزجلا لدي وأ «بيصن ءيفلا يف مهل سيل «نيملسملا ٍبارعأك نونوكيو «ةرجهلا

 . مهلتاقو هللاب ناعتسا الإو «مهنم َليَق

 جرخأ مث ءاهلهأل اهاطعأف بالسألاب أدبف ءاهّلك َمئانغلا عمجف ءيدانم رمأ هّردعب رفظ اذإ ناكو

 ال نمل يقابلا نم 0070خَضْرَي مث «مالسإلا حلاصم.نِم هب هرمأو ءهللا هارأ ثيح هعضوف «يقابلا سمح
2 

 ٌمهس :مهسأ ٌةثالث سرافلل «شيجلا نيب ةّيوّسلاب يقابلا مسق مث «ديبعلاو ٍنايِبّصلاو ٍءاسنلا نِم هل مهس

 )١( بزاع نب ءاريلا ثيدح نم (1795) ملسمو :(5874) يراخبلا هجرخأ .

 .ءاربلا ثيدح نم :(197/7) ملسم هجرخأ (؟)

 . يبعذلا هقفاوو هححصو عوكألا نب ةملس ثيدح نم 7/7 مكاحلاو :76951-27778) دواد وبأ هجرخأ ()

 .ًالسرم نيسحلا نب يلع نب ديز نع 159 ص «يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هجرخأ (4)

 ةرفص يبأ نب بلهملا ثيدح نم مكاجلاو )١187(« يذمرتلاو ء(789019) دواد وبأو الا /ه 50/4 دحأ هجرخأ (0)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو

 . هيوقي ام ثيدحلل نكل ؛فيعض هدنسو «كيتع نب رباج ثيدح نم «/4/ يئاسنلاو «(5564) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .رمع نبا ثيدح نم :(17/44) ملسمو 7015(2) يراخبلا هجرخأ ()

 ٍداتسإب يظرقلا ةيطع ثيدحح نم 2«(؟041).هجام نباو يئاسنلاو )١584(2 يذمرتلاو :(4405) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .تاقث هلاجر

 .بيصبلا نب ةديرب ثيدح نم :(771) دواد وبأو :«(15117) يذمرتلاو 1981(2) ملسم هجرخلأ (9)

 )٠١( سابع نبا ثيدح نم ؛(1817) ملسم هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 دجسملا ءانب يف :لصف

 .هنع تباثلا حيحصلا وه اذه .©) ههس لجارللو .هسرفل ٍنامهسو ؛هل

 «سمخلا نم رتل ناك لب :ليقو .ةحلصملا نِ ءاري ام بسحب ةمينغلا ِبْلُص نِ ُنّْثتُي ناكو
 . ٍسْمُحلا ٍسْمُح نم ناك لب :لاوقألا فعضأ وهو ليقو

 مظعِل مهسأ ةعبرأ هاطعأف «سرافلاو لجارلا مهس نيب هيزاغم ضعب يف عوكألا نب ةملسل عمجو
 © ةوزغلا كلت يف ِهِئانَغ

 .©0لفنلا ادع ام ةمسِقلا يف يوقلاو فيعضلا يّرَسُي ناكو

 َعُير اَهَلْقَنَو ُهَسْمُح جرخأ ُتِمِيْغ امف ءهيدي نيب ةّيِرَس تعب «ٌردعلا ضرأ يف راغأ اذإ ناكو
 ناكف .كلذ عمو (”ثلثلا اهلّقتو ءكلذ لعف ءعجر اذإو «شيجلا رئاس نيبو اهنيب يقابلا مسقو «يقابلا
 .0«يفيعَس ىَلَع نينيؤملا يوك ْرَِ» :لوقيو ءّلَقتلا ةركي

 لبق هٌراتخي ًاسرف ًءاش نإو ٌةمأ ءاش نإو ءادبع ءاش نإ «ّيِفَّصلا ىَعْذُي ةمينغلا نم ْمُهَس دي هل ناكو
 ,20سمخلا

 نب ريهز ينب ىلإ هباتك يف َءاج اذهلو ءدواد وبأ هاور "”4ٌيِفَصلا َنِم ُةّيِفَص ُتُناَكو» :ٌةشئاع تلاق
 كارلا ميو ةالّصلا مكمَكاو وللا ُلوُسر ًادّمَحم نو كلا الإ لإ ال نأ مُتْدِهَع نإ مكرم : شكأ
 .©0هوِلوْسَوَو هللا ٍناَمَأب َنوئِمآ ْمُكنَأ يِفّصلا َمْهَسَر لك ّيِبلا مُهَسَو مَْفمْلا ّنِم ٌسسمُحلا ُُيَأَو

 , حِفّصلا نِم ٍراََقلا وذ فيس ناكو

 ملو ءردب نم هّمهس نامثعل مهسأ امك «َنيِملسُملا ةحلصمل ٍةعقولا نع باغ نمل ْمهسُي ناكو
 ةجاحو وللا ٍةَجاَح يف ّقَلطْلا َناَمْفُ نت :لاقف وكلي هللا ٍلوسر ةنبا ةّيَقُر ِهِتْأرمال هضيرمت ناكم اًمْرٌضحي
 .©00ُهَرِخأَو هَمْهَس هَل َبَرَضُف اهِلوُسَ

 مل ًاحبر حبر هنأ لجر هريخأو «مهاهني الو مهاري وهو َنوعيبيو وزغلا يف هعم نورتشي اوناكو
 انأ» :لاقف ءةّيفوُأ ٍةئامّئالث ٌتْحِبَر ىتح ٌاتبأو ُعيِبأ ُتلز ام :لاق«؟وه ام» :لاقف ُىّلثِم ٌدَحأ ْحِبْرَي
 ."37قداّصلا َدغَب ِنْيَئمْكَر» :َلاَق ؟وللا َلوُسَر اي َوُه اَم :َلاَق حبر ٍلُجَو ريَحب كعب

 :نيعون ىلع وزغلل ءارجألا نورجأتسي اوُناكو

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(7/77١) ملسمو ؛(4758) يراخبلا هجرخأ )١(
 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم (؟967) دواد وبأو )18٠019(« ملسم هجرخأ (؟)
 . سابع نبا ثيدح نم :(؟776) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .تاقث هلاجر دانسإب ةملسم نب بيبح ثيدح نم ,(؟10/5) دواد وبأ هجرخحأ 4

 , ةدابع ثيدح نم 777 /ه دمحأ هجرخأ (0)

 .ًالسرم 89491(2) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .تاقث هلاجر دئسب «(794845) دواد وبأ هجرخأ 00
 .نسح هدنسو 5999((2) دواد وبأ هجرخأ (م)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «سابع نبا ثيدح نم :(75808) هجام نباو «(1951) يذمرتلاو الا ١/ دمحأ هجرخأ (9)

 . نسح دنسب «رمع نبا ثيدح نم 71/95(2) دواد وبأ هجرخسأ )٠١(
 .(70140) دواد وبأ هجرخأ(11)



 دجسملا ءاثب يف :لصف م (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ا تا ا هس جن

 .ورفس يف همِدْحَي ْنَم ٌرجأتسيو «لجرلا جّرخي نأ : امهّدحأ

 : لكك يبنلا لاق اهيفو «لئاعجلا كلذ نومسيو ءداهجلا يف جرخي نم هلام نم ٌرجأتسي نأ :يناثلاو

 . :يزاقلا ٌرَِآَو ُهْرْجَأ لِعاجللو ءهّرجأ يزاغللا

 عفدي نأ :يناثلاو «نادبألا ةكرش :امهدحأ ءًاضيأ نيعون ىلع ةمينغلا ىف نوكراشتي اوناكو

 ٌباصأف «مُهَّسلا امستقا امبر ىتح «ممنغي امم فصنلا ىلع هيلع وُرغي هسرف وأ لجرلا ىلإ هريعب ٌلجّرلا

 .هّميرو هّلصن رخآلاو َُحْدِق امُهّدَحأ

 ْمَلَو ءنْئَرْيِسُأِب ٌدْعَس َءاَجَل ِرْذَب َمْوَي ٌبيِصُن اميف ٌدْعّسو ٌراَّمَعَو اَنَأ ٌتكرتشا :دوعسم نبا لاقو
 ١ 1 / 5(2) < عيفمم 0 1
 35 هي د راَمَعَو ان وى

 َدعب ِهَّدمّلا نِم َمِدَق نمل ٌمِهْسُي ال ناكو ؛ىّرُأ ًالاجرو مرات ًاناسرُف ةّيرسلاب تعبي ناكو
 ىفضرسشل
 . حتفلا

 سمش ٍلبع ينب نم مهتوخإ نود بلطملا ينبو مشاه ينب يف ىبرُقلا يذ ّمهس يطعُي ناكو :لصف

 مل ْمُهْنِ» :لاقو ٍوِعِباَصَأ َنْيَب َكَنَشَو ؟دجاو ٌءْيَش مِشاَه وُنَبَو بيِلكملا وُنَب اًمنإ» :لاقو «لفون ينبو

 .2مآلشإ الو ٍةيِلِجاَج يف اَنوُقِراَمُي

 الو «هنولكأيف َماَعَّلاو ٌبّنِعلاو َلَّسَعلا مهيزاغم يف هلك هعم َنوُبيِصُي نوملسملا ناكو :لصف

 ملو هًَالَسَعَو ًاماَعَط للي هللا ٍلوُسَر ٍناَمَز يف اوُمِتَغ ًاشْيَج َّنِإ) : رمع نبا لاق . ”هناغملا يف هنوٌعفري

 , "دواد وبأ هركذ ؛ٌسْمْحل | ُمُهْنِم ْلَحْؤُي

 ءائيش اذه ْنِم ًادحأ مويلا يغأ ال :لاقو مُحَش ٍباَرجِ ربيت َمْوَي لّثخملا نب هللا ٌدبع درفناو

 1 . "”ًائيش هل لقي ملو مّسبتف كَ هللا ٌلوسر ُةَعِيسف

 موي ًاماعط ائبصأ :لاقف ؟خ هللا لوسر دهع يف ٌماعطلا َنوُسْمخت مّثنُك :ىفوأ يبأ نبال ليقو

 . 00«كرصني مث «هيفكي ام َراَدقِم هنم ذخأيف ءيجي ٌلجرلا ناكو «ربيخ

 اًئِلاحِر ىلإ ٌعِجْرَنَل انُك ْنِإ ىتح هُمِسْفَن الو ٍنْزَعلا يف ٌرْزَجلا لكن انك» :ٍةباحصلا ُضعب لاقو

 د دنم اَنثِبرْجَأو

 .تاقث هلاجرو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم :(1017) دواد وبأو 11/4 /7 دمحأ هجرخأ )١(

 . عطقنم وهو «(5184) هجام نباو «7//01 يئاسنلاو «(84*7) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . ةريره يأ ثيدح نم ؛(4778) يراخبلا هجرخأ ()

 . معطم نب ريبج ثيدح نم ؛(1914) دواد وبأو ؛(8774) يراخبلا هجرخأ (4)

 .رمع نبا ثيدح نم ((7164) يراخبلا هجرخأ (0)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «(70/01) دواد وبأ هجرخأ ()

 ,(1لا/7) ملسمو .(4714) يراخبلا هجرخأ (0)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )717١4(«, دواد وبأ هجرخأ (4)

 .فيعض ٍدلسب ؛(10707) دواد وبأ هجرخأ (9)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 61 جسما ءاثب يف :لصف

 "0 «ثكيمأت ىتمُتلا نم ْتَحِبظ يتلا ِروُدقلاب رمأود "هاني َسِنلك ٌةَبْهُم بهَا نَمه :لاقو ٍةلْثُملاو بهل نع هيزاغم يف ىهني وي ناكو :لصف
 ىلع يشمي كو للا ُلِوُسَر ًءاَج ذإ يلغتل اًنرودُق إو ءاهوبهتناف ًامنغ اوباصأو ٌدْهيَجو ٌةديدش ٌةَجاح َساَّنلا ٌباَصأَف «رفس يفي للا ٍلوُسَر عَم اَنْ :لاق راصنألا نم لجر ْنَع دواد وبأ ركذو

 .:قبهتلا نم لأي تسيل ةئيَملا نإد دأ هما نه لحب تسب هلا َّنإ» :لاق مث «بارتلاب محلا ُلوْرُي لعج مث ءوسوقب اًرودُقاَُعأَك .هسوق
 نم ًابوث ُلجّرلا َسسبْلَي نأو :هيف امد اَهّقِجعأ اذإ ىَّتح ءيفلا نِم ٌةباد لجرلا بكري نأ ىهني ناكو

 .برحلا لاح هب عافتنالا نم عنمي ملو © هيف هدر هّقلخأ اذإ ىتح ءيفلا

 .«*0هقمايقلا ّمْوَيِهِلْهَأ ىَلَعٌراََّشو ٌراَثو ٌراع َوُه» :لوقيو ءادج ٍلوُلُغلا يف ُدُدْشُي ناكو :لصف
 ىعّلا ٌةَلْمّشلا نإ هديب يِسْفَن يِدّناَو ًالك» :لاق ُّنَجلا ُهَل ًائينه :اولاق مَعْذِ ٌةمالغ ٌبيصأ املو

 .©©«ران ني ِناَكاَرِش ْوأ كاري :لاقف ءَكِلُذ ٌعيس امل نْيماَرِش وأ ِكاَّرْشب لجر ءاجف ارا ِهَْلَع ُلَِتَْتل ُمِساَقَملا اَهْبِصُت ْمَل «ٍمِئاَنَلا َنِم ربح َمْوَي اًمّدَحَأ
 ٌئَيِفْلَأ ال» :َلاَقَك هَرْمأ َمَطَعَو ُدمَطَعو َلوُلُكلا ٌرَكَذَه قي وللا ُلوُسَر انف َماَق :ةريره وبأ لاقو

 8 : ُنوُقَي ٌةَمَحْلَح ُهَل سرك ِهيَبَكَر ىَلَع ٌءاَمُت اهل ٌةاَش ِهيَبَكَر ىَلَع ِةَماَيِتلا َمْوَي مُكَدَحَأ
 :ُلوُقَيَك ءٌتماَص هيَبقَر ىَلَع َكُتمَلْبأ ذك ًامْيَس َكَل ُكِلمَأ ال :ُلوُقأَ
 :ُلوَُيَق ٌِهْحَت امر ِهتبكَر ىلع كتل ذك اعيش هللا ّنِم َكَل ُكِلَْأ
 .7كئنلبأ ذك اعْيَم كَل ُكِنْنَأ

 ,0!اَهّلَع ْدَق ٌَءاَبَع اودَجَو َنُوُوُطْنَي اوُبَمَذَق «راَثلا يف َوُه» :تاّم دقو ِِلَقَت ىَلَع ناك نمل لاقو
 ٌديِهَش ٌنالُقو : اوُناَقَك ءلُجر ىلع اوُرم ىّتح ٌديِهَش ُنالْقو ٌديِهَش ّنالُق :مهتاوُرَع ضعب يف اولاقو

 باطلا ّنبا اي ٌبَمْذا» :كي هللا ٌلوسر لاق مث «ةءاَب وأ اَهّلع ِةَدْرُب يف ٍراَثلا يف ُهْئْيَأَر يِنإ الك١ :لاقف 7 27 / / سس هك نأو يبيعها .ةمماكع 5 كي :
 .(نوُئمْؤُملا الإ ةنجلا لخْدَي ال هنإ : سانلا يف دانف ٌبهذا هرج م وعيب ءكإ ةكم هي د5 كا و. يك م ع5 عاق عر

 ُهوُجو ُترْيَتَف ءمُكبِحاَص ىَلَع اوَُلَص» :لاقف كي هللا لوسرل كلذ اوركذف ءربيخ ٌموي لجر يفوتو ماوق دو ممم 020 0 7 570 00 006 057 30

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب سنأ ثيدح نم ,01501) يذمرتلاو 15١« /“ دمحأ هجرخأ )1١(
 . جيدخ نب عفار ثيدح نم 1974(2) ملسمو ,(71/0) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .دهاوش هلو ءتاقث هلاجرو «ةباحصلا نم لجر نع ,(؟0١/07) دواد وبأ هجرخأ ()
 .تاقث هلاجرو «تباث نب عفيور ثيدح نم 2308/4 دمحأو «(71708) دواد وبأ هجرخأ (:)
 ةلعنع هيفو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم )740٠(( هجام نباو 2577/5 يئاسنلاو 2184/5 دحأ هجرخأ (5)

 .دهاوش ثيدحلل نكل ءسلدم وهو «قاحسإ نبأ
 .4697/7 كلام هجرخأ ()

 .(1811) ملسمو ,(70179) يراخبلا هجرخحأ (0)
 ,(؟84494) هجام نباو «(30174) يراخبلا هجرخأ (4)
 .رمع ثيدح نم «(1814) يذمرتلاو ؛(4١١) ملسم هجرخأ (5)



 ىراسألا يف بكي هيده يف :لصف 16 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٍدوهي زرخ نب ًازرحت اوُدِجوف فات اوُشّتفَف «اأديم هللا لييس يف ل مُكبِاَص نإ : َلاَقَق ءَكِلْذل ٍساَّنلا

 ©!«نْيَمَمْرِد يراسُي ال

ي فُسُمُخُيُف مِهِمِئانَعِي ٌنوؤيجيف «سانلا يف ىدانف «ألالب ّرمأ ٌةمينغ ٌباصأ اذإ َناَكو
 ءهُمسْق

 َر :لاق «؟انَلَن ىَداَت ًالآلب تْعِمَس» : ني هللا ُّلوُسَر َلاَقَ ءرعَش نم ٍماَمِزِي كلذ دعب ٌلجر ءاجف

 . "هك َُلبنأ نك ٍةَماّيِقلا َم وي هب ءيجَت َتْنَآ ْنُك» :َلاقف ءرذتعاف «هب ءيجَت ْنَأ َكَعَتَم اَمُك» :َلاَك

 ٌحوسنم اذه :ليقف «“" دعب ناديئارلا ناتفيلخلا رح «ويرضو اغلا عاتم ٍقيرحتب رمأو :لصف

 نم اذه َّنِإ | :باوصلا وهو :ليقو .اهنم ٍءيش يف ٌقيرحتلا ءىجُي مل هنإف «ُتْرَكذ يتلا ٍثيداحألا ٍرِئاسب

 كيلذكو ءَكَرَتو َقّرَح هنإف « ؛ةحلصملا ٍبّسحب ةمئألا داهتجا ىلإ ةعجارلا ةيلاملا ٍتابوقعلاو ريزعتلا باب

 وه امنإو ءخوسنم الو دَحِب ٌسيلف «ةعبارلا وأ ةئلاّثلا يف رمخلا براش ٌلتق اذه ُريظنو . هدعب نم ٌةؤافلخ

 . مامإلا داهتجاب قّلعتي ٌريزعت

 ىراسألا يف هلي هيده يف :لصف

 2 | ىرسأب مهّضعبو ؛لاملاب مهّضعب يدافيو «مّهَضعب لُثقيو ءمهضعب ىلع ّنُمَي ناك

 نب ب ْمِهظُملا ناك وَلا : َلاَقو «لامب ٍردب ىراسأ ىدآفف « ءةحلصملا ٍِبَسَحِب هلك كلذ لعف
 يح ّيِدَع

 ,20ههل مُهتكرَكل ٠ « ىنتنلا ٍءآلوه يف ينَمّلَك

 َر ٌرسأو «* مهيلع ّنَم مث مهرسأف هنري نودي َنوُحْلتم نونامث ةيبيدحلا ٍحلُص يف هيلع بهو

 , "'هلسأف هقلطأ مث «ٍدجْسمَلا ِةَيِراَسِب هبَرف ةَفينَح ينب َدِّيس لاثأ نب ًةمامُ

 ىلع ًةوق مهل ُنوكت ةيدف مهنم ذأ نأ ُنيَدّصلا هيلع راشأف .ردب ىراسأ يف ًةباحصلا راشتساو

 ءركب وبأ ىأر يذَّلا ىرأ ام ءوللاو ال :رمع لاقو «مالسإلا ىلإ مهيِدهي نأ هللا لعل « مهّقِلطُيو مهّوَدَع

 لاق ام كي هللا لوسر َيِوَهَف ءاهُديدانصو رفكلا ٌةمئأ ءالؤهل َّنإف «مهّقانعأ َبِرضنَن اََتُكَمُت نأ ىرأ نكلو

 ءركب وُبأو وه يكبي ل هللا ُلوسر اذإف دمع «ٌرمُع َلبقأ ءدغلا ني ناك املف هُرَمع لاق ام َوْهَي ملو «ركب وُبآ

 ؛ءاكب ْذِجأ مل نإو ٍُتْيَكَب ءاكب ُتدجو نإف (كبِحاَصو ٌتنأ يكبت ٍءيش ْيأ نم !وللا َلوُسَر اي :لاقف

 ذل هدفا مه نب كُباَحْصَأ َي ع ٌضَرَع يِذَّلِل يكنأ» : هلك هللا ُلوُسَر َلاَثَق ؟امكئاكبل ّتْيَك يك

 يف تحن ّقَع ىّرتأ رك 2 دي نأ يل نأ امج : هللا َلَرْنَأَو ."ةّرَجّشلا وْذَه نم ىّنذأ مُهُّباَدَع َيَلَع ضر

 . ةيآلا [57 :لافنألا] ني

 03 هل

 3 ا

 تحّجرو «ثيدحلا اذهل َرَمُع ّلوق د ةفئاط ٌُتَحَجرف . . بّوصأ ناك ٍنييأرلا يأ يف ُنِماَّنلا َمّلكت دقو

 .تاقث هلاجرو «دلاخ نب ديز ثيدح نم :(7844) هجام نباو « 4 يئاسنلاو )771١١(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم 27 مكاحلاو ؛(1717) دواد وبأو «717/7 دمحأ هجرخأ (؟)

 .رمع ثيدح نم )١471(«: يذمرتلاو «(70117) دواد وبأ هجرخأ ()

 .0179) يراخبلا هجرخأ (4)

 .دهاوش هلو سنأ ثيدح نم 2174/7 دحأو ,(1808) ملسم هجرخأ 2(

 ٠ ةريره يبأ ثيدح نم ((1954) ملسمو ((477) يراخبلا هجرخلأ (5)

 . رمع ثيدح نم 119/537(2) ملسم هجرخأ 22



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هك ىراساألا يف هيب هيده يف :لصف

 مهل كلذ لالحإب هللا ني َقَبَس يذلا ٌباتكلا هَيقفاومو يلع رمألا زارقتسال ءركب يبأ ّلوق ٌةفِئاَط
 رمعل ههيبشتو ءىسيعو ميهاربإب كلذ يف هلِلَك ّيبنلا هيبشتلو ءبضغلا ٍتبلغ يتلا ةمحرلا هتقفاوملو
 جرخ نم جورخلو «ىرشألا كئلوأ رثكأ مالسإب لصح يذلا ميظعلا ٍريخلا لوصحلو 0” ىسومو حوني
 ام ىأر هنإف ءقيّدّصلا رظن لامكلو «هيأر ىلع ٌرمألا رقتسا ٌثيح ًارخآ هل هللا ٍةقفاوملو ًالّوأ ركب ىبأل 6 هللا ٍلوِسَر ةقفاوملو .ءادفلاب نيملسملل تلصح يتلا ةوقلا ٍلوصحلو «نيملسملا نم مهبالصأ نم
 .ةبوُنُعلا بناج ىلع ةمحرلا ٌبناج بّلغو ءًرخآ هللا مه هيلع ٌرقتسي

 ملو ءايندلا ٌضرع كلذ دارأ نمل باذعلا لوزن ًةمحر ناك اَمّنإَف كلك يبنلا ءاكب امأو :اولاق
 ًدارأ نم ُبيِصُت الو ٌّمُحَت تناك ٌةنتفلاف «ةباحصلا ضعب هّدارأ نإو ركب وبأ الو لك هللا ٌلوسر َكِلْ دِرُي
 نمل مهترثك باجعابو هلق ْنِم مويا ٌبَلُْن ْنَل :مهدحأ لوقب نين موي ٌركسعلا ٌمِرُه امك :ةصاخ كلذ
 . ملعأ هللاو رفظلاو رصنلا ىلع ُرمألا رقتسا مث «ةنحمو ةنتف كلذب ُشْيَجلا مزهف «مهنم هتبجعأ

 .9:ًامَهْرِد ُهّْنِم اوُهَدَت ال» :َلاَقَك هءاَدن مَع سابعلإ اوُكُرتي نأ ٌراصنألا هنذأتساو مام
 اهب ٌتعبف ؛هل اهبهوف .هيزاغم ضعب يف ركب وبأ اهاّيإ هلْمَن ةيراج عوكألا ٍِنِب ةملس نم بهوتساو

 9 نيملسملا نم ًاسان اهب ىدفف ءةكم ىلإ
 ٌباطتساو ٍقَمْسِقلا دعب مهيلع نزاوه يبس درو «ليقع نم لجرب نيملسملا نم نيلجر ىدفو

 0 ضئارف ٌتِس ٍناسنإ لِي كلذ نم بيطُي مل نم ضّوعو «هل اوبّيطف «نيمناغلا ٌبولق
 .هلوسرو هلل امهتوادع ةدشل ثراحلا َنِب ٌرضّنلا لتقو ؛ىرسألا نم طيعُم يبأ نب َةبقُع لتقو

 .لاملاب زوجي امك لمعلاب ءادفلا زاوج ىلع لدي اذهو .ةباتكلا ٍراصنألا ٌدالوأ اوُمّلعُي نأ مهءادفللك هلل ُلوسر ٌلعجف «لام مهل ْنُكي مل ىرسألا نم ٌنسان ناك :لاق سابع نبا نع” دمحأ مامإلا ركذو
 نم مهّريغ ُقِرَتْسَي امك ,برعلا َيْبَس قرتسي ناكو «قرتسُي مل رسألا لبق ملسأ نَم نأ هيده ناكو هكءاعمم همام 2 506 5 سمس. .٠

 ,ةَليعاَمْسإ ِدَلَو ْنِم اَهْنِإَف اهيقتغأ» :لاقف مهنم ٌةيبس ةشئاع دنع ناكو «باتكلا لهأ

 ,؟9هَريَعْلَب نم ْنيَْمْلَك ءليعامسإ ِدَلَو ْنِم ٌةبكَ هَْلَع َناَك ْنَمه :ًاعوفرم يناربطلا يفو
 نب سيق نب ٍتباثل يبّسلا يف ثراحلا ُتْنب ةَيِرْيَوُج تعقو ٍقِلَطْصُملا يئب ايابس مسق املو

 يف نوفقوتي اونوكي ملو «,برعلا حيرص نم يهو و3 هللا لوسر ٍرهصل ًاماركإ ٍقِلَطْضمْلا ينب ِتْيَب 0 . 1 مد 0 000 2 لْمأ ْنِم لام اهايإ ِوجْورَِب قّتعاف ءاهَجررَتَو اَهَتَباتكلي هللا ُلوُسر ىَضَقَف ءاهسفن ىلع ُهثبتاكف ءساّمش

 .دوعسم نبأ ثيدح نم "870 دمحأ هجرخأ )١(

 .سنأ ثيدح نم «(4018و 4017 يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(119/88) ملسم هجرخأ فضز

 . ةمرحم نب روسملاو ناورم ثيدح نم (4719و 1718) يراخبلا هجرخأ (4)

 ةقففف «دنسملا» يف (0)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(5076) ملسمو ,((75041) يراخبلا هجرخسأ (5)
 .ةبلعث نب بيبز ثيدح نم «(5194) يناربطلا هجرخأ (0)
 . حيحص دانسإب «ةشئاع ثيدح نم 07 971) دراد وبأو الاب ا دجأ هجرخحأ "2



 لصف فلي (؟) دابعق ريخ يده يف داعملا داز

 رتشي ملو «كلذ مهل ُهللا حابأو ؛ءاربتسالا دعب نهنوؤطي اوناك لب «مالسإلا ىلع برعلا ايابس ءطو

 ل حابأف ء[14 :ءاسنلا] 4ٌمُكُيَ كَل امال كَل ني ُبَكَسْمْيلَول : ىلاعت لاق لب «مالسإلا
 .ءاريتسالاب اهّثلع تضقنا اذإ ةنصحم تناك نإو « «نيميلا

 دقل !هللا لوسر اي هللاو :يبسلا نم ةيرازفلا ةيراجلا هبهوتسا امل ؛عوكألا نب ةملس هل لاقو

 «ىنعم لوقلا اذهل نكي مل ؛مهدنع مالسإلا لبق ًامارح اهؤطو ناك ولو ءبوث اهل ٌتفشك امو «ينتبجعأ
 الف ٍةلمجلابو . هب ىدافُي ال ٌمِلَسملاو «ةكمب نيملسملا نم ًاسان اهب ىَدَق دق هنأل ؛ «تملسأ دق نكت ملو

 هيلع ناك يذلا ٌتاوصلاف «ةيبسملا ءطو يف ًالعف وأ ًالوق مهنم مالسإلا طارتش دا طق جاو رثأ يف ُفِرعَت

 . مالسإلا طارتشا ريغ نم نيميلا كلمب تايبسملا نهئامإ ءطوو «برعلا ٌقاقرتسا هباحصأ ٌيدهو ُةيده

 ٍةَدِلاَو َنْيَب َّقَّرَك ْنَما :لوقيو ءاهيلوو ةدلاولا نيب يِبّسلا يف ٌقيرفتلا ٌعنمي ةلكناكو :لصف

 ةيهارك ًاعيمج تيبلا لهأ يطعيف «يبسلاب ىتؤي ناكو . ©7ةةمايقلا َمَْي هيبحَأ َنْبيَو هيب هللا قدك ءاَهِدكَوَر

 . مهنيب قّرْفُي نأ

 هيلع ٌّسَح نميف هيده يف :لصف
 هيلع سب دقو ًابطاح لّثقي مل هنأ هنع تبثو . ؟"ةنيكرشملا نم ًاسوساج لعق هنأ هنع تبث

 ُتْرَفُغ ْدَقَك متنِش اَم اوُلَمْعا :لاقف ٍرْدَب ٍلْهَأ ىّلَ َمّلظا هللا َّلَمَل كب يردي امو# :لاقف هلتق يف ٌرمع هنذاتساو
 «هللا مهمحر ةفينح يبأو ءدمحأو «يعفاشلاك «سوساجلا ملسملا لتق ىري ال نم هب ٌلدتساف نيك
 للع هنأل :اولاق .امهريغو هللا همحر دمحأ باحصأ نم ليقع نباو «كلامك ءهلتق ىري ْنَم هب لدتساو

 مكحلا نأل ءهنم ٌصخأب لّلعُي مل «هلتق نم ًاعنام ٌمالسإلا ناك ولو «هريغ يف ةيفتنم لتقلا نِ ةعنام ٍقلعب
 :ملعأ هللاو .ىوقأ اذهو .ريثأتلا ميدع صخألا ناك «معألاب َلُلُع اذإ

 لصف

 وللا ُءاَقَتُع ْمُهد :لوقيو ءاوملسأو نيملسملا ىلإ اوجرخ اذإ نيكرشملا ديبع ّقَمِ كي هيده ناكو
 . لجو ع

 يف رقي لب «مالسإلا لبق هببس ىلإ ْرُظني ملو ءهل وهف ءهدي يف ءيش ىلع ملسأ نم نأ هّيده ناكو
 وأ «سفن نم نيملسملا ىلع هوُقلتأ ام اوملسأ اذإ َنيكرشملا ُنّمَضُي نكي ملو ءمالسإلا لبق ناك امك د
 ٌنيملسملا ٍتايد ةدّرلا لهأ نِم َنيِبراحملا نيمضت ىلع ُقيَدَّصلا مزعو ؛هّلبق الو برحلا لاح لام
 قفتاف «ديهشل ةيدالو هللا ىلع مهُروجأو هللا ليبس يف تبيصأ ٌءامد كلت :زمع لاقف ءمهلاومأو
 .رمع لاق ام ىلع ٌةباحصلا

 لب «مهمالسإ دعب رهقٌافكلا مهني اهذخأ يتلا مهلاومأ نايعأ نيملسملا ىلع ري ًاضيأ نكي ملو
 .هيف كش ال يذلا هيده اذه «لوقنملاو راقعلا كلذ يف ءاوس ءاهل نوُضّرعتي الو مهي ديأب اهنوري اوناك

 .يبهذلا هقفاوو هححصو يراصنألا بويأ بأ ثيدح نم 685 /7 مكاحلاو «21677) يذمرتلا هجرخأ )١(

 . عوكألا نب ب ةملس ثيدح نم :(7:61) يراخبلا دنع وه (؟)

 514944(0) ملسمو 701(2) يراخبلا هجرخأ (©)

 . يلع ثيدح نم )71٠0(2 دواد وبأ هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كيل ةمونغملا ضرألا يف هيده يف :لصف

 اهيلع ىلوتسا يتلا مهرود مهيلع دري نأ هنولأسي نيرجاهملا نم لاجر هيلإ ماق ةكم حتف املو
 «هتاضرم ةاغتيا اهنع اوجرخو ؛هلل اهوكرت مهنأل كلذو ؛هراد مهنم دحاو ىلع دري ملف .نوكرشملا
 عل نأ كلذ نم لبأ لب هل هوكرت امي اجره ذأ مهل سيلخ .ةنجلا يف انمار رود اهنع مهضأعأل
 هل ٌسيلف ءهنم رجاهو «هلل هدلب كرت دق هنأل « 200غ نم ٌرثكأ هْكْسُت دعب ةكمب ميقُي نأ رجاهملل ضخ

 هترجه دعب اهب َنِْفُدو ؛ةكمب تام نأ ًاسئاب 9 «ةلوخ نب دعسل ىثر اذهلو «هتطوتسي ٌدوعي نأ
 20 اهنم

 ةمونغملا ضرألا يف هيده يف :لصف
 تحتفف «ةئيدملا امأو . نيمناغلا نيب ربيخو ريضُنلا ينبو ةظيرُق ينب ضرأ ْمّسَق هنأ هنع تبث

 ىلع لكشأف ءاهمسقي ملو َةَوْنَع اهحتفف :ةكم امأو .اهلاحب تّرِقأف « اهّنهأ اهيلع ملسأو «نآرقلاب

 .اهتمسق ِكرتو ةونع اهحتف نيب ٌعمجلا ءاملعلا نم ٍةفئاط
 ُنكْمُي الف ءءاوس اهيف مهو ؛مهّلك نيملسملا ىلع ٌفقو يهو «كانملا راد اهنأل :ةفئاط تلاقف

 يعفاشلاو . اهتّراجإ عنمو ءاهعابر عيب زّوج نم مهنمو ءاهتراجإو اًهعيب عنم نم ءالؤه نم مث . . اهئمسق
 ُْتَحَتُف ولو :لاق . مسُقُت مل كلذلف « ءاحلُص تحف اهنإ :لاق ةمسقلا مدع نيبو ةونّعلا نيب عمجي مل امل
 ةكم عابر عيب نم ًاسأب ري ملو «لوقنملاو ناويحلا ٌةمسق بجت امك اهتمسق بجنيف «ةمينغ تناكل ةونَع
 كلملا ٌةفاضإ مهيلإ هناحبس ُهللا اهفاضأ دقو ءبهوُو مهنع ثروُث اهبابرأل كلم اهنأب جتح او ءاهتراجإو
 كراد يف ًادغ لزنت نيأ :ِةلَي يبنلل لبقو .ةيمأ نب ناوفص نِ ًاراد باطخلا نب ٌرمع ىرتشاو .هكلام ىلإ
 لصأ ناك اًملف ٠ بلاط ابأ ترو ليقع ناكو "”«ِرو5ُ وأ ابر ْنِم ُلِقع اَنَل كرت ْلَهَو» :لاقف ؟ةكمب
 مل اهروُدو اهعابرو «عابثو كلم كم نأو ءاهئمسف ٌبجت مئانغلا نأو « مئانغلا نم ضرألا نأ يعفاشلا

 ةلاد اهَّلك اهدجو ًةحيحصلا ٌثيداحألا لمأت نم نكل .ًاحْلُص ْتَحِيُ اهنأب ٍلوقلا نم ًادُب دجي مل ءمسقت

 .ةونَع تحتف اهنأ روهمجلا لوق ىلع
 نم فقو يهف «ةدابعلا لحمو كّمْتلا راد اهنأل :ةفئاط تلاقف ؟اهمسقي مل ءيش يأل اوفلتخا مث

 هلك ئبنلاو ءاهفقو نيبو اهتمسق نيب ضرألا يف ٌرْيُخُم مامإلا :ةفئاط تلاقو .نيملسملا هدابع ىلع هللا

 .نيرمألا ٍزاوج ىلع لدف ؛ةكم مسقي ملو ءٌربيخ مسق
 نأل «ُلوقنملاو ُناويحلا يه ٌمئانغلا لب « ءاهتمسقب رومأملا مئانغلا يف لخدت ال ٌضرألاو : اولاق

 َلاَك ْدإَول ىلاعت لاق امك ءمهضرأو رفكلا ٌرايد مهل لحأو «ةمألا هذه ريغ ةمأل مئانغلا ّلِجُي مل ىلاعت هللا
 ىنَلأ ٌةَمَّدَقَمْلا ضال اولْعَدأ ٍووَمَي# هلوق ىلإ ٠١[ :ةدئاملا] مكي هلأ َدَمَمَي أورُكْذَأ ِمْوَقَِي ءديَوَمِل ئموم

 © لين يب اًهَتْييوأَو َكِلَدَك » :مهضرأو هِموقو ٌنوعرف ٍرايد يف لاقو ١ :ةدئاملا] 4مُكَل َُلأ َّبْنُك
 ْمَسُق دقو ؛ةحلصملا بسحب اهيف رّيخم مامإلاو «مئانغلا يف لخدت ال ضرألا نأ ملعف ء[ءارعشلا]

 اهتبقر يف ًارمتسم ًاجارخ اهيلع برضو اهلاح ىلع اهّرقأ لب ءمسقي مل ٌرَمْعو «كرتو قي هللا لوسر

 )١( يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح نم :(17261) ملسمو :(07917) يراخبلا هجرخأ .

 يراخبلا هجرخأ (؟) )١7196(«: .صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ((1774) ملسمو

 ) )5.ديز نب ةماسأ ثيدح نم :«(17/81) ملسمو ؛(1288١) يراخبلا هجرخأ



 ةمونغملا ضرألا يف هيده يف :لصف فيلا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ُعيِب زوجي لب «ةبقرلا يف كلملا لقن نم عنمي يذلا فقولا هانعم سيل ءاهفقو ىنعم اذهف «قلتاقملل نوكي
 ٌمامإلا صن دقو .ثزوُي ال. فقولاو «ثروت اهنأ ىلع اوعمجأ دقو «ةمألا لمع وه امك ضرألا هذه

 «حاكنلا يف ًارهم نوكي نأ زوجي ال ُكفقولاو «ًاقادص لعجُت نأ ٌروجي اهنأ ىلع ىلاعت هللا همحر دمحأ

 مهيلع فوقوملا نوطبلا ٌّقح لاطبإ نم كلذ يف امل هتبقر يف كلملا لقنو ُهعيب عنتما امنإ قولا نآلو

 دنع تناك امك ؛«ةيجارخ هدنع تراص اهارتشا نمف ء«ضرألا جارخ يف مهقح ةلتاقملاو «هتعفنم نم

 «قادّصلاو ةبهلاو ثاريملاب لطبي مل امك «عيبلا اذهب نيملسملا نم ٍدحأ قح للطي الف «ءاوس عئابلا

 امك ًابتاكم يرتشملا ىلإ لقتني هنإف «ةباتكلاب ةيرخلا ٌببس هيف دقعنا دقو «بتاكملا ةبقر ٌميِب اذه ٌريظنو

 . ملعأ هللاو «هعيبب قتعلا ببس نم هقح يف دقعنا ام لطبي الو «عئابلا دنع ناك

 «ةمينغلا ٌمكح اهُمكح ناك ولو «ةصاخ ربيخ ضرأ صن مسق يي ّيبنلا نأ كلذ ىلع لدي اممو

 اهّمسق ربيخ ىلع رهظ امل يوللا لوسر نأ : «كردتسملا»و «نئسلا» يفف .سمخلا دعب اهلك اهمسقل
 «كلذ نم ُفصْنلا نيملسمللو كي هللا لوسرل ناكف ءمُهَس َةئاِم مْهَس ُلُك َعَمج ءًامهس نيئالثو ةتس ىلع

 :ظفل يفو .دواد يبأ ظفل اذه .سانلا بئاونو رومألاو دوفولا نم هب لزن نمل يقابلا فصّنلا َلَّرَعو
 َكِلْذ ناكو «نيملسملا رمأ نم هب ٌلزني امو «ويئاونإ ٌرطشلا وهو ءًمهس َرّشَع ةينامث ِككيِهللا ٌلوسر لزع»

 ةحيطّولا : هب لزن امو هبئاونل اهفصن لزع» : ًاضيأ هل ظفل يفو . «اًهَعِباوّتو َمِلالَّسلاو «ٌةَبيتُخلاو خبطَولا

 ٌريحأ امو ٌةاطّنلاو َّنِّشلا :نيملسملا نيب همسقف ءرخآلا فصنلا لزعو ءاَمُهَعَم ٌريحأ امو «ةبيتُكلاو
 . "؟امهعم زيحأ اميف لك هللا لوسر ٌمهس ناكو ءامهعم

 :هوجو ةونع تحتف ةكم نأ ىلع لدي يذلاو :لصف
 هحلاص مهنم ٌدحأ هءاج الو «حتفلا ّنمز اهلهأ حلاص هي يبنلا نأ طق 3 ٌّدحأ لقي مل هنأ : اهدحأ

 وأ ءدجسملا لخد وأ «هباب ٌقلغأ وأ ُةَراد ّلخد نمل نامألا هاطعأف «نايفس وبأ ُهءاج امنإو «ِدلبلا ىلع

 دجسملا لخد وأ «هباي قلغأ وأ ؛هراد لخد نم :لقي مل ًاحلُص تحتف دق تناك ولو « '"الحالس ىقلأ
 . ماعلا نامألا يضتقي حلصلا نإف «نمآ وهف

 نإ «َنيِنمْؤعلاو ُهَلوُسَو اَهَِلَع طّلسَو «َليلا َةَكَم ْنَع سبح ربح هّللا نه : لاق لَك يبلا نأ :يناثلا

 كلِ اَمّنِإَو ءيدغت دحأل لت نو «يلبق ٍدعأل لحم ا اَّنِإ ظفل يفو هراَهن ْنِم ٌةَعاَس ايف يل ّنِذ ذأ

 ْمَلَو ولوُسَرِ َنِذَآ هللا نإ : اًولوُقك كي هللا ٍلوُسَر ِلاَتِقِل صَخَرَت ٌدَحَأ نإ : ظفل يفو ٠ راهن نم ٌةَعاَس
 حيرص اذهو . ©0سمألاب اًهيمرُسك َمْوَيلا اهُيَمْرُح ُتَداَع دك راهن ْنِم ٌةَعاَس يل َنذَآ اَمّنِإَو مْكَل نْدَأَي

 .ةونع تحتف اَهَّنَأ يف

 لعجو ء«ىّتْيلا َةئَجُملا ىلع ِديلولا َنْب َدلاخخ حتفلا موي ٌلعج هنأ : «حيحصلا» يف تبث هنإف ءًاضيأو
 يل مدا ةَرْيَرُه اَبأ ايه :َلاَقَك ,ءيِداَولا نيو رْسُحلا ىلع ةديبُ ابأ َلَعِجو «ىرسيلا ةَبْئَجُملا ىلع ريل

0010 
 :لاق معن : :اوُناق ؟شْيَرُق َشاَبْوَأ َنْوَرَت لَه ٍراَضُنَألا ٌرَشْعَم اي :َلاَقَق نوُنِوْرَهُم ب اوؤاجف «راصنألا

 .دهاوش ثيدحللو .حيحص ٍدانسإب ؛ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم )01١(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم 19780(2) ملسمو دمحأ هجرخأ (؟)

 يعازفلا حيرش يبأ ثيدح نم :(1704) ملسمو )٠١4(«: يراخبلا هجرخأ (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلل ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 :لاقو هِِلاَمِش ىلع ُهَئيِمَي ْعَضَوَو هديب ىَّنْخَأَو .«أادضخ مُهوُدِصْحَت د نأ ادع مُموُمْتيِقَل اذإ مولا
 تءاججو ءافّصلا هك هللا لوسر ٌدِعَصو «هومانأ الإ ٌدحأ مهل ٍذَِمْوَي فرشأ امف : :لاق ءافّصلا ٍمُكُدِعْوَم
 َدْعَب نشير رق ال «شيرق ُءاَرْضَح ثّديِبأ اولا َلوُسَو اي : لاقف ٌنايفس وُبَأ ءاجف ءاَّفَّصلاب اوُقاطأف ا
 قلع نعَو «ٌنِمآ َوُهَك حالسلا ىّقْلَأ ْنَمَو «ٌنِمآ َوُهَف َناَيُْس يبأ َراَد َلَخَد ْنَم» :هلكت ِدَّللا ٌلوسر َلاَقَك . مْؤَيلا
 , 0قِيآ َوُهَف ُهَباَب

 ْدَق» :ِةِكَي هللا لوسر َلاقف ءهلتق بلاط يبأ نب يلع دارأف الجمر ثّراجأ ءىناه ٌمأ َنإف ؛ ءًاضيأو
 ؛يئامحأ نم نيلجر ُترجأ .ةكم تف موي ناك امل : :اهنع ظفل يفو ؛ءىناه ّمأ اي ِتْرَجَأ َْم انّرج أ
 ٌتيدح ٌثتركذف ٍِفِيّسلاِب امهيلع َتَلْمتَ ٌيلع يمأ نبا ءاجف ءًاباب امهيلع ُتقلغأو ءأتيب امهثلخدأف
 .©حتفلا دعب ةكم فوجب ىحُض كلذو ؛ءىناه أ اي ِتْجَأ نم انج ذل :هلو يبنلا لوقو ءنامألا
 .ٌةونع ْتَحِيُف اهنأ يف ٌحيرص اًهَتراجإ لي يبنلا ٌءاضمإو «هلتق هنع هللا يضر يلع ٌةدارإو ىل اهُتراجإف

 رمأي مل ًاحْلُص ُْتَحِيُف تناك ولو «نيتيراجو «لطخ ٍنباو «ةبابُص ِنْب ٍسيِقَم لتقب رمأ هنإف ًاضيأو
 .حلصلا دقع نم ىنثتسم ءالؤه ٌركذ ناكلو ءاهلهأ نم دحأ لتقب

 الإ َنماّنلا اوُنْمَأ» :لاق ءةكم حتف ُمْوَي ناك اّمل هيك يبنلا نأ : حيحص دانسإب «نئسلا» يفف ًاضيأو
 . ملعأ هللاو "”«ةّيغكلا ٍراَتْسَأب َنيقلَعَتُم مُهوُمَتْذَجَو ناو ٍمموُْلا رقت ةَعَيرآَو نيم

  مهنيب نم و ٍةَرْجِهلا ىلع َرَدَق اَذإ َنيِكِرْشُملا نيب ؛ مِلْسُملا ة ةَماَثإ نم كي هللا ٌلوسر عنمو : لصف
 ىءارتآل» :َلاَق ؟مِلَو اوَّللا لوُسر اي : :ليق .«ٌنيِكِرْشُملا ٍرُهظ ْنِيَب ْميِقُي مِلْسُم َلُك ْنِم ٌءيرَب انأت :لاقو
 لقت ىَبَ 1 ةرخهلا علقت الد :لاقو ني هت نكس وغفل مح نم :لاقو 0

 راض .ةريج َدَْب رجه نوُكَدَس' :لاقو ."ءاهبرغم ْنِم يشل عظَت ىتَح لا عَ الو ٠
 ُسْفَن مُهْرَدُقَت مُهوُضَرَأ ْمُهظِفلَت ٠ .اَهيهَأ ُراَرِش ضْرَلا يف قت ؛ميِهاَرِْإَرِجاَهُم مُهُموْل يضدالا أ
 هدفا ٍريِزاَتَحلاو ِةَدَرِقلا َعَم م ُراَثلا مُهرُشْحَت و ءدّللا

 ,ةيزجلا ٍذخأو «رافكلا لسر ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 َعَمسي ىتح رافكلا نم هءاج نم ةراجإو «نيقفانملاو «باتكلا لهأ ةلماعمو
 ردغلا نم ِهِتءاربو ءدهعلاب ِهُياَفوو ءهنمام ىلإ هّدرو ءهللا مالك

 دَّللا ُةَْمَل ِْيَلَعَك ءًامِلْسُم َرَثْخَأ ْنَمَك ؟ ْمُماَْدَأ اهي ئَْسَي ةَدِحاَو َنيِمِلْسُملا ُةَمذ» :لاق هنأ هنع تبث
 20 ,0وةلْذَع الو ًافْوَص وم ةَماَِقلا ْمْوَي ُهنِ هللا ُلَبْقَي ال ٠ «َنيِعَمْجَأ ٍساّنلاو قكِئالَملاو

 )١( ةريره بأ ثيدح نم ؛(21780) ملسم هجرخأ .
 .ءىناه مأ ثيدح نم 287 ح) (719) ثيدح رثإب ملسمو 071101(2) يراخبلا هجرخأ ()
 . صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ٠٠١5 /9 يئاسنلاو 9(2؟54*) دواد وبأ هجرخأ ()
 .نسح هدنس ءريرج ثيدح نم ؛75/4 يئاسنلاو ؛(4١55١) يذمرتلاو ؛.(5145) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .141/7 مكاحلاو :(59410) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .لاحلا لوهجم وهو «ٍلجبلا دنه وبأ هيفو ؛ةيواعم ثيدح نم «(7419) دواد وبأو «44/4 دمحأ هجرخأ (7)
 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم 2(؟1485) دواد وبأو ,84/؟ دمحأ هجرخأ (0)

 . يلع ثيدح نم :(1770) ملسمو :(1417) يراخبلا هجرخأ (8)



 ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف ةكأ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 20 الل 330

 لفي ال ,ممانْأ مهيب ىعْسَيو .ْمُهاوِس ْنَم ىلع دب ْمُهو مها أقات َّنوُمِْسُملا» لاقو

 ءائيْحُم ئوآ أ ًاثّدَح تَدْحَأ ْنَمو ومَن ىلع ًائَدَع تَدخَأ ْنَم ءوِدْهَع يف ِدَهَع ود الو فاك ٌّنِمْؤُم

 . (َنيِعَمْجَأ ساّلاو ةَكِئالَملاو ِّللا هتف ِهّيَلََ

 زَأ ُهُدَمَأ يِضْمَي ىّنح اَمّدُشَي ّدْشَي لَو ةَدْنُع دق ّنَّلُحَي الك ٌدَهَع مَ نو ِهَيَب ناك نه : لاق هنأ هنع تبثو

 نيت ءاَوَس ىَلَع ْمهنلإ َذِنَي

 0 «رْذَع اول ييغأ» : ظفل يفو . ؟لياَقلا ّنِم ءيِرَب ان هلكت ين ىلع الجر ّنَمَأ ْنَمه :لاقو

 . ؟9«نالُف نب نالف ُهَرْنَع ويه :لاقُي هب ُكَرْعُي ةَماَقلا َمْوَي هسا دنع اوي رِواَخ لكلا : لاقو
 دل ٌردَملا ٌمهيَلَع لد الإ َدْهَملا ٌمْوَق ضَقَن امه : لاق هنأ هع ركذُيو

 ىلع مهعداوو مهحلاص مسِق :ماسقأ 5 ةثالث هعم ٌرافكلا ٌراص ؛ٌةنيدملا لي يبنلا َمَِق املو :لصف

 ءمهئامد ىلع َنوُنِيَآ مهرفُك ىلع مهو ءهّردع هيلع اولاوي الو هيلع اورِهاظُي الو «هوبراحي الأ

 اورظتنا لب ؛هوبراحُي ملو ءهوحِلاصُي ملف «هوُكرات مسقو .ةواَدَعلا هل اويصنو هوبراح مسقو .مهلاومأو

 . هئادعأ ٌرمأو ءهّرمأ هيلإ لوؤي ام

 هيلع هودع ٌروهظ ّبِحُي ناك نم مهنمو ؛نطابلا يف هراصتناو هّروهظ بحي ناك نم ءالؤه نم مث

 مه ءالؤهو «نيقيرفلا نمأيل ءنطابلا يف هٌردع عم وهو ءرهاظلا يف هعم لخد نم : :مهنمو «مهراصتناو

 قئيدملا ٌدوهي حلاصف . ىلاعتو كرابت هّبر هب هرمأ امب فئاوطلا هذه نِم ٍةفِئاط ّلُك َلَماعف «نوقفائُملا

 ينبو ءريضُنلا يئبو «عاَقْنْيَق ينب : ةنيدملا لوح فئاوط ٌتالث اوناكو «نمأ ٌباتك هنيبو مهنيب بتكو

 تراسف ءٌدّسحلاو َيغبلا اورهظأو ءردب ةعقوب اوُقُرَشو ءٍردب دعب كلذ دعب عاَقْنْيَق ونب هتبراحف «ةظيرُف

 نِم ًارهش نيرشع سأر ر ىلع لاوش نم فصنلل تبسلا موي هلوسرو هللا ٌدبع مِهُمَدْقَي وَّللا دونُج مهيلإ

 لياحو .ةنيدملا ٍدوهي ٌمجشأ اوناكو «نيقفانملا سيئر لولَس نب بأ نب هللا دبع َءاَقلُح اوناكو هرجاهُم

 .رذنملا دبع ّنب ةبابُ ابأ ةنيدملا ىلع فلختساو «بلطملا دبع نب ٌةزمح ٍذئموي نيملسملا ءاول

 يف اوُنّصحتو «درهيلا ني براح ْنَم ُلَّوَأ مهو ءوَدّْقلا يذ لاله ىلإ ًةليل رشع ةسممن مهرصاحو

 مهتميزهو موق نالذخ دارأ اذإ يذلا َبعُرلا مهبولق يف ُهَللا فذقو ءراصحلا ّدشأ مهرصاحف «مهنوصح

 مهئاسنو «مهلاومأو مهباقر يف هو هللا لوسر مكُح ىلع اولزنف «مهبولق يف هّقذقو «مهيلع هلزنأ
 مهرمأو هل مهبهوف «هيلع ٌحلأو لَو هللا لوسر مهيف يبأ نب هللا ُدبع َمّلكو ءاوُقُتُكَف مهب رمأف «مهِتيُرُدو

 اهيف اوُنِيَل نأ ّلقف ءماشلا ضرأ نم ِتاَعِرْذَأ ىلإ اوجرخف ءاهب هوُرِواجُي الو «ةنيدملا نِم اوجرخَي نأ

 فرط يف مهّراد تناكو «لتاقم ةثامتسلا ّوحن اوناكو ءًاراجُتو ةغاَص اوناكو ءمُهرثكأ َكّلَه ىتح

 ةنالثو «فايسأ ةثالثو «نيعردو ٌّيسِف ثالث ٌهكَو هللا لوسر اهنم ذخأف « مهّلاومأ مهنم ضّبنو «ةنيدملا

 .ةملسم نب ُدمحم مئانغلا عمج ىلوت يذلا ناكو «مِهمِئاَنَغ ٌسّمَحو «حامر

 )١( يوق ٍدانسإب «يلع ثيدح نم :(4670) دواد وبأ هجرخأ .

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب «ةسبع نب ورمع ثيدح نم )١280(: يذمرتلاو «(7754) دواد وبأ هجرخأ (')

 . يوق ٍدانسإب «قمحلا نب ورمع ثيدح نم :(75784) هجام نباو «77 /0 دمحأ هجرخأ ()

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم 1915(2) ملسمو «(7184) يراخبلا هجرخأ (5)

 . يبعذلا هقفاوو هححصو «ةديرب ثيدح نم «؛«7 مكاحلا هجرخأ (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا دا في ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصقف

 0©2:ورع هلاق ءرهشأ ِةَّنسب ب ردي دعب َكِلَذ ناكو : يراخبلا لاق «ريضنلا وُنب دهعلا ضقن مث : :لصف
 امه ِنْيذّللا ٍنْييِبَالكلا ةيد يف ُهوُيعُي نأ مهمّلكو «هباَحضأ نم ِرْفَن يف مهيلإ جرخ كي هنأ كلذ ٌببسو
 مهشعب الخو «كتجاح َيِضْقل ىتح انه اه سيجا مساقلا ابأ اي لعفن : :اولاقف ءيِرْمّضلا ةّيمأ نب وٌرمع
 احّرلا هذه ذخأي مُكُيَأ :اولاقو وكي هلتقب اورمآتف ءمهيلع يم يلا ءاقشلاًناطبشلا مل لوو «ضحي
 ُنْب مالس مهل لاقف ءانأ : :ٍشاحج ُنْب ورمع مهاقشأ لاقف ؟اهب هُحَّدْشَي هسأر ىلع اهيقليف «ذّعصي
 ىلع حولا ءاجو «هليبو اننيب يذلا ٍدهعلا ٌضقنل هنإو ءهب مكممه امب نري هلاوف ءاولعفت ال : :مكشي
 ,هباحصأ ُهَقِحَّلو «ةنيدملا ىلإ هّجوتو ًاعرسم ضهنف «هب اوُمه امب ىلاعتو كرابت هبر نم هيلإ | روفلا
 نم اوججرخا نأ لي هللا ٌلوسر مهيلإ ثعبو هب دوهي ُتّمه امب مهربخأف هَكْرُعْشَن ملو تطهن : اولاقف

 امابأ اوماقأف قلع ُتْيَرَص ءاهب كلذ دعب ثدجو نمف ءرشع مكُتاَجأ دقو ءاهب ينوكاست الو «ةنيدملا
 َنوُلخدي نيفلأ يعم نإف ءمكرايد ْنِم اوُجْرْخَت ال نأ يبأ نب ب هللا ٌدبع ٌنِفانملا مهيلإ لسرأو َنوُرّهجتي
 نب يّيُح مهسيئر َعوطو ءناَفطَع نِم مكؤافلحو ٌةظيرُق مكرصْنَتو ,مكنود نوتوميف «مكّئصِح مكعم
 رّبكف «كل اَدَب ام ْعَْضاف اَنِرايِد نم ُجُرْخَن ال انإ : :لوقي كب هللا لوسر ىلإ ٌتعبو ءهل لاق اميف ّبطخأ
 ىلع اوُماق مهيلإ ىهتنا املف ؛ءاوللا لوحي بلاط يبأ ْنِب ُيلعو ءهيلإ اوُضهنو ءهّياحصأو لك هللا ٌلوسر
 اذهلو ءَناَفطَع نِم مهؤافلُحو ّيبأ نبا مهناخو «ةظيرُق مهتلزتعاو .ةراججلاو لّنلاب نوُمري مهنوصح
 ءيرب ينإ | لاق رفك امّلف رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لثمك مهّلثم لعجو مهتصِق ىلاعتو هناحبس هّبش
 للي هللا ٌلوسر مُهّرصاحف .اهتياهنو مهتصق أدبم اهيفو ءريضنلا ينب ةروس يه رشحلا ةروس نإف «كنم
 اهنع اوجرخي نأ ىلع مهّتزنأف ؛ةنيدملا نع جرخن نحن : :هيلإ اولسرأف ."'قّرحو ؛مهلخن ٌعطقو
 يهو ٠ ةَّقلَحلاو لاومألا ِهْلَي ئبنلا ض ضبقو .حآلسلا الإ لبإلا ٍِتْلَمَح ام مهل نأو «مهيرارذو مهسوفنب
 هللا نأل اهسّْمخُي ملو «نيملسُملا حلاصمو هبئاوني كي هلل لوسرل ةصِاخ ريضنلا ونب ثناكو «حالسلا
 ." ةظبزأ لل و. . باكر الو ٍلْيح اَهْيلَع َنوُمِإسُملا ٍفِجوُي ملو هيلع اهءافأ

 اوُمِجوُي مل نيملسملا نأل «ريضنلا يئب ْسْنْحُي او :ةظيرُف لي هللا لوسر سّمخ :كلام لاق
 نب يب مهيفو ءربيخ ىلإ [ ملجأ و ةقيرأ ىلع ارثجأ امك ٠ ريِضّنلا ينب ىلع مهباكر الو مهليخب
 نيسمخ حالسلا نم دجوف « ءمهلاومأو مهرايدو مهضرأ ىلع ىلوتساو .حالشلا ٌضبقو ؛مهُريبك بطخأ
 «ٍِشْيرُق يف َةَريغُملا ينب ب ةَلِوْنَمب ْمِهيْوَّل يف ءالؤه» :َلاقو ءًافيس نيعبرأو ةئاَمئالثو ٌةضيب ٌنيسمخو ًاعرد
 . "ةرجهلا نم عبرأ ةنس لوألا عيبر يف مهُتصق تناكو

 ىرج كلذلو .ًارفُك مهظلغأو لي هللا لوسرل ًةوادع ٍدوهيلا َّدشأ تناكف «ةظيرُق امأو :لصف
 قدنخلا ةوزغ ىلإ جرخ امل لي هللا لوسر َّنأ مهوزغ ٌببس ناكو . .مهناوخإ ىلع ٍرجي مل ام مهيلع
 مكتنج ءرهّذلا رعب مكتنج دق :لاقف «مهرايد يف ةظيرُت ينب ىلإ بطخأ نب يب ءاج َحْلُص هعم موقلاو
 غرفتو ًادمحم ٌرجاتن ىتح ملهف « «حالسلاو ٍةَكْوّشلا لهأ متن أو ءاهتداق ىلع ناَفطَغو ءاهتداس ىلع شيرُّقب

 )١( ؟فئصملا» يف قازرلا دبع هلصوو ؛«(4071) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ )91/65(.

 ) )5.رمع نب هللا دبع ثيدح نم «(1147) ملسمو «(4884) يراخبلا هجرخأ

 .رمع ثيدح نم ,(17/69) ملسمو «((5886) يراخبلا هجرخأ ()
 19٠. /؟ ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا قف



 ةلماعمو ,حلصلاو نامألا يف هيده يف :لصف نوب (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تل -خ>-لصلشلطللل سل يل

 ملف «قّربيو ُدُعري وهف ؛هءام قارأ دق باحسب ينتئج ءرهدلا لذ هللاو ينتئج لب :مهّسيئر ُهل ٌلاقف ءدهنم

 «لعفف ءمهباصأ ام هبيصُي ءهنصح يف هعم لخدي نأ طرشب هباجأ ىتح هينمُيو هدِّيو هعداخُي يي لزي

 مهدجوف ءّرمألا مِلعتسي لسرأف ءٌربخلا هلي هللا لوسر غلبف هّبس اورهظأو هولك هللا لوسر ّدهع اوُضقنو
 .«نيملسملا ٌرْشْعَم اي اوٌُرِشْبأ» :لاقو ربكف ءدهعلا اوُضقن دق

 :لاقف «ليربج هءاجف «هحالبس عضو نأ الإ نكي مل «ةنيدملا ىلإ وللا ُلوُسَر فّرَصنا املف

 ٌرئاس ينإف «ةظيرُق ينب ىلإ ٌكعم نمب ضهناف ءاهتحلسأ مم غضت مل ةكئالملا نإ ِوّللاو «حالّسلا ٌتعضوأ

 «ةكئالملا نم هبكوم يف ليربج راسف «ٌبعُدلا مهبولت يف فذقأو ؛مهثوصح مهب لزلزأ كمامأ

 ّنَيْلَصُي ال» :ذئموي هباحصأل لاقو :©"”راصنألاو نيرجاهملا نم هبكوم يف هرثأ ىلع كي هللا ٌلوسرو

 يف ٌرصعلا مهتكردأف «مهروف ٍنِم اوُضهنو ءهرمأ لاثتما ىلإ اوردابف هَةَطْيَرُق ينب يف الإ ّرْضَملا مُكدَحَأ
 لاقو «ةرخآلا ءاشع دعب اهوُلصف ءانرمأ امك ةظيرُت ينب يف الإ اهيلصُن ال :مهضعب لاقف «قيرطلا

 نم ةدحاو ْفْنَعُي ملف ؛قيرطلا يف اهْرَّلَصَق «جورخلا ةعرُس دارأ امنإو ءكلذ انس ذي مل ذمهضمي
 ففإا 7 نيتفئاطلا

 مهعم اَنُك ولو ءنوُبيِصُملا مه اهورخأ نيذلا : ةفئاط تلاقف ؟بّوصأ ناك اَمِهّيَأ ءاهقفلا فلتخاو

 .رهاظلل فلاخملا ليوأتلل ًاكرتو هرمأل ًالاثتما ةظيرُق ينب يف الإ اهانْيَلص املو ءاهوُرخأ امك اهانرخأل

 ٌدعسأ اوئاكو «ِقْبَّسلا ّبَصَّق اوزاح اهتقو يف قيرطلا يف اهْوّْنَص نيذلا لب :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 مث ءاهتقو يف ةالصلا يف هتاضرم ىلإ اوُردابو «جورخلا يف هرمأ لاثتما ىلإ اورداب مهنإف «نيتليضفلاب
 ةمهنم دارب ام اوهفو ءاهتقو يف ةالصلا ةليضفو .داهجلا ًةليضف اوزاحف «موقلاب قاحللا ىلإ اوُرداب

 صنب ىطسولا ُه ٌةالصلا يهو ءرصعلا ةالص تناك اهنإف «ٌةالصلا كلت اميس الو «نيرخآلا نم َهقفأ اوناكو

 ءاهيلع ةظفاحملاب ةنسلا ءيجمو ؛هيف نعطم الو هل ٌعفدم ال يذلا حيرصلا حيحصلا لي هللا لوسر

 اهيف ءاج يذلاف . ©9هَلمع ظبَح دق وأ ؛ هلامو هلهأ ريو دقف هتتاف نم نأو ءاهب ريكبتلاو ءاهيلإ ةردابملاو

 ًادحاو ًارجأ نوروجأم لب «نوروذعم مهنأ مهتياغف ٠؛ ءاهل نورحتؤملا امأو ءاهريغ يف هلثم ءىجي مل رمأ

 رداب نمو ءرمألا سفن يف نيبيصملا مه اونوكي نأ امأو ءرمألا لاّكيما مهدصقو «صنلا رهاظب مهكشمتل

 اوُلُضحو ةلدألا نيب اوعمج «قيرطلا يف الص َنيِلَلاَو ءالكو اشاحف ءًانطخم داهجلا ىلإو ةالصلا ىلإ

 .مهتع هللا يضر ًاضيأ نوروجأم نورخآلاو «نارجأ مهلف «نيتليضفلا

 هل يبنلا ريخأت ٌبِقع ناك اذهلو «ًاعورشم ًازئاج ذثنيح داهجلل ةالصلا ٌُريخأت ناك :ليق نإف

 ليللا ىلإ قدنخلا موُي اهل ِلَك هريخأتك «ليللا ىلإ رصعلا ةالص مهٌريخأتف «ليللا ىلإ قدنخلا موي رصعلا
 .فوخلا ةالص عورش لبق ناك كلذ نأ اميس الو ءءاوس

 .نيهجو نم هباوجو «يوق لاؤس اذه :ليق
 ليلد الو «تيقاوملا ٍنايب دعب ًازئاج ناك اهتقو نع ةالصلا ٌريخأت نأ تبثي مل :لاقي نأ : امهدحأ

 . ةشئاع ثيدح نم :(1954) ملسمو «(41119) يراخبلا هجرخأ )١(

 .رمع نبا ثيدح نم :(191/:) ملسمو ؛(4119و 9445) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رمع نبا ثيدح نم :(777) ملسمو «ةديرب ثيدح نم :(001) يراخبلا هجرخأ (7)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5ك ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 ٌنايب اهيف سيل هنأل اهيف َةَُح الو «كلذ لاق ْنَم اهب ٌلدتسا يتلا يه اهنإف «قدنخلا ٌةصق الإ َكِلذ ىلع
 امل رمع نإف «كلذب ٌرِعْشُي ام ةصقلا يفو «ًانايسن ناك هلعل لب ءدمع نع ناك لِي يبنلا نم ريخأتلا نأ
 ِهّللاو» : هي هللا لوسر لاق «بّرغت سمشلا تداك ىتج رصعلا يَّلَصأ تْدِك ام !هللا لوسر اي :هل لاق
 رمأب مامتهالاو «لغشلا نم هيف وه امب ًايسان ناك ٍِلي هنأب رعشم اذهو .١2)اهالصف ءماق مث هاهُنْيَلَص اَم
 اهالصو ءهرفس يف مونلا رْذُعب اهرَّخأ امك «نايسنلا رذعب اهَرََخأ دق نوكي اذه ىلعو «هب طيحملا ودعلا
 .هب هنُمأ ىَّسأتَِل هركذ دعبو «هظاقيتسا دعب

 نع شهَّدلا دنع ةفياسُملاو يفوخلا لاح يف وه امنإ هتوبث ريدقت ىلع اذه نأ : يناثلا باوجلاو
 ناك لب «كلذك اونوكي مل ةظيرُت ينب ىلإ مهريسم يف ةباحصلاو ءاهب نايتإلاو «ةالصلا ٍلاعفأ لمعت
 ءاهتقو نع ةالصلا نورخؤي اونوكي مل مهنأ ٌمولعمو .هّدعبو كلذ لبق ودعلا ىلإ مهرافسأ مكح مهّمكح
 اذه ينف نيقيرفلا مادقأ ىهتنم اذهف .مهرادب نيميقم اوناك مهنإف ءمهتوف فاخي نمم ةظيرق نكت ملو
 . عضوملا

 «موتكم ّمأ نبا ةئيدملا ىلع فلختساو «بلاط يبأ نب يلع َةيارلا كي هللا لوسر ىطعأو : لصف
 مهيلع ضرع ٌراّصِحلا مهيلع دتشا املو «ٌةليل نيرشعو ًاسمخ مهرصحو :ةظيرُق ينب نوّصح لزانو
 اولتقي نأ امإو «هنيد يف دمحم عم اولُحديو اوُمِلْمُي نأ امإ :لاصخ ثالث دسأ نب ٌبعك مهُسيئر
 نأ امإو ,مهرخآ نع اولتقُي وأ وب اورفظي ىتح هنوُرجاني ةتلصُم فويسلاب هيلإ اوجرخيو «مهيرارذ
 اًوَبَأَف ,هيف مهولتاقُي نأ اوُنِمأ دق مهنأل «تبسلا موي مهوسبكيو هباحصأو ِِكي هللا لوسر ىلع اومجهي
 هوأر املف «هريشتسن رذنملا دبع ّنب ةبابل ابأ انيلإ لسرأ نأ هيلإ أوثعبف «نهنم ةدحاو ىلإ ُهوُبِحُي نأ هيلع
 ٌراشأو ءمعن :لاقف ؟دمحم مكح ىلع لِزنن نأ انل ىرت فيك ةبابُ ابأ اي :اولاقو «نوكبي ههجو يف اوماق
 ملو ؛ههجو ىلع ىضمف :هّلوسرو هللا ناخ دق هنأ هروف نم َمِلَع مث ءحبذلا هنإ :لوقي هقلح ىلإ هديب
 الأ فلحو ءدجسملا ةّيراسي هسفن طبرف «ةنيدملا دجسم دجسملا ىتأ ىتح لي هللا ٍلوسر ىلإ ْعَجْرَي
 :لاق «كلذ كي هللا لوسر غلب املف ءًادبأ ةظيرق ينب ضرأ لخدي ال هنأو «هديب كي هللا ٌلوسر الإ هّلحي
 مك ىلع اولزن مهنإ مث «هديب كلا ٌلوسر هّلحو ءهيلع هللا بات مث هوْيَلَع هللا بُني ىّتَح ُهوُهَد»
 مهو ٌتْمِلَع دق ام عاَفْْيَق ينب يف ٌتلعف دق اوّللا َلوُسَر اي :اولاقف «ٌنسوألا هيلإ تّماقف ِهيِكي هللا لوسر
 «؟مُكنِم ّلُجَر مهيِف مُكْحَي ْنأ َنْوَصْرَت الآ» :لاقن مهيف ْنِسحأف ءانيلاوم ءالؤهو ؛جرزخلا انناوخإ ءافلح
 يف ناكو ءذاعم نب دعس ىلإ لسرأف ءائيضر دق :اولاق . ناَمُم نْب ٍدْعَس ىلإ َكاَّدن» :لاق .ىلب :اولاق
 مهو هل نولوقي اوُنعجف ولي هللا لوسر ىلإ ءاجو ًارامح َبكرَأف «هب ناك حرُجل مهعم جّرخي مل ةئيدملا
 «مهيف ٌنِسْحُتِل مهيِف كمكح دق لي هللا لوسر نإف «مهيف نسحأف «كيلاوم ىلإ لمجأ !ُدْعَس اي :ٌةاتفَتك
 «مئال ٌةمول هللا يف هذخأت الأ دعس نآ دقل :لاق فيلع اورثكأ املف ءًائيش مهيلإ عجري ال تكاس وهو
 لاق ءوكي يبنلا ىلإ دعس ىهتنا املف ؛موقلا مهيلإ ىعنف «ةنيدملا ىلإ مهُضعب ّعجر ءهنم كلذ اوُعِمَس املف
 «كمكح ىلع اولزن دق موقلا ءالؤه نإ !ًدعس اي :اولاق «ةوُنزنأ املف همُكدّيَس ىلإ اوُموُق» :ةباحصلل
 ؟انه اه نم ىلعو :لاق .معن :اولاق ؟نيملسملا ىلعو :لاق .معن :اولاق ؟هيلع لِفان يمكحو :لاق

 .رباج ثيدح نم )١180(« يذمرتلاو «(111؟) يراخبلا هجرخأ )١(



 ٍةلماعمو ,حلصلاو ءنامألا يف هيده يف :لصف 5 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تامل ل اي مضار يا يل داعم كار

 ينإف :لاق (ًيلعو معنا : :لاق « ًاميظعتو هل ًالالجإ للا لوسر ةيحان ىلإ راشأو يهجوب ضرعأو

 مِهِيِف تْمَكَح ْدَقَلا : لكي هللا لوسر لاقف ءلاومألا مسقتو كيذا يشتو «ُلاَجّرلا لتقُي نأ مهيف مكحأ

 ءدعس نب ورمع برهو ؛«لوزنلا لبق رفن ةليللا كلت مهنم ملسأو .' !!؛تاَواَمَس عَْس قوق ْنِ وللا مُهُحِب
 رمأ كلّذب مهيف مكح.املف «٠ ءدوملا ضقن يف مهعم لوُخدلا ىبأ دق ناكو «بهذ نيأ ملعُي ملف قلطناف

 ٌقِدانخ مهل رفحف « "ةيرذلاب ٌقِحلأ ْتبْنُي مل نمو ءمهنم ىسوملا هيلع ترج نم ّلُك لتقب هِي هللا ٌلوسر

 دحأ ءاسنلا ني لتقُي ملو ؛ةئامعبسلا ىلإ ةثامتسلا نيب ام اوناكو «مهقانعأ ُتيِرّصو «ةئيدملا قوس يف

 ىلإ مهب بهذي لعجو ؛هتلتقف «ىحر تماصلا نب ديوس سأر ىلع تَحّرط تناك ةدحاو ةأرما ىوس

 لك يفأ : :لاقف ؟انب ٌعّنصي هارت ام «ٌبعك اي :دسأ نب بعك مهسيئرل اولاقف ؛ ًالاسرأ ًالاسرأ قدانخلا

 .لتقلا هللاو وه ؟ ؟مجري ال مكنم ٌبِهاذلاو «ٌعِرْنَي ال يعاّدلا نورت امأ ؟نوُلَقعت ال نطوم

 دحأ مهنإ : مهرمأ يف ذاعم نب دعس ّيبأ نب هللا دبع.لاق : مساقلا نبا ةياور يف كلام لاق

 املو ؛مئال ةمول هللا يف هذخأت الأ دعسل نآ دق :لاقف ءرساح ةئامتسو «عراد ٍةئامُتالث مهو « ّيحانج

 «كتاداعم يف يسفن تمل ام ِهّللاو امأ :لاق «هيلع هرصب عقوو ؛هيدي نيب ىلإ بطخأ نب ييُحب ء ءيج

 «ليئارسإ ينب ىلع تبتك ٌةمحلمو هللا ردق ّنمأي ال «سانلا اَهُمَأ اي : لاق مث «بلغُي هللا بِلاَكُي ْنَم نكلو

 مهبهوف هللا لوسر نم ُهّلامو ُلهأو اطاب نب ٌريبزلا سيق نب تباث بهوتساو . .هقنع ٌتِيرضف « سبح مث

 :لاقف . كل مهف ؛كلهأو كلام يل بهوو كي هللا لوسر يل كبهو دق :سيق نب تباث هل لاقف ءهل

 .دوهيلا نم ةبحألاب هقحلأو «هقنع برضف «ةّبح ٍةّيحألاب ينتقحلا الإ ُثباث اي كدنع يديب ٌكتلأس

 .رابكلا تاوزغلا نم ةوزغ ُّلُك َبِقَع مهنم ةفئاط لك ةوزغ تناكو «ةنيدملا دوهي يف ُهَلُك اذهق

 . ”؟قدنخلا بقع ةظيرُق ينب ةوزغو ءدحأ ةوزغ بقع ريضنلا ينب ةوزغو ءردب بقع عاقنيق ينب ةوزغف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهتصق ركذ يتأيسف «ربيخ دوهي امأو

 نوُنأبلا مهّرقأو ؛هحْلُصو ىدهع مهّضعب ٌضَقَتَ ًاموق حلاص اذإ هنأ هلك هيده ناكو :لصف

 لعف امكو « عاَقنْيَق ينبو «ريضتلاو «ةظيرُقي لعف امك «نيضقان مُهَّلُك مهلعجو «عيمجلا ازغ هب اوضرو

 مب حرص امك ةمذلا لهأ يف مُكُحلا ّيِرِجَي نأ يغبني اذه ىلعو «دهعلا لهأ يف نس هذهف ءةكم لهأ يف

 ةصاخ هضقن نمب دهعلا ّضقن اوّصخف «يعفاشلا ٌباحصأ مهفلاخو «مهريغو دمحأ باحصأ نم ُءاهقفلا

 ىلع ًاعوضوم ناك اذهلو ٌدكآو ىوقأ ةمّدلا دقع نأب امهنيب اوُقَفو «هيلع َّرقأو هب َيِضَر نم نود

 «ديبأتلل عضوُي مل ةمذلا دقعو ءامُهَتْيَب َّقْرَف ال :نولوقي نولوألاو . حلصلاو ةندهلا دقع فالخب «ديبأتلا

 مههازتلا طرشب ةندُهلل عضو يذلا حلّصلا ٍدقعك وهف هيف ام مازتلا ىلع مهماودو مهرارمتسا طرشب لب

 .ٌدقعلا هيلع عقو ام ٌماكحأ

 هقلطأ لب ؛ةئيدملا مدق امل دوهيلا نيبو هنيب ةندّهلاو حلصلا ٌدقع ْتْفَوُي هوي مل كي ٌئبنلاو :اولاق

 املف دعب اهّضرف لزن نكي مل ًةيزجلا نأ ريغ «مهتّمذ كلي تناكف « هل نييراحم ريغ هنع نيّئاك اوماد ام

 .ًالسرم صاقو نب ةمقلع نع 74٠/7 «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ (1)

 ٍدانسإي يظرقلا ةيطع ثيدح نم :(7041) هجام نباو 6/5 يئاسنلاو )١584(.« يذمرتلاو «(5405) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .تاقث هلاجر

 775 /؟ ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا رظنا (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كك ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 .ديبأتلا اهاضتقم راصو ؛همكح ريغي ملو ءدقعلا يف ةطرتشملا طورشلا ىلإ كلذ دادزا ءاهّضرف لزن
 كلذ يف اوُراص «نيملسملا هب اوملعُي ملو ؛كلذب اوُضرو «نوفابلا مهّرقأو ؛دهعلا مّهضعب ضقن اذإف
 نم اقرتفا نإو هيف امهنيب قْرف الو ؛ىنعملا اذه يف ءاوس حلصلاو دهعلا لهأو «حلصلا لهأ ضقنك
 هلتق الو ناتو زجي مل ءهحلُصو هدهع ىلع ًايقاب ناك نإ تكاسلا يضارلا ّرقملا نأ اذه ُحُضوُي .رخآ هجو
 «حلصلاو دهعلا لبق ىلوألا هلاح ىلإ ًاعجار هحلصو هدهع نع ًاجراخ كلذب ناك نإو «نيعضوملا يف
 نود عضوم يف هلاح ىلإ ًادئاع نوكي فيكف «كلذ يف ةمذلا دقعو ةندُهلا دقع نيب لاحلا يقرتفي مل
 .لوقعم ٌريغ رمأ اذه ؟عضوم

 هتالاممو ءهاضر عم هدهعب ًايفوُم ٌنوكي نأ هل بجوُي ال «هنم ٍةيزجلا ٍذخأ ددجت نأ :هٌّحيضوت
 . عانتمالا نّيِب اذه :هدهعب فوم ريغ ًارداغ ًاضقان نوكي نأ هل بجوُي ةيزجلا مدعو «ضقن نمل هتأطاومو

 مدعو ءرافكلا يف وكي هللا لوسر ةنس هيلع تلد يذلا وهو «نيتروصلا يف ضقنلا :ةثالث لاوقألاف
 هللابو ءاهيوصأ ىلوألاو .نيتروصلا نيب قيرفتلاو «َدنَُسلا نع ٍلاوقألا ٌدعبأ وهو «نيتروصلا يف ضقنلا
 . قيفوتلا

 اوُمارو ءمهّرودو ماشلاب نيملسملا ٌلاومأ ىراصنلا تقرحأ امل رمألا يلو انيتفأ لوقلا اذهبو
 ملع نَم كلذب ملعو ُهَلُك ٌقرتحي نأ هللا ٌمفد الول ءداكو «هترانم اوقرحأ ىتح مظعألا مهعماج ٌقارحإ
 نم ٍرمألا يلو مهيف ىتفتساف ءرمألا يلو اوُملَعُي ملو هب اوضرو ؛هورقأو هيلع اوؤطاوو «ىراصنلا نم
 هب يضر وأ «هوجولا نم هجوي هيلع ناعأو «كلذ لعف نم دهع ضاقتناب هانيتفأف .ءاهقفلا نم هرضح
 مالسإلاو ءأدح هل لتقلا راص لب ءريسألاك ؛هيف مامإلل رييخت ال ءامتح لتقل هّدح نأو «هيلع رقأو
 نإف «ملسأ اذإ يبرحلا فالخب هللا ماكحأل ًامزتلم «ةمذلا تحت وه نمم ًادح ناك اذإ لتقلا طقسي ال
 اذإ دهعلل ضقانلا يمذلاو ءمكحُ هل اذهف «مالسإلا لبق هلعف امب ُلَتقُي الو «هلامو همد مصعي مالسإلا
 ٌحيش هيلع صنو «هلوصأو دمحأ مامإلا ٌصوصن هيضتقت يذلا وه هانركذ يذلا اذهو ءرخآ مكح هل ملسأ
 . عضوم ريغ يف هب ىتفأو ءهحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا

 مهعم اولخدف ءمهاوس هل ٌردع مهيلإ فاضناف ؛مهدهاعو ًاموق حلاص اذإ هُنّسو هّيده ناكو : لصف
 يف هعم لخد نم براح نّم مكُم راص ؛هدقع يف هعم اولخدف «نورخآ موق هيلإ فاضناو «مهدقع يف
 برحلا عضو ىلع مهحلاص امل هنإف .ةكم لهأ ازغ ببسلا اذهبو ءهبراح نم مكح رافكلا نم هدقع
 «ةعازُ تبثاوتو ءاهدقعو «شيرق دهع يف تلخدف «لئاو نب ركب ونب ثبثاوت «نينس ٌرشع هنيبو مهنيب
 مهتناعأو «مهنم تلتقو «مهتتيبف ةعازُش ىلع ركب ونب تدع مث «هدقعو كو هللا لوسر دهع يف تلخدف
 نب ركب ينب وزغ زاجتساو «كلذب دهعلل نيضقان ًاشيرق يلي هللا لوسر ّدعف ؛حالسلاب نطابلا يف ٌشيرق
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةصقلا ركذ يتأيسو ىئافلُح ىلع مهيّدعتل لئاو

 «مهلاتق ىلع نيملسُملا ٌردع اوُناعأ امل قرشملا ىراصن وزغب ةيميت نبا مالسإلا خيش ىتفأ اذهبو
 تضقن امك ؛دهعلل نيضقان كلذب مهآرو ءانوبراحُي ملو انوزغي مل اوناك نإو «حالسلاو ٍلاملاب مهوُدمأف
 ٌنيكرشملا ةمذلا لهأ ناعأ اذإ فيكف ءهئافلح برح ىلع لئاو نب ركب ينب مهتناعإب كي يبنلا دهع شيرق
 : .ملعأ هللاو .نيملسملا برح ىلع

 مق املو «مُهّلَْقي الو «مهُجيِهَي الف ؛هتوادع ىلع مهو «هئادعأ ُلُسُر هيلع ُمَدْقَت تناكو :لصف



 ةلماعمو ,حلصلاو ءنامألا يف هيده يف :لصف ةكا/ )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مم مس اااااة ا ياا كد

 ؛؟اَمُتْنَأ نالوُقَت اَمُك» :امهل لاق «لاثأ ُنباو ةحاونلا نب هللا دبع امهو :باذكلا َةَمِْيَسُم الوسر هيلع

 هتنس ترجف "!0اَمُكَناَتْعَأ ُتْبَرَصَل ُلتْفُت ال َلُسْملا َّنآ ًالوَل» : قي هللا لوسر لاقف «لاق امك لوقن :الاق

 .ٌلوسر لتقُي الأ

 هٌدري لب ءهموقب قاحللا نِم هعنمي الف «هنيد راتخا اذإ هدنع ٌلوسرلا سبحي الأ ًاضيأ هيده ناكو

 :تلقف ءمالسإلا يبلق يف عقو ؛ُُنيتأ املف دلي يبنلا ىلإ ٌشيرُف ينتثعب :عفار وبأ لاق امك «مهيلإ
 ّناَك ْنِإَف «مهيلإ ْعِجْرا ءَدُربلا شسيخأ الو ءِدْهَملاِب ٌسِيِخَأ آل ينإ» :لاقف .مهيلإ عجرأ ال !هللا َلوسَر اي

 لكي هللا ٌلوسر مهل طرش يتلا ةدملا يف اذه ناكو :دواد وبأ لاق .©”:عجاف «نآلا هيف يِذَّلا َكِيَْق يف

 . ىهتنأ . اذه حّلصي الف َمويلا امأو ءًاملسم ناك نإو مهنم ءاج نّم مهيلإ دري نأ

 هيلإ ءاج نمل هدر امأو «ًاقلطم لّسرلاب صتخي مكح اذه نأب راعشإ ههّربلا ُسيحَأ ال١ :هلوق يفو
 الأ ءرخآ مكح مهلف ٌلسرلا امأو ءدواد وبأ لاق امك «طرشلا عم نوكي امنإ اذهف «ًاملسم ناك نإو مهنم

 .هللا لوسر ةمليسم نأ دهشن :ههجو يف هل الاق دقو ةمليسم يلوسرل ضرعتي مل هارت

 ريغ نم نيملسملاب ٌرُضي ال دهع ىلع هباحصأ نم ًادحاو اردهاع اذإ هءادعأ نأ هيده نم ناكو

 لاقو كلذ مهل ىضمأف هوكي هَعَم مهالِتاَقُي ال نأ َليَسُحلا ُهاَبأَو َةَمْيَّذُح اوُدَماَع امك ءمهل هاضمأ هاضر

 . 0«مهيّلَع هللا ُنيِعَتْسَتو .مهدهعب هَل يِفَن افِرَصْنا» :امهل

 ًاملسم مهنم هءاج نم نأ ىلع يئس ٌرشع مهّتيبو هيب برحلا عضو ىلع ًاشيرق حلاصو : لصف
 هللا ٌمسنف اسنلاو لاجرلا يف ًاماع ظفللا ناكو . ؟”هيلإ هنوُدري ال هدنع نم مُهَءاج ْنَمو «مهيلإ ُهَّكَر

 نم مهءاج نَم اوُنحتمي نأ نينمؤملاو يبن هللا رمأو ؛لاجرلا ٌّقح يف هاقبأو ءءاسنلا ٌقح يف كلذ
 نم اهجوز ىلع تاف امل مهيلإ اهرهم درب مهرمأو هراّمُكلا ىلإ اهوُدري مل «ٌةنِؤم اًهوُمِلَع نإف ءءاسنلا
 مهيلع ّبجي نأب ءاوبقاع اذإ اهّرهم مهيلإ ُهأرما تدترا نم ىلع اوُدري نأ نيملسملا رمأو ءاهعضُب ةعفنم

 «ٌباقعلا وه اذهف .كرشملا اهجوز ىلإ اهنودري الو «ُهثأرما تدترا نم ىلإ هنودريف ءةرجاهملا ٍرهم در

 هنأو «مّوقتم جوزلا كلُم نِم عضُبلا جورخ نأ ىلع ليلد اذه يف ناكو ؛ءيش يف باذعلا نم سيلو

 مكحُي ال «ةحصلا مك اهل رافكلا ةحكنأ نأو «لثملا ٍرهمب ال ٌجوزلا قفنأ ام وه يذلا ىّمسملاب ٌمّوقتم

 ّلِحَي ال ةملسملا نأو «كلذ طرش ولو راّفكلا ىلإ ةرجاهملا ةملسملا ٌدر زوجي ال هنأو «نالطبلاب اهيلع

 اذه يفو ءاهّرهم اهانآو ءاهثدع تضقنا اذإ ةرجاهملا ةأرملا ٌجّدزتي نأ هل ملسملا نأو ءرفاكلا اكن اهل

 ىلع ليلد هيفو .مالسإلاو ةرجهلاب هنم اهحاكن خاسفناو «جوزلا كلم نِم اهعضُب جورخ ىلع ةلالد ُنيِبأ

 .رفاكلا ىلع ةملسملا حاكن مرح امك ءملسملا ىلع ةكرشملا حان ميرحت

 عم سيلو «هيف فلتخم اهّضعبو هيلع عمجم اهضعبو «نيتيآلا نيتاه نم تديفتسا ٌماكحأ هذهو

 ًاملسم هءاج نم در يف رافكلا نيبو هيي يبنلا نيب عقو يذلا طرشلا نإف ةتبلا ٌةسُح اهّكسن ىعدا نم
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 )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 556 ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 ىلاعتو هناحبس هللاف ءاسنلاو لاجرلل ًاماع ناك نإو ؛هيف ءاسنلا لخدت مل لاجرلاب ًاصتخم ناك نإ «مهيلإ
 هبأرما تدترا نم ىلع اهنم اودري نأو «ّنهروهم دري مهرمأو «نعّدر نع مهاهنو ءاسنلا در هنم صّصخ
 رداص هنأو «هدابع نيب هب ٌُمُكحي يذلا هُّمكح كلذ نأ ربخأ مث ءاهاطعأ يذلا ٌرهملا نيملسملا نم مهيلإ
 . ًاخسان نوكي ىتح هدعب ٌنوكيو «مكحلا اذه ياي ام هنع تأي ملو ؛هتمكحو هملع نع

 ىلع ُةُهِرْكُي الو ءمهنم هيلإ ىتأ نم اوذخأي نأ مهنكمُي ناك «لاجرلا ٌدر ىلع مهحلاص املو
 ْرِكْنُي مل مهب قحلي املو ءهدي نع لصف دقو ءألام ذخأ وأ ءمهنم لتق اذإ ناكو هب هرمأي الو «دوعلا
 ٌدقع ضتقي ملو «كلذب هّرمأ الو «هتضبق يف الو هرهق تحت سيل هنأل مهل هنمضي ملو ؛كلذ هيلع
 َةَمْيَذُج ينبل َّنِمَض امك «هتضبق يفو هرهق تحت وه نمع الإ لاومألاو سوفنلا ىلع َنامألا حلصلا
 «ةهبُش عون نع مهل هُئباصإ ناك املو .'''هنم أربتو هركنأو ؛مهلاومأو مهسوفن نِي ٌدلاخ مهيلع هفلتأ ام
 لجأل مهتايد فصنب مهنِمَض ءًاحيرص ًامالسإ ْنُكَي ملف ءانأبص :اولاق امنإو ءانملسأ :اولوقي مل ذإ
 ٍدقعب مهلاومأو مهّسوفن اوُمصع دق نيذلا باتكلا لهأ ىرجم كلذ يف مهارجأو «ةهبشلاو ليوأتلا
 رهق تحت اوسيل موق مهازغ اذإ ٌنيِدِهاَعملا نأ ىلع ليلد اذه يف ناكف «هرهق تحتو هلو يبنلا هضبق يف سيل نمم مهيراح نم ىلَع مهني نأ حلصلا ٌدهع ضتقي ملو «مالسإلا يف اولخدي ملو «'اةمذلا
 الو :كلذ نم مهقنم الو «مهنع مهر مامإلا ىلع ُبح ال هنأ نيملسملا نم اوناك نإو ءهدي يفو مامإلا
 . مهيلع هوفلتأ ام نامض

 ةيعرشلا تاسايسلا ٍرومأو :هرمأو ؛هلهأو مالسإلا حلاصمو «برحلاب ٍةقلعتملا ماكحألا ٌدخأو
 .قيفوتلا هللابو ءنول كلتو نول اذهف «لاجرلا ءارآ نم اهذخأ نم ىلوأ هيزاغمو «هريس نم

 ءمهُياَكِر تلمح ام ْمُهَلو ءاهنم ْمُهَيِلْجُي نأ ىلع مهيلع رهظ امل ٌربيخ لهأ حلاص كلذكو : لصف
 الو اومّتكي الأ حلصلا دقع يف طرتشاو .حالسلا يهو ٌةَقْلَحلاَو «ءاَضيبلاو ٌءارفَّصلا لو هللا لوسرلو
 هلمتحا ناك بطخأ نب يحيل ٌّيِلْحَو لام هيف ًاكْسَم اوُبّيغف ءدهع الو مهل ةمْؤ الف اوُلعف نإف «ًائيش اوُييْخُي
 َّلَعَف اَم» :ُةيْعَس همساو «,بطخأ نب ييُح معل لَك هللا ٌلوسر لاقف «ٌريضنلا تيلجأ نيح ربيخ ىلإ هعم
 ُلاَملاو بيرق ُدْهَعلا» :لاقف «بورحلاو تاقفنلا هتبهذأ :لاقف «ريضنلا ّنِم هب َءاَج يِذّلا ٌّيَيُح ُكْسم
 ريبّزْلا ىلإ هّمع كك ِهّللا ٌلوسر عفدف ءمهعم لخد اّمل ةظيرُق ينب عم َلِيُق يب ناك دقو ,؛َكِلْذ ْنِم ٌرككَأ
 ىبسو .بطخأ نب يبح تنب ةيفص جوز امهدحأو «ٍقِيَمْحلا يبأ ينبا هلك هللا لوسر لتقف ٌةَبِرَكلا يف كسَّملا اودجوف ءاوُاطف اوبهذف ءانه اه ٍةَبرَح يف ُفوُلَي ًاييح ُتْيََر ْدَق» :لاقف «باذعب ُهّسَمَك ؛هّرقتسيل
 نوكن انعد :اولاقف ءربيخ نم مهيلجُي نأ ٌدارأو ءاوُتَكُت يِذَّلا ِثْكَّلاب مهلاومأ مسقو ءمهيرارذو مهءاسن
 هباحصأل الو كي هللا لوسرل نكي ملو «مكتم اهب ٌملعأ ُنحنف ءاهيلع موُقنو اَهُحِلِصُْن ضرألا هذه يف
 أ رَمُك ْنِم اهنم جّرخي ءيش ّلُك ْنِم ٌرْطَّشلا هلي ِّللا ٍلوُسرِل نأ ىلع مهيلإ اهعفدف ءاهتنوم مهنوفكي ناملغ
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 ٍةلماعمو ,حلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصق فما (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا اس ا ا ماسسسلامل

 اوُسِلَع نيذلاف ءالؤش امأو ؛دهعلا ضقن يف كئلوأ كارتشال ةظيرُف ٌمع امك لتقلاب مهّمعي ملو

هسفنأ ىلع مهطرشب مهلتق هنإف «دهع الو مهل ةمذ الف رهظ نإ هل اوطرشو .«هوبّيغو كسّملاب
 ٌدعتي ملو ؛م

م هنأو «ييُح كسّمب اوُملعي مل مهعيمج نأ ًاعطق مولعم هنإف «ربيخ لهأ رئاس ىلإ كلذ
 ٍةَِرَخ يف نوفد

 .هب ٌصتخم ضقنلا مكح نإف «هٌريغ هيلع هئلامُي ملو ءّدهعلا ضقن اذإ ٍدَماعملاو ٌيمذلا ٌريظن اذهف

ازملاو ةاقاسملا زاوج ىلع رهاظ ليلد فصنلا ىلع ّضرألا مهيلإ هعفد يف مث
 رجشلا نوكو «ةعر

مهريغو نيتلاو بانعألا مهّرجش ُدَلَبَف «هريظن مكح ءيشلا مكحف ءقتبلا هل رثأ ال ًالخن
 يف رامثلا نم ا

 .قرف الو ءءاوس لخنلا ْمُهَّرِجَش دلب مكح همكح كلذ ىلإ ةجاحلا

 نع مهحلاص هلي هللا لوسر ّنِإف «ضرألا بر نم رذبلا ُنوك طرتشُي ال هنأ ىلع ليلد كلذ يفو

 ضعب لاق ىتح هترينب نِم هب عوطقم اذهو ءرذبي مهيلإ ٌلِسرُي ناك الو «ةتبلا ًارذب مهطعُي ملو ءرطشلا

وك طارتشاب لوقلا نم ىوقأ ناكل لماعلا نِم هنوك طارتشاب لبق ول هنإ :ملعلا لهأ
 «ضرألا بر نم هن

 .ربيخ لهأ يف لكي هللا لوسر ةنسِ هتقفاومل

 هب ٌصتخي نأ طرتشُي الو «ضرألا ٌبر نم َنوكي نأو «لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأ :حيحصلاو

 ىلع ةعرازملا مهسايق نم ٌرثكأ ًالصأ ٌةجُم مهعم سيل ضرألا ٌبر نم هوظرش نيذلاو ءامهُدحأ

 «براضملا نم ّلمعلاو كلاملا نم ٍلاملا ُنسأر نوكي نأ ةبراضملا يف طرتشُي امك :اولاق «ةبراضُملا

يلع ّلمعلاو ءامهدحأ نِ ٌرجشلا نوكي ةاقاسملا يف كلذكو «ةعرازملا يف اذكهف
 اذهو .رخآلا نم اه

 ىلإ لاملا ُسأر وعي ةيراضملا يف نإف ؛مهل ًةجح نوكي نأ نم ُبرقأ مهيلع ٌةجح نوكي نأ ىلإ ٌسسايقلا

 سأر ىرجم َرزبلا اوُرَجُي ملف «مهدنع تدسف ةعرازملا يف كلذ طرش ولو «يقابلا نامستقيو «كلاملا

 . مهلصأ ىلع ةبراضملاب ةعرازملا قاحلإ لطبف «لقبلا رئاس ىرجم ُهوٌَرجأ لب «لاملا

 لب «هدحو هب وّمنيو نوكتي ال عرزلا نإف «عفانملا ىرجمو ؛ءاملا ىرجم راج رذبلا نإف ًاضيأو

 نم هعم نوكت رخأ ءازجأ نم ٌعرزلا هللا ءىشنُيو ء«ضرألا يف تومي ٌرذبلاو «ٍلمعلاو يقسلا نم دُب ال

.ءازجألا هذه ٌمكح ٍرْذبلا مكحف «لمعلاو بارتلاو سمشلاو «حيرلاو ءاملا
 

 اهّرذبو «ءعرازُّملا ىلإ اهكلام اهعفد دقو «ضارقلا يف لاملا سأر ٌريظن ضرألا نإف ًاضيأو

 ضرألا ٌبر ني رذيلاب ىلوأ عرازملا نوكي نأ يضتقي اذهو «براضملا لمع ٌدريظن اًهُّيقسو اَيرحو

 .هلوصأو عرشلا سايقل قفاوملا باوصلا وه ةئسلا هب تءاج يذلاف «براضملاب هل ًاهيبشت

 دعب ءىجي ملو ؛مامإلا ءاش ام لب «تيقوت ريغ ني ًاقلطم ةندُهلا ٍلقع زاوج ىلع ليلد ٍةصقلا يفو

نزملا ةياور يف ٌيعفاشلا هيلع ّصن دقو ءهتحصو هزاوج باوصلاف «ةتبلا مكحلا اذه خسني ام كلذ
 «ي

ل ءاوس ىلع ْمُهَمِلْعُي ىتح مهبراحُيو مهيلإ ٌضهني ال نكلو «ةمئألا نم هريغ هيلع صنو
 َوُمو ْمُه اووتسي

 .دهعلا نضقنب ملعلا يف

 هئاحبس هلا َنإف «ةيعرشلا تاسايسلا نِم كلذ نأو «ةيوُقعلاب مهتملا ٍريِزَعَت زاوج ىلع ليلد اهيفو

 ةبوقع ِةُمألِل َّنَسَي نأ دارأ نكلو «يحولا قيرطب زنكلا عضوم ىلع كَ هللا لوسر َّلُدَي نأ ىلع ًارداق ناك

 . مهل ًاريسيتو «مهب ةمحر ماكحألا َقٌرلُم مهل َْعّسوُيو « نيمهتملا

غل يك هلوقل ءاهدافو ىوعُدلا ٍةحِص ىلع لالدتسالا يف نئارقلاب ذخألا ىلع ليلد اهيفو
 امل هي



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فخ ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 يف دواد نب ناميلس هللا يبن لعف كلذكو . ؛َكِلْذ ْنِم ٌرَككأ ُلاَملاو «ٌبِرَك ُدْهَملا» :لاملا ٌدافن ىعدا
 ءاهّتبا هنأ نيتأرملا نم ةدحاو لك تعداو «بئذلا هب بهذ يذلا لفطلا مأ نييعت ىلع ةنيرقلاب هلالدتسا
 وللا يبن اَمُكَنيَب ىَضَق مب :لاقف ءناميلُس ىلإ اتجرخف «ىربكلل دواد هب ىضقف ءرخآلا يف اتمصتخاو
 ىضقف ءاَهُّنبا وه ؛هللا كمحر لعفت ال :ىرغصلا تلاقف ءامكنيب هقشأ نيكّسلاب ينوتثا :لاقف .هاتربخأف
 ير ألا ةحامسو هلتقب اهتحامس مدعو اهبلق يف يتلا ةفارلاو ةمحرلا ةنيرقب لدتساف . ؟7ىرغصلل هب
 .ىرغصلا نبا هنأ ىلع دلولا دقف يف اهتوسأ ريصتل «كلذب

 كلذكو :انياحصأ لاق .ٌةأرما وأ ناك ًالجر ؛بسنلل يعدملا حيجرتل ًاببس ةفاقلا اولعجو «ةفاقلاب اهيف لمع :هللا مهمحر كلامو يعفاشلاو دمحأ ٌُباحصأ لاقل ءانتعيرش يف ةيضقلا هذه لثم تقفتا ولف
 ناميلس مكُح لثمي مكاح امهئيب مكحو فاق دجوُت مل نإف . اًهَئَسْحأ ام :لاقف ؟ةفاقلا ىرت :هل ليقف ءاهيف فقوتف «دمحأ اهنع لئس دقو «ةملسملا دلو ٌةرفاكلا ِتَعّذاو هَنْيَدَلَو ٌةرفاكو ٌةملسم تدلو ول
 ملو ءهجو لك نم ٍنايعدملا ىواست اذإ اهيلإ راصي امنإ ةعرُقلا َّنإف «ةعرّقلا نم ىلوأ ناكو ءًاباوص ناكل
 شامق نم هل حّلصي ام نيجوزلا نم دحاو لك ىوعدك ؛هقدصل لاحلا دهاش ٍةقفاوم وأ «نيميلا نع همصخ ٍلوكُن وأ ِثْوَل نم ةرهاظ ةنيرق وأ ءدحاو دهاش وأ ديب حججرت ولف ءرخآلا ىلع امهُدحأ حّجرتي
 .ةعرقلا ىلع هلك َكِلذ َمّدُق ءكلذ رئاظنو «ىرخأ هسأر ىلعو ءأودع دتشي وهو «ةمامع هديب نم ةمامع ةمامعلا نع سأرلا رساح ىوعدو «هتعنص تالآ نيعناصلا نم دحاو لك ىوعدو «ةينآلاو تيبلا

 «قحلا فالي مهوُي مكحلا «باب اذه) :ناميلس ةصق ىلع يئاسنلا نمحرلا دبع يبأ مجارت نمو
 .اهلوكتو هناعتلاب لصح يذلا رهاظلا ِثْوّللا ىلإ ًادانتسا ءاهلوكنو جوزلا ناعتلا درجمب اهنالتقي هللا امهمحر كلامو يعفاشلاف .ناعتلالا نع ْتَلُكَنو «ُجوزلا ّنعتلا اذإ ةنعالملا ُمجر اذه نمو لب «ةرهاظلا نئارقلا ىلإ ًادانتسا اذه نم وه لتقلا يعدم ناميأ ميدقتو ةماسّقلاب مكحلا لب «ماكحألا يف اهب ٌربتعنل لب ءًارمس اهذختنل ةصقلا هذه انيلع صقي مل ِْلكك ٌيبنلاو (قحلا هب ملعتسيل

 اال زاج اذإف ءءامدلا فالخب ٍلوكنو ىوعدو ؛نيتأرماو ٍدهاشو «نيميو دهاشب تيث كلذلو «ٌفخأو ٌلهسأ لاومألا ُرمأ لب ؛ءاوس هلتق ًانالف نأ ِةَماَسّقلا يف ٍلوتقملا ِءايلوأ فل ٌريظن وهو ءهحضوتو رمألا فشكت يتلا نئارقلاو ءرهاظلا ثوللا ىلإ ًادانتسا ةقرسلا ٌبحاص هنأو «هدنع هلام ةيقب نأ َفِلْحَي نأ هل زاج «هريغ نم هارتشا هنأ نيبتي ملو .كلذب يفورعم نيا دي يف هضعب ىلع هلام ٌقورسملا ٌلجرلا علطا اذإ اذه ىلعو «هنم زاوجلاب ىلوأو ءءامدلا يف ِثوُللا ريظن اذهو ؛لاومألا يف تول اذهو ؛هيلع افلح ام اقحتسيو افلحي نأ امهل زاج «نييصولا نم ةنايج ىلع اعلا اذإ تيملا ييلو نأو «رفسلا يف ٍةيصولا يف نيملسملا ىلع باتكلا ٍلهأ ةداهش لوبق نب انل ىلاعتو هناحبس ُهّللا هعرش ام اذه نمو
 . ٌةباحصلا هرقأو «يرعشألا ىسوم يبأك ءهّدعب هي هللا لوسر ٌباحصأ اًهيجومب مكح دقو «نآرقلا َنِم َلّرَن ام رخآ ني يهو ؛ةدئاملا ةروس يف مكحلا اذه نإف الصأ ٌةجُح كلذ نم نآرقلا هيلع ّلد ام مسن ىعأا ِنَم عم سيلو ءاذهو اذه ىلع نالدي ةنسلاو نآرقلاو .ىرحألاو ىلوألا قيرطلاب هب لاومألا ٌتابثإف ٍثوللاب
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 ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف قف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ااا يد يف داعم كاز
 مس سس 

ق ةئيرقي دهاشلا لالدتسا نم فسوي ةصق يف هناحبس هللا هاكح ام ًاضيأ اذه نمو
 ْنِم صيمقلا د

 هصيمق تِّدقف «هتذبجف «هئارو نم ٌةأرملا هتكردأف «ًايّلَوُم ًابراه ناك هنأو «ةأرملا بذكو هقدص ىلع رْيُد

 «ةيوتلاب اهورمأو ءاهبنذ بنذلا اولعجو 'مكحلا اذه اولبقو ؛هقدص ٌنورضاحلاو اهّلعب ملعف ريك نه
مأو كلذب يّسْأَّتلاَو ,ركنم ٍريغ هل ٍرّرقم ةياكح ىلاعتو هناحبس هللا هاكحو

 مدعو «هل هللا رارقإ يف هلاث

 ءاضر ىلع لد ؛هل ًاحدامو ءهلعاف ىلع ًايئثمو «هيلع أرقم هب ربخأ اذإ هنإف «هتياكح دّدجم ىف ال فراكنإ

 .ًادج عفان هنإف «ٌعضوملا اذه رّبدتبلَف هتاضرمو همكحل قفاوم هنأو ءهب

نأ ىسعو «لاطل كلذ نم هباحصأو يي هللا لوسر لمعو «ةنسلاو نآرقلا يف ام انعبتت ولو
 َدرْفُث 

 هيزاغمو هتريس نم ماكحألا سابتقاو هيده ىلع هيبنتلا :دوصقملاو .ىلاعت هللا ءاش نإ ًايفاش ًافنصم هيف

 .همالسو هيلع هللا ٌتاولص ؛هعئاقوو

 مهيلع 20ُصْرُخَي نم ماع ّلك ٌثعبي ناك «ضرألا يف ربيخ لهأ ِهِلكي هللا ُلوسر ّكَّنَأ املو
 «ٌرامثلا

 . اهيف نوفرصتيو «نيملسملا ٌبيصن مهنمضُيف ءاهنم ىنجُي ْمُك ٌرظنيف

 رمثك اهخالص يدابلا رامثلا ٍِصْرَخ زاوج ىلع ليلد اذه يفف .دحاو صراخب يفتكي ناكو

 نإو ًامولعم نيكيرشلا دحأ ٌبيصن ٌريصيو ؛لخنلا سوؤر ىلع ًاصرخ رامثلا ةمسق زاوج ىلعو «لخنلا

زاوج ىلعو «عيب ال زارفإ ةمسقلا نأ ىلعو ءءامتلا ةحلصمل دعب زيمتي مل
 ءدحاو صراخب ءافتكالا 

 يذلا هكيرش ٌبيصن نّمْضَيو «صرخلا دعب اهيف فّرصتي نأ هدي يف ٌرامثلا نمل َّنأ ىلعو ءدحاو مساقو

نم هوقلأف «هيلع اْوَدَعَف «ربيخب هلام ىلإ هنبا هللا ٌدبع بهذ ءرمع نمز يف ناك املف . هيلع صرخ
 قوف 

 .ةيبيدحلا لهأ نم ربيخ دهش ناك نم نيب اهمسقو ءماشلا ىلإ اهنم رمع مهالجأف دي اوُكفف «تيب

ةيزج رافكلا نم دحأ نِم ذخأي مل ُهنإ «ةيزجلا ٍلخأو ةمّذلا دقَع يف هيده امأو :لصف
 دعب الإ ٌ

 ني اهذخأو ءسوجملا نم اهذخأ «ةيزجلا ٌةيآ تلزن املف «ةرجهلا نم ٍةنماثلا ةنسلا يف ةءارب ةروس لوزن

 نم ِمِلْسُي مل نمل دقعف «نميلا ىلإ هنع هللا يضر ًاذاعم ثعبو «ىراصنلا نم اهذخأو «باتكلا لهأ

 نأ نيئطخملا نيطلاغلا ضعب نظف «ربيخ دوهي نم اهذخأي ملو «ةيزجلا مهيلع برضو «تمّدلا اهدوهي

 نم اذهو «باتكلا لهأ رئاس نم ْتَّذِغَأ نإو ٌةيزج مهنم ذخؤي ال هنأو «ربيخ لهأب ٌصتخم مكح اذه

ف مهّرِقُي نأ ىلع مهحلاصو مهلتاق كي هللا لوسر نإف «يزاغملاو ريسلا يف ههقف مدع
 اش ام ضرألا ي

 هللا هرمأ مث :ةيزجلا لوزن ربيخ ضرأ يف مهّرارقإو مهحلص ُدقع قبسف ءهدعب تلزن ةيزجلا نكت ملو

 نأل «كاذ ذإ ربيخ ُدوهي اذه يف لخخدي ملف «ةيزجلا اوطعُي ىتح باتكلا ّلهأ ٌلِتاقُي نأ ىلاعتو هتاحبس

 ءيشب مهبلاطُي ملف «رطشلاب ضرألا يف ًالامع اونوكي نأو ءمهرارقإ ىلع مهنيبو هنيب ًاميدق ناك دقعلا

 ىراصنك «ةيزجلاب مهدقعك ٌدقع مهنيبو هنيب نكي مل نمم باتكلا لهأ نم مهاوس ٌبلاطو «كلذ ريغ

 يف مهّرارفإ نمضت يذلا ٌدقعلا كلذ رّيغت ماشلا ىلإ ٌرمع مهالجأ املف «مهريغو «نميلا ٍدوهيو :ًنارجن

 .باتكلا لهأ نِم مهريغ ٌمكح مهل راصو ء«ربيخ ضرأ

م ةفئاط رهظأ ءاهمالعأو ةنسلا اهيف تيفخ يتلا لودلا ضعب يف ناك املو
 ُوُقَتَع دق ًاباتك مهن

 نب دعسو «بلاط يبأ نب يلع ٌةداهش هيفو ؛ةيزجلا ربيخ ٍدوِهَي نع طقسأ كك يبنلا نأ :هيفو «ٌةورّوزو

 .يصخي يأ (00)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دف ةلماعمو ,حلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 هّيزاغمو هللا ٍلوسر ٌةنس لهب ْنَم ىلع كلذ جارف «مهنع هللا يضر ةباحصلا ني ةعامجو ءذاعم
 ىلع ٌلدتساو ؛هيلع قصبف ؛هيلع ٍلمعلاو ىذيفنت ىلع نيعُي نأ هنم َبِلَظو ءهحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ يقلأ ىتح ؛روزملا باتكلا اذه مكُح ىلع اًورَجُق ءهتحِص اونظ لب ءاومّهوتو هّرّيِسو
 1 :هجوأ ةرشعب هبذك

 طقسأ هنأ باتكلا يف نأ :اهنمو . ًاعطق ربيخ لبق يفوت دعسو ءذاعم نب دعس ةداهش هيف نأ :اهنم
 يه امنإو ءرْكّشلاو ٍفْلُكلا ذخأ ني هّتاحصأ ذاعأو هللا هذاعأ دقو ءمهريغ ني الو ءمهنم ذخوُت ٌرخس الو ٌتَلُك هنامز يف نكي ملف ؛لاحم اذهو ٌوَكّسلاو فَلُكلا مهنع طقسأ هنأ :اهنمو . ماوعأ ةثالثب ربيخ دعب كوبت ماع ناك اهلوزن نإف «ذئنيح ةباحصلا اهفرعي الو ءدعب تلزن نكت مل ةيزجلاو «ةيزجلا مهنع
 ملغلا لهأ نم دحأ هركذي مل باتكلا اذه نأ :اهنمو .اهيلع رمألا رمتساو ةملطلا كولملا عضو نم
 عةنسلاو ثيدحلا لهأ نم ٌدحأ الو ءريسلاو يزاغملا لهأ نم ٌدحأ هركذي ملف مهفانصأ فالتخا ىلع
 مهنأ مهملعل .«فلسلا نامز يف هورهظأ الو «ريسفتلا لهأ نم ٌدحأ الو «ءاتفإلاو هقفلا لهأ نم دحأ الو
 ءةنسلا ضعب ءافخو ٍةنتف تقو يف لودلا ّضعب اوفختسا املف ؛هالطُبو هّبذك اوفرع «كلذ ّلثم اورّوز نإ
 مهل ٌرمتسي ملو «هلوسرلو هلل نينئاخلا ضعب ٌعمط كلذ ىلع مهدعاسو .هورهظأو ُهوقَّتعو «كلذ اورّوز
 . هّيذكو :هنالطب لسرلا ءافلخخ نّيبو «هرمأ هللا فشك ىتح كلذ

 نم مانصألا ةدبعك رافكلا نم مهريغو باتكلا لهأ نم ذخؤُت لب :ليقو .هكرتو هذخأب ًءادتقا «مهنيدب ناد نمو ؛ءالؤه ريغ رفاك نم اهَّدخأ ٌروجي ال :ليقف .مانصألا ٍداّبُع نم اهذخأي ملو ءىراصنلاو دوهيلاو «سوجملا نمي :فئاوط ثالث نم ٍةِيَي اهذخأ ءةيزجلا ٌةيآ تلزن املف :لصف
 يبأ ٌلوق :يناثلاو .هيتياور ىدحإ يف دمحأو ؛هللا همحر يعفاشلا لوق :لوألاو .برعلا نود مجعلا
 .ىرخألا ةياورلا يف هللا امهمحر دمحأو «ةفينح

 ضراب ناك ولو ؛ىراصن اوُناكو ٌكوبت حتفلا دعب ازغ اذهلو ؛كرشم برعلا ضرأب قبي ملف «ًأجاوفأ هللا نيد يف برعلا ٍلوخدو ءةكم حتف دعب تلزن اهنإف «ٌكرشُم اهيف قبي ملو «برعلا ٌةَراد تملسأ نأ دعب اهّضرف َلّرن امنإ اهنأل ءبرعلا يكرشم نم اهذخأي مل امنإ :نولوقي يناثلا لوقلا باحصأو
 .نيدعبألا نم وزغلاب ىلوأ اوناكو «هنولي اوُناكل ؛نوكرشم برعلا

 مهل ناك هنأ حصْي الو .باتك ٍلهأب اوسيلو سوجملا نم اهذخأ دقو :اولاق .اهلهأ نِم اوسيل مهنأل ال هنم ذخؤُي نم مدعل ٌةيزجلا مهنم ذخؤت ملف «كلذك ّرمألا نأ ملع ءمالسإلا ٌمايأو رسل لّمأت نمو
 , "دنس حصي الو هلثم تبثُي ال ثيدح وهو «عفرو باتك

 ٌنهتياَت ءِثَآلَث ٍلَالِخ ئَدُحِإ ىلإ مهعذاف «َنيِكِرْشملا ّنِم َكوُدَع ٌتيِقَل اذإ» :لاق هنأ «ملسم حيحص» يف هنع تبث امك كي هللا لوسر ةنس لدت كلذ ىلعو «ىلوأ مانصألا دابع نم اهذخأف ءةيزجلا مهنم ْتَّذِعَأ اذإف «ليلخلا ميهاربإ ًءادعأ رانلا دابع لب ءرانلا دابع يف نكي مل ام ميهاربإ نيدب كسمتلا نم مهيف ناكو هراّزلا ٍداّيُع نم ًالاح ُبرقأ ٍناثوألا لهأ لب «مانصألا داّبعو راّنلا ٍداّبع نيب قرف الو

 10 «حتفلا» يف رجح نبا هدنس نّسَح دقو )٠٠١14( قازرلا دبع هجرخأ )02(



 ةلماعمو ءحلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف قفز (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .©"مهَلتاَقُي وأ «ةيرِجلا وأ «مآلشإلا ىلإ مُهوُعْدَي نأ هّرمأ مث .(مهنع ٌفُْكو «مُهْنِم لبئاف ٠ ءاَهيلإ كوُب باج

 لاقو ."”ةيزجلا اوُدؤت وأ هللا اودبعت ىتح مكلتاقُن نأ انين انرمأ : ىرسك لماعل ةريغملا لاقو

 ؟ةّيرجلا اهب د مكيَلإ ْمجَعلا يّدوُتو ءُبَرَملا اًهب ْمُكَل ُنيِدَ يل نيت ةَمِلَك يف ْمُكل لَه : شيرقل لكي هللا لوسر

 , ©9وهللا اّلإ َهلِإ ًال» :لاق ؟يه ام : اوُناق

 هل نقحو «ةيزجلا ىلع هحلاصف ٌةَمْرُد رديكأ هلْيَخ تذخأ «كوبت نم هعجرم يف ناك املو : لصف

 اهنودؤي «بجر يف ٌةيقبلاو ءرفص يف ُفضْنلا : ٍةَلُح يفلأ ىلع ىراصنلا ني نارجن ّلهأ حلاص»و

 فانصأ نم فن لك ني نيثالثو ءآريعب نيثالثو ءًأسرف نيثالثو ءًعري نيثالث ةّيراعو «نيملسملا ىلإ

 الأ ىلع ٌةَرْذَع وأ ٌديَك نميلاب ناك نإ مهيلع اهوُدري ىتح اهل نونماض نوملسملاو ءاهب َنوُرغي «ءحالسلا
 يفو ..4”ءابرلا اوكي وأ ًاثدَح اوُنِحُي مل ام مهنيد نع اونتفُي الو «ٌّنت مهل جرخُي الو «ةعبب مهل مده

 . مهيلع ًاطورشم ناك اذإ ابّرلا ٍلكأو «؛ثدحلا ثادحإي ةمذلا دهع ضاقتنا ىلع ليلد اذه

 ٌبايُث يهو «يِرفاَمَملا َنِم ُهمَميِ زأ ًارانيد مِلمْحُم لك ْنِ ٌلُخَأَي ْنَأ ُهَرَمأ نميلا ىلإ ًاذاعم هجو املو

 ًابايث ّنوكت نأ زوجي لب ءردقلا الو «سنجلا ةردقم ُريغ ةيزجلا نأ ىلع ليلد اذه يفو 0 نميلاب نوكت
 امو «ةرسيملا يف هلاحو ءهنم ذخؤت نم لامتحاو «نيملسملا ةجاح بسحب ُصّقنتو ٌديزتو «ًاللُحو ًابهذو

 .لاملا نم هدنع

 لَو هللا لوسر اهذخأ لب ؛ ءمجعلاو برعلا نيب ةيزجلا ي يف هؤافلخ الو لَك هللا لوسر قّرفي ملو

 لصألا يف اهل سيل ٌةمأ برعلا نإف ءًابرع اوناكو ءرجه سوجم ني اهذخأو «برعلا ىراصن نم
 ًاسوجم نيرحبلا ٌبرع تناكف «ممألا نم اهرواج نم نيدب نيدت مهنم ةفئاط لك تناكو «باتك

 دوهي نميلا نم لئابق تناكو ؛مورلل مهترواجمل ىراصن بلغت ونبو «ةّرْهُبو «ًحونتو «َسِراف اهترواجمل

 يف اوُلحخد ىتم الو «مهءابآ ربتعي ملو ,ةيزجلا ٌماكحأ ل هللا ٌلوسر ىرجأف «نميلا دوهيل مهترواجمل

 فيكو «كلذ َنوُثِرعي نيأ نمو ؟هدعب وأ ليدبتلاو خسنلا لبق مهلوخد ناك له : باتكلا لهأ ٍنيِد
 خسنلا دعب مهؤانبأ دوهت نم راصنألا نم نأ يزاغملاو ريسلا يف تبث دقو ؟هيلع لد يذلا امو ؟طبضني

 1 :ةرقبلا] © نذل ىف 41 800 : ىلاعت هللا لزنأف «مالسإلا ىلع مههاركإ مهؤابآ دارأو « ىسيع ةعيرشب

 .ةأرما الو يبص نم ذخؤت ال اهنأ ىلع ليلد ؛ًارانيد ملاح ّلُك ْنِم ْلُح» :ذاعمل هلوق يفو

 «لاومألا» يف ديبع وبأو ؛هفنصم» يف قازرلا دبع هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 وأ ًادبع :ديبع وبأ داز ؛ةملاح وأ ملاح لك نِم ةيزجلا نميلا نم ذخأي نأ لبج نب ذاعم َر َرَمْأ هك يبنلا نأ

 ؟قيقرلاو رحلاو «ةأرملاو لجرلا نم اهذخأ هيف اذهف «يرفاعملا نم هتميق وأ ًارائيد ّدمأ

 «ةاورلا رئاس اهركذي مل ءاهيف فلتخم ةدايزلا هذهو ءعطقنم وهو ءهلصو حصي ال اذه :ليق

 .(1859) يراخبلا هجرخأ (؟)  ةديرب ثيدح نم «(11/1) ملسم هجرخأ قفز

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «سابع نبا ثيدح نم «(7777) يذمرتلاو ء١/7717 دمحأ هجرخأ (؟)

 .سابع نبا ثيدح نم :(7041) دواد وبأ هجرخأ (4)
 ءذاعم ثيدح نم 7948/١ مكاحلاو .(18:7) هجام نباو 5/8 يئاسنلاو «(577) يذمرتلاو :(7078) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .يبهذلا هقفاوو هححصو



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 3ففت نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف :لصق

 ءهجام نباو «يئاسنلاو ءيذمرتلاو دواد وبأو «دمحأ مامإلا ىور دقو .ةاورلا ضعب ريسفت نم اهلعلو
 هذه اوركذي ملو «ًارانيد ملاح لك نم ذخأي نأ هرمأ» :هلوق ىلع اورصتقاف «ءثيدحلا اذه مهريغو
 فشكي ملو ءسوجملاو ءدوهيلاو ىراصنلا نم برعلا ةيزجلا هل ٌيبنلا مهنم ذخأ نم رثكأو «ةدايزلا
 . مهئابآب ال مهنايدأب مهربتعي ناكو «هنيد يف لخد ىتم مهنم دحأ نع

 «نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف :لصف
 لجو زع هللا يقل نيح ىلإ ثعب نيح نم

 نأ هرمأف «هتوبن لوأ كلذو «قلخ يذلا هبر مساب أرقي نأ :ىلاعتو كرابت هير هيلإ ىحوأ ام لّوأ
 هأبنف ارثدملا] 4( رد ف 2 ٌددتلا يأت :هيلع لزنأ مث «غيلبتب كاذ ذإ هرمأي ملو ءهسفن يف أرقي
 ْنَم ٌرذنأ مث ءهّموق رذنأ مث «َنيبرقألا هئريشع َرِذَنُي نأ هرمأ مث 49 ديل ااي» ب هلسرأو أارْقأ» هلوقب
 ُرِْنُي هتوبن دعب ةئس ةرشع ٌعْضِب ماقأف «َنيِمّلاعلا رذنأ مث «ةبطاق ٌبرعلا رذنأ مث ءبرعلا نِم مُهَلْوَح
 .حفّصلاو ٍربصلاو ٌفكلاب رمؤيو «ةيزج الو لاتق ريغب ةوعدلاب

 ملو هلزتعا نمع ٌتُكَيو «هلتاق نم َلِياَقُي نأ هرمأ ؛ «لاتقلا يف هل نذأو «ةرجهلا يف هل ّنِذَأ مث
 ةثالث داهجلاب ٍرمألا دعب هعم ٌرافكلا ناك مث هل هَلُك ُنيِّدلا ّنوكي ىتح نيكرشملا لاتقب هرمأ مث «هلتاقُي
 نأو ءمهدهع حلصلاو دهعلا لهأل متي نأب َرِمأَك «ةمذ ٌلهأو «برح ُلهأو «ةندُمو حْلُص ٌلهأ ؛ماسقأ
 مِهَمِلْعُي ىتح ٍمِهْلَاقُي ملو «مهدهع مهيلإ دين ةنايخ مهنم فاح نإف ءدهعلا ىلع اوُماقتسا ام هب مهل يفوُي
 ماسقألا هذه مكح نايبب تلزن ةءارب ةروس تلزن املو .هدهع ضقن نم لتاقي نأ ٌرِأو .دهعلا ٍضْفَنِب
 هرمأو ؛مالسإلا يف اولخدي وأ ةّيزجلا اوطعُي ىتح باتكلا لهأ نم هّردع لتاقُي نأ اهيف هرمأف ءاهلك
 ٍةّجحلاِب نيقفانملاو ءنانسلاو ٍفيسلاب رافكلا دهاجف ؛مهيلع ةظلِغلاو نيقفانملاو ٍراّفُكلا ٍداَهِجِب اهيف
 .ناسللاو

 ةثالث كلذ يف دهعلا ّلهأ لعجو .مهيلإ مهدوهُع ذبنو «رافكلا دوهع نم ةءاربلاب اهيف هرمأو
 ًامسقو ؛مهيلع رهظو مهبراحف ؛هل اوميقتسي ملو هدهع اوضقن نيذلا مُهو «مهلاتقب هرمأ ًامسق :ماسقأ
 نكي مل ًامسقو ءمهتدم ىلإ مهّدهع مهل ٌمَيُي نأ هرمأف «هيلع اورِهاظُي ملو ءهوضقني مل تْقؤُم دهع مهل
 ءمهلتاق تخلسنا اذإف ءرهشأ ةعبرأ مهلِجْؤُي نأ رمأف «قلطم دهع مهل ناك وأ ؛هوبراحُي ملو دهع مهل
 ُمُرُحلا يهو [؟ :ةبوعلا] ِرُبغأ َةَمبرَأ ٍضْرْلا يف أُحيِْيَضط :هلوق يف ةروكذملا ةعبرألا رهشألا يهو
 رهشأ يه :انه اه مرحلاف [0 :ةبرعلا] 4َنيِكِرْمْل اثنان ميلك هيمألا َعلَسأ اًَّيؤ :هلوق يف ةروكذملا
 نيذأتلا هيف عقو يذلا ربكألا ٌجحلا ٌموي وهو ؛ةججحلا يذ نم رشاعلا ٌمويلا وهو ناذألا موي اهلوأ ءرييستلا
 دنع ٍروُهشلأ َهَّدِع َّنإ# :هلوق يف ةروكذملا ةعبرألا يِه تسيلو رخآلا عيبر نم رشاعلا امّرِعآو «كلذب
 كلت نإف [.: :ةبرعلا] 4ح دحين اهني شألاو توما َقَلَخ مو هَنَأ بمكح ىف اهم َرشَع انآ هلأ
 هذه يف نيكرشملا ريسي ملو .ٌمّرَحملاو ؛ةجحلا وذو ءةدعّقلا وُدو «ٌبجر :درس ةثالثو ؛درف دجاو
 نأ اهخالسنا دعب هرمأ مث ءرهشأ ةعبرأ مهلجأ امنإ وهو «ةيلاوتم ٌريغ اهنأل «نكمُي ال اذه نإف «ةعبرألا
 متي نأ هرمأو ءرهشأ ةعبرأ قلطم دهع هل وأ هل دهع ال ْنَم لجأو ءهدهعل ضقانلا لتقف «مهلتاقُي
 ىلع َبّرَضو «مهتدم ىلإ مهرفك ىلع اوميقُي ملو «مهْلُك ءالؤه ملسأف «هتدم ىلإ هّدهع هدهعب يفوملل
 ءدهع ٍلهأو «هل ٌنيبراحم :ماسقأ ةثالث ىلع ةءارب لوزن دعب هعم رافكلا ٌرمأ رقتساف .ةيزجلا ةمذلا لهأ



 نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف :لصف ففل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةمذ لهأو «نيبراحم :نيمسق هعم اوراصف «مالسإلا ىلإ حلصلاو دهعلا لهأ لاح تلآ مث «ةمذ لهأو

 «نمآ هل ملاسمو ءهب نمؤم ملسم :ماسقأ ةثالث هعم ضرألا ّلهأ راصف ؛هنم نوفئاخ هل نوبراحملاو

 .براحم فئاخو

 نأو ؛هللا ىلإ مهّرئارس َلكَيِ «مهكينالع مهنم لبقَي نأ َريأ هنإف «نيقفانملا يف هتريس امأو
 ءمهسوفن ىلإ غيلبلا ٍلوقلاب َمّلْبَي نأو «مهيلع ظطِلْغُيو « مهنع ضرعَي د نأ هرمأو ةجحلاو ملعلاب مهَدِهاِجُي

 هتريس هذهف « «مهل هللا رفغي نلف مهل رفغتسا نإ هنأ ربخأو ءمهزوبق ىلع ٌموقي نأو «مهيلع َيَّلِصُي نأ هاهنو

 .نيقفانملاو رافكلا نِم هئادعأ يف

 يشعلاو ةادغلاب مهّبر نوعدي نيذلا عم سفن ٌريْطَي نأ ٌةرمأف «هبزجو هئايلوأ يف هثريس امأو : لصف
 نأو ءرمألا يف مهَرِواَشُيو « مهل ٌرِفغتسيو «مهنع ٌوفعي نأ هرمأو ءمهلع هائيع ٌوُدعت الأو ءههجو نوديرُي

 ةثالثلا رجه امك «هتعاط ٌعِجارُيو «ٌبوتي ىتح نع فّلختو ةاصع نم رجهب هرمأو . مهيلع يلِصُي

 ءاوس كلذ يف هدنع اوُنوكي نأو «مهنم اهتابجوم ىتأ نم ىلع ٌدودحلا ٌميِقُي نأ هرمأو . اوُمْلُخ نيذلا

 . مهئيندو مِهُفيِرَش

 هيلإ ءاسأ نم ةءاسإ لباقُيف «ٌنسحأ يه يتلاب عفدي نأب «سنإلا ٍنيطايش نب هّردع عفد يف هرمأو

 هنأك هّودع داع «كلذ لعف نإ هنأ هربخأو ءةلصلاب هّتعيطقو ءوفعلاب هّملظو «ملجلاب هلهجو «ناسحإلاب

 . ميمح يلو
 ةثالث يف نيرمألا نيذهل هل عمجو . مهنم َِّللاب ةذاعتسالاب نجلا نيطايش نم هودع هعفد يف هرمأو

 مج :فارعألا ةروس يف لاقف « , تلصف مح ةروسو نينمؤملا و فارعألا ةروس يف : ا نم عضاوم

 دلع ُميمَس ُهَنِإ دقي ذهئسأت مرح طبل نب َكَتعَرَي اَنِإَو © تريهلل نع سرع رملي أَو ٌرْثَعْل

 يف هل عمجو ءهنم ةذاعتسالاب ناطيشلا رش ءاقتابو «مهنع ضارعإلاب يل هرمأن 49
 ٌقح نم هل َّدب ال هنإف :لاوحأ ةثالث ةيعرلا عم هل رمألا ّيلو نإف ءاهلك ميشلاو قالخألا راكم ٍةيآلا هذه

 ليخأي نأب يأ :هقح يف مهتم عقي ناودشو طيرفت ني دب الو هب مهّرمأي ٍرمأو هب ٌمايقلا مهمزلي مهيلع

 يذلا وفعلا وهو نسي ملو مهيلع َلُهَسو «هب تحمسو مهّسفنأ هب ُتَعَّرط ام مهيلع يذلا قحلا نف

 «ةميلسلا لوُقعلا هُقرعُت يذلا فؤرعملا وهو «فرعلاب مهرمأي نأ رمأو .ةقشم الو ٌررض هلذبب مهقحلي ال

 نأ هرمأو .ةظلغلاو فنعلاب ال ًاضيأ فورعملاب رمأي هب 7 اذإو «هعفنو هنسحب رقُثو «ةميقتسملا ٌرظِفلاَو
 . مهرش يفتكي كلذبف «هلثمب هلباقُي نأ نود «هنع ضارعإلاب مهنم نيلهاجلا ّلهج َلِياَقُي

 ىف يني الم بَ 29 تومي ام قي ان بر لق# :نيئمؤملا ةروس ىف ىلاعت لاقو
 توئي امي ملأ نه ُدََملا نس يي ىتأب مذا (:

 409 و ٍِت كب كي ُدوُعأَو © نيلينبَشلا ترمه نم كب ُدوْمَ بر لُثو

 لأ خت نم أي ع دا ذَا ار ةَئَسْلل ىرتَص الو» :تلصف مح ةروس يف ىلاعت لاقو

 اَنإَو © ٍويِظَع ٍدظَح رك ال 1 اهي او اكتس يل لإ هدب اَمَو ©) ٌةيوَح خو رك ٌةَوَدَع ُمَنْيَيَو كني
 مهسنإ : ضرألا لهأ عم :ريس هذهف 409 ميِعْل ٌعيِحَّسلا وه ره ُمَّنِإ هلأ ذه ُُ عزك نايَللا نص َكنَعَري

 . مهقاكو مهمؤُت « مهنجو
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 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الك راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هيزاغم قايس يف :لصف

 راصتخالا هجو ىلع هثوعبيو هيزاغم قايس يف :لصف
 ةعبس سأر ىلع «؛ناضمر رهش يف بلطملا دبع نب ةزمحل لي هللا لوسر هدقع ءاول لّوأ ناكو

 «ةزمح فيلح يوّنُعلا نيصُحلا نب زاك دّئْرَم وبأ هلياح ناكو «ضيبأ ًءاول ناكو هِرَجاَهُم نم رهشأ

 نب لهج وُّبأ اهيفو ءماشلا نم تءاج شيرقل ًاريِع ضرتعي ؛ةّضصاخ نيرجاهملا نم الجر نيثالث يف هثعبو
 ىشمف «لاعقلل اوُمطصاو اوَقَئلاَف «صيِعلا ةيحان نم ٍرحبلا ٌفْيِس اوغلبف «لجر ةئامثالث يف ماشه

 ملو مهنيب ٌرَجَح ىتح .ءالؤهو ءالؤه نيب .ًاعيمج نيقيرفلل ًافيلح ناكو «ينهجلا ورمع نب يدجم

 . اولجتقي

 ةينامث ٍسأر ىلع لاوش يف ْغباَر ٍنْطَب ىلإ ةيرس يف بلطملا نب ثراحلا َنبب ةَدْيَبُع ثعب مث :لصف

 اوناكو ««فانم دبع نب بلطملا دبع نب ةّناَنَأ نب ب حطْسِم هلمحو «ضيبأ ًءاول هل دقعو «ةرجهلا نم رهشأ

 « غبار نطُب ىلع نيتئام يف وهو «برح ّنِب نايفس ابأ يقلف «يراصنأ مهيف سيل نيرجاهملا نم نيتس يف
 امثإو «لاتقلل اوفطصي ملو «فويسلا اوُلُسَي ملو «ئيمرلا مهئيب ناكو (قّمحجلا نم ٍلايمأ ةرشع ىلع

 فرصنا مث هللا ليبس يف مهسب ىمر نم ٌلَّوأ وهو ءمهيف صاقو يبأ نب ٌدعس ناكو «ةشوانم تناك

 ةديبُم ةيرس مدقو «لهج يبأ نب ةمركع موقلا ىلع ناكو :'”قاحسإ نبا لاق .مهتيماح ىلع ٍناقيرفلا
 .ةزمح ةيرس ىلع

 هل دقعو ءرهشأ ةعست سأر ىلع ةدعّقلا يذ يف ٍراّرخلا ىلإ صاقو يبأ نب دعس تعب مث :لصف

 ٌرواجُي ال نأ دعو «شيرقل ًاريع نوصي ابكار نيرشع اوناكو ءورمع ُنب ٌدادقملا هلمحو «ٌضيبأ ًءاول
 ةحيِبَص ناكملا اوحّبص ىتح «ليللاب نوريسيو ,راهنلاب نوُئمكي اوناكف ,مهمادقأ ىلع اوجرخف ءراّرخلا

 .سمألاب تّرم دق ريعلا اودجوف «سمخ

 يف تناكو .هسفنب اهازغ ةوزغ ُلوأ يهو ءْذاَّذَو : اهل لاقيو ءءاوبألا ةوزغ هسفنب ازغ مث :لصف
 «ضيبأ ناكو «بلطملا دبع نب ٌةزمح هءاول لمحو هِرَجاَهُم نم ًارهش رشع ينثا سأر ىلع رَّمَص

 قلي ملف «شيرقل ًاريع ضرتعي ةصاخ نيرجاهملا يف جرخو ,ةدابع نب دعس ةنيدملا ىلع فلختساو

 ينب وزغي الأ ىلع هنامز يف ةرْمَض ينب ديس ناكو يِرْمّضلا ورمع نب ّيشخم عداو ةوزغلا هذه يفو .ًاديك

 تناكو «أباتك مهنيبو هنيب بتكو .ًاودع هيلع اوُنيِعُي الو «ًاعمج هيلع اورثكُي نأ الو «هوزغي الو قةَّرْمْض

 .ةليل ةرشع ٌسمخ هتبيغ

 وِرَجاَهُم نم ًارهش ٌرشع ثالث سأر ىلع «لوألا عيبر رهش يف طاَوُب د لكي هللا لوسر ازغ مث :لصف

 يف جرخو «ذاعم نب دعس ةنيدملا ىلع فلختساو . ضيبأ ناكو .«صاقو يبأ ُنب ٌدعس هءاول لمحو

 نافلأو ءشيرق نم لجر ةئامو ءيحمجلا فلخ نب ٌةيمأ اهيف «شيرُقل ًاريع ضرتعي هباحصأ نم نيتئام
 ٌقيرط يلي امم «ةئيهجج ٍلابج نم دحاو امهلصأ «ناعرف نالبج امهو ءأطاوُي غلبف «ريعب ةئامسمخو
 . عجرف ًاديك قلي ملف درب ٍةعبرأ وحن ةنيدملاو طاوب نيبو ءماشلا

 هءاول لمحو .يرهفلا رباج نب زْرُك بلطي ِهِرَجاَهُم نم ًارهش رشع ةثالث ٍسأر ىلع جرخ مث : لصف
 دق زرُك ناكو «ةثراح نب ديز ةنيدملا ىلع فلختساو .ٌضيبأ ناكو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌىلع

 ) )1١ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا ١/ 6098.



 راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هيزاغم قايس يف :لصف 1ع (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةلل_ 220 ا لا يضئ ااا اا نط يا يلا ياما از

 :هل لاقي ًايداو غلب ىتح يكب هللا ُلوسر هبلطف ءىمجلاب ىعري ناكو «هقاتساف «ةنيدملا حرس ىلع راغأ

 .ةئيدملا ىلإ عجرف ءهقحلي ملو زرُك هتافو ردب ةيحان نم ناوُفَس
 هءاول لمحو ءًارهش رشع ةتس سأر ىلع ةرخآلا ئدامجج يف كي هللا لوسر جرخ مث :لصف

 «يموزخملا دسألا دبع نب ةملس ابأ ةئيدملا ىلع فلختساو .ٌضيبأ ناكو «بلطملا دبع نب ةزمح

 اوجرخو «جورخلا ىلع ًادحأ هِرْكُي ملو «نيرجاهملا نم نيتئام يف :لاقيو ؛ةئامو نيسمخل يف جرخو

 نم اهلوصفب ٌربخلا هءاج ناك دقو «ماشلا ىلإ ةبهاذ شيرقل ًاريع َنوُضرَتْعَي اهّنوُبِقَتْعَي ًاريعب نيئالث ىلع
 ةيحانب يهو «ةلمهملاب ةريسُعلا :ليقو ءدملاب ءاريشُعلا :ليقو ءةَريِشُعلا اذ غلبف «شيرقل ٌلاومأ اهيف ةكم
 نيح اهبلط يف جرخ يتلا ٌريعلا يه هذهو «مايأب هتاف دق ٌريِعلا دجوف درب ةعست ةنيدملاو عبني نيبو ءعبني

 .هدعوب هل ىَّقوو «ةكوشلا تاذو ةلتاقملا وأ ءاهايإ هللا هدعو يتلا يهو ؛ماشلا نم تعجر

 :ظفاحلا فلخ نب نمؤملا دبع لاق . .ةَرْمَض ينب نم مهءافلُحو جِلْذُم ينب عداو ةوزغلا هذه يفو

 بارت ابأ هاَنُك امنإ لك ّيبنلا نإف «لاق امك سيلو .بارُث ابأ ًايلع يي هللا ٌلوسر ىنك ةوزغلا هذه يفو

 َجَرَخ : تلاق «؟ِكْمَح ُّنْبا ّنْي ل :لاقو اهيلع لحد امل هنإف «ردب دعب اهخناكي ناكو «ةمطاف هحاكن دعب

 :لوقيو هنع هضُقني لعجف «بارتلا هب قصل دقو هيف ًاعجطضم هدجوف «دجسملا ىلإ ًءاجف «ًابِضاْعُم

 .بارت ايأ هيف ينُك موي لوأ وهو 2”«ٍبارُث ابأ سلما ٍبارُث ابأ سلجلا»

 نب ًارهش رشع ةعبس ٍسأر ىلع ءبجر يف َةلْخَن ىلإ | يِدَسألا يشخجب نب هلل ةبع كعب مث لصن

 ةلخن نطب ىلإ اوُئصوف «ريعب ىلع نابقتعي نينثا َلُك ؛نيرجاهملا نيم ًالجر رشع ينثا يف «ةرججهلا

 هلي هللا ٌلوسر ناكو ؛نينمؤملا ٌريمأ شحج نب هللا دبع ىّمس ةّيِرّسلا هذه يفو . شيرقل أريِع َنوُدُصري

 اًذإ» : : هيف دجو (باتكلا َحّنف املو «هيف ظني مث «نيموي ٌريسي ىتح هيف ٌرظني ال نأ هرمأو «ًاباتك هل بتك

 ْنِم انل َمَلْعَتو اشرف اهي َدْصْرتُك ءٍفئاطلاو كَم َنِيبةَلْحَن لَك ىَّنَع ضاق ءاذه يباكك يف تر

 ٌةداهشلا ٌبحأ نمف ءمهُمِركتسي ال هنأبو «ٌكلذب هّباحصأ ربخأو «ًةعاطو ًاعمس : :لاقف «مهراّبخَأ

 لضأ «قيرطلا ءانثأ يف ناك املف مهُّلُك اًوُضَمَق «ضهانف انأ امأو «عجريلف توملا ةرك نمو « ضهنيلف

 نب هللا ٌدبع ٌدُعَيَو ٠ هبلط يف افلختف هِناَبِقَتَْي اًناك امهل ًاريعب ناوزغ نب ةبتعو «صاقو يبأ نب ٌدعس

 «يِمَّرْضَحلا نب ورمع اهيف ٌةراجتتو ًامّدأو ًابيبز ٌلِجْحَت شيرقل ٌريِع هب تّرمف «٠ «ةلخنب لزن ىتح شحج

 نومملسملا رواشتف «ةريغملا ينب ىلوم ناسيك نب مكحلاو «ةريغملا نب هللا دبع ائبا :لقونو «نامثعو

 مهانكرت نإو «مارحلا ٌرهشلا انكهتنا «مهانلتاق نإف «مارحلا رهشلا بجر نم موي رخآ يف نحن :اولاقو

 نامثع اورسأو «هلتقف يمرضحلا نب ورمع مهّدحأ ىمرف «مهتاقالُم ىلع اوعمجأ مث .مّرَلا اولخد ًةليللا
 ناك سمح لوأ وهو «سمخلا كلذ نِم اولزع دقو «نيريسألاو ريعلاب اوُمِدَق مث «لفون َتَلْفأو ,مكحلاو
 هولعف ام مهيلع لي هللا لوّسر ركنأو «مالسإلا يف نيريسأ لوأو ؛مالسإلا يف ليتق لوأو .مالسإلا يف

 ٌرهشلا دمحم ّلحأ دق : اولاقف «ًالاقم اودجو دق مهنأ اومعزو «كِلذ مهراكنإو شيرق ُتْنعت ٌدتشاو

 0 َكئوُنَعَي 8 :ىلاعت هللا لزنأ ىتح «كلذ نيملسملا ىلع دتشاو ,ماّرحلا
 م

 نم رك ُهَنْنِفْلأَو هلأ دنع ربكأ ُهْنِم ءوِلْهَأ ٌجاَرحإَو ِراَرَعْلا ٍدِحْسَمْلَاَو وب ' ع ارُكَو هَل ليس نع ِّدَسَم بِك وف
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 .دعس نب لهس ثيدح نم ,(7104) ملسمو «(541) يراخبلا هجرخأ (1)



 )١( دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 41/ راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هيزاغم قايس يف :لصف

 دل
 متنأ هومتيكترا امف ءًاريبك ناك نإو «مهيلع هومتركنأ يذلا اذه :هناحبس لوقي .27 0717 :ةرقبلا] لَ
 متنأ يذلا كرشلاو ءهنم هّلهأ مه نيذلا نيملسملا جارخإو «هتيب نعو «هليبس نع ٌدصلاو هللاب رفكلا نِم
 .مارحلا رهشلا يف مهلاتق نِ َِّللا دنع ٌربكأ هب مكنم تلصح يتلا ةنتفلاو ءهيلع

 119 :ةرقبلا] هنو َنوْكت ال ٍّع َمُهوليََول ىلاعت هلوقك ءكرشلاب انه اه ةنتفلا اورسف فلسلا رثكأو
 ُلآم نكي مل :يأ [ماعنالا] 4( َنيِكِرْتم اك ام انو هو اواَك نأ الإ مئتي نكت زآ ّرُثط :هلوق هيلع لديو
 هّبحاص وعدي يذلا كرشلا اهنأ اهتقيقحو .هوركنأو هنم اوؤربت نأ الإ ء.مهرمأ ٌرخآو هتبقاعو «مهكرش
 ارثوُدل :اهب مهتنتفو رانلاب مهباذع ّتقو مهل لاقي اذهلو ءهب نيَئفَي مل نم بقاعُيو ؛هيلع لِتاقُيو «هيلإ
 ٌريصمو «ءاهتّياغو «مكتنتف ةياهن اوقوذ : :هتقيقحو .مكّبيذكت :سابع نبا لاق 4 :تايراذلا] يَتَتَف

 ليقو رانلا ىلع اوُنَيُق .كرشلا ىلع هدابع اونتف امكو .[14 :رمزلا] © نوب يمك ام اوفوذ» :ولوقك ءاهرمأ
 ترسف كل :جوربلا] «اوبوتب دل م تمول تنم ولأ اوم َنيْلا ٌبِإ» :ىلاعت هلوق هنمو 45 256  اقرذ# : مهل

 اوُبَّذَع : هتقيقحو ءكلذ نم عع ظفللاو .رانلاب مهايإ مهقارحإو «نينمؤملا مهبيذعتب انه اه ٌةنتفلا
 .نيكرشملا ىلإ ٌةفاضملا ٌةنتفلا هذهف «مهنيد نع اوثتتفيل نينمؤملا

 مس تن كاكَم» :هلوقك هيلإ هّلوسر اهفيضُي وأ هسفن ىلإ هناحبس ُهَّللا اهفيضي يتلا ةنتفلا امأو
 علوم :فارعالا] 4َقَق نم فِيَّتَ َُقَم نم اي ُلِضُم َكننتَ الإ يه َنإط :ىسوم لوقو [0* :ماعنالا] ِضْعَب
 معنلاب ءرشلاو ريخلاب هدابعل هللا نم ءالتبالاو ءرابتخالاو «ناحتمالا ىنعمب يهو «رخآ ىنعمب كلتف

 يتلا ةنتفلاو ءرخآ نول هراجو هدلوو هلام يف نمؤملا ةنتفو «نول نيكرشملا ٌةنتفو «نول هذهف «بئاصملاو

 «نيفصو لمجلا لهأ نيبو «ةيواعمو يلع باحصأ نيب اهعقوأ يتلا ةنتفلاك مالسإلا لهأ نيب اهعقوي
 ُنوُكَدَس» هي يبنلا اهيف لاق يتلا ةئتفلا يهو ءرخآ نول ءاورجاهتيو اولتاقتي ىتح ؛نيملسملا نيبو
 220:يعاّسلا نم ٌرْبَح اهيف يشاملاو « يشاملا نم ريح اًهيِف مِئاقلاو «مِئاَقلا ّنِم ٌرح اهيف ُدِعاَقلا ءَّنْنِف
 . ةنتفلا هذه يه نيتفث ةفئاطلا لازتعاب اهيف لكي هللا ٌلوسر رمأ يتلا ةنتفلا ٌتيداحأو

 :ةيوتلا] 4ّْوِينَن اَلَو يف نّدْفأ ُلوُفَي نئ مُهْنِيَرل :ىلاعت هلوقك ةيصعملا اهب ًادارم ةنتفلا يتأت دقو
 ينتفت الو ءدوعُقلا يف يل نذنا : لوقي «ٌكوبت ىلإ لي هللا ٌلوسر هبدن امل سيق نب ٌدجلا هلوقي 2[

 ,45[0 :ةيرتلا] «ًارطَقَس َوَكَقِْلا ىف الأ : ىلاعت لاق «نهنع ٌريضأ ال ينإف ءرفصألا ينب تانبل يضرعتب
 .رفصألا ٍتانب ةنتف نم اهيلإ اورفو :قافنلا ةنتف يف اوعقو :يأ

 نم هءايلوأ ءىربي ملو «يفاصنإلاو لدعلاب هئادعأو هئايلوأ نيب مكح هناحبس للا نأ :دوصقملاو
 ُمظعأو ٌربكأ نوكرشملا هؤادعأ هيلع ام نأو «ريبك هنأ ربخأ لب «مارحلا رهشلا يف ٍلاتقلاب مثإلا باكترا
 نيلّوأتم اوناك هؤايلوأو اميس ال «ةَبوقُعلاو بيعلاو ٌمذلاب ٌنحأ مهف «مارحلا رهشلا يف ٍلاتقلا ٍدرجم نمي
 «تاعاطلاو ديحوتلا نِم هولعف ام بنج يف مهل هللا هرفغي ريصقت ٌعون نيرّصقم وأ ؛ كلذ مهلاتق يف
 :ليق امك مهف هللا دنع ام ٍراثيإو هلوسر عم ةرجهلاو

 )١( ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا 501/1.

 )1( يراخبلا هجرخأ ) ))7١81.ةريره بأ ثيدحح نم «(5887) ملسمو

 )'( .يبرعلا باتكلا راد عبط 767/7 ريثك نبا ريسفت عجار



 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف 4/1 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هم ل ا ا سس ا ساس

 عيِفَق ٍفلأب هُئِباحَم ثءاَج ٍدِحاَو بْنَذِب ىتأ ٌُبيبَحلا | اّدِإَو

 .نساحملا نم دحاو عيفشب تأي ملو «حيبق لُكِب ءاج ردع ضيغبب ساقُي فيكف

 .كلذ ٌركذ مدقت دقو ءةلبقلا تلّوحُح ءةئسلا هذه نم نابعش ىف ناك املو :لصف

 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف

 ٌةيحُص شيرقل ماشلا نم ةلبقملا ريعلا ٌربخ يلي هللا لوسر غلب «ةنسلا هذه نِم ّناضمر يف ناك املف

 اهيفو ءًالجر نيعبرأ وحن اوناكو «ةكم نم تجرخ امل اهبلط يف اوجرخ يتلا ريعلا يهو «نايفس يبأ
 «ضوهنلاب ًارضاح هٌرهظ ناك نم رمأو ءاهيلإ جورخلل َسانلا كو هلا ٌلوسر بدنف «شيرقل ةميظع ٌلاومأ

 نم مهعم نكي ملو الجر رشع ةعضبو ةثامئالث يف ًاعرشُم جرح هنأل ؛ «ًاغيلب ًالافتحا اهل لِفَمْحي ملو

 ًاريعب نوعبس مهعم ناكو «يدنكلا دوسألا نب دادقملل ٌنسرفو (ماوعلا نب ريبزلل سرف :ٍناسَرُف الإ ليخلا

 « يوتا ٍدئْرَم يبأ نب ُدَئْرمو ييلعو كي هللا ٌلوسر ناكف «دحاولا ريعبلا ىلع هن ةثالثلاو نالجرلا بِي ٌبِقَتْعَي

 ءرمعو ءركب وبأو ًاريعب َنوُبِقَتعي لَو هللا لوسر يلاوم ٌةشبكو هّنباو «ةئراح نب ُديزو .ًاريعب نوبقتعي

 ناك املف «موتكم ّمأ نبا ةالصلا ىلعو ٍةنيدملا ىلع فلختساو .ًاريعب َنوُبِقتعي «فوع نب نمحرلا ٌديعو

 ةيارلاو «ريمع نب بعصُم ىلإ ءاوللا عفدو «ةنيدملا ىلع هلمعتساو «رذنملا دبع ّنِب ةبابُ) ابأ در ٍءاحوّلاب

 نب سيق ةقاسلا ىلع لعجو ءذاعم نب دعس ىلإ راصنألل يتلا ىرخألاو «بلاط يبأ نب ٌيلع ىلإ ةدحاولا

 ءابغزلا يبأ نب يدعو «ينهجلا ورمع ّنِب ٌَسْبْسُي ثعب ءارْفَّصلا نِم َبْرَق املف «راسو ًةَعَصْعَص يبأ

 رجأتساف «هايإ هدصقو هلي هللا لوسر جرخم هغلب هنإف «نايفس وبأ امأو .ريعلا ٌرابخأ ناسّسجتي ردب ىلإ

 «هياحصأو دمحم نم هوعنميل «مهريع ىلإ ريفتلاب شيرقل ًاخرضَتْسُم رضّتسم «ةكم ىلإ يرافغلا ورمع ّنب مَضْعَض

 ىوس ٌدحأ مهفارشأ نم فّلختي ملف «جورخلا يف اوبعوأو «نيعرسُم اوضهنف «ةكم لهأ م ٌحيرصلا غلبو
 فلختي ملو «برعلا لئابق نم مهلوح بف اوُدشحو «نيد هيلع هل ناك الجر هنع ضوع هه «بهل يبأ

 لاق امك مهرايد نم اوجرخخو ء«دحأ مهنم مهحم جرخي ملف ؛يدع ينب الإ شيرق نوطب نم دحأ مهنع

 : 8 هللا لوسر لاق امك اولبقأو ء[قا :لافنألا] هلأ ليبَس نع توصي نياّتلأ ةَعرَو ايطَب9 : :ىلاعت

 ٍقَّحو ءبضغو ءٌةّيمح ىلعو «نيرداق ٍدْرَح ىلع اوؤاجو .هّلوُسَر ُداَحُتَو ُهُداَحُ مِهِديِدَحَو ْمَِدَحِبا
 سمألاب اوُياصأ دقو ءاهيف نم لتقو ؛مهريع ذخأ نم نوديرُي امل ءهباحصأو ُهْكَك هللا لوسر ىلع

 ٌرَلَمظ :ىلاعت هللا لاق امك داعيم ريغ ىلع هللا مهعمجف ء همم تناك ىتلا ريهلاو ؛ يمرضحلا نب ورمع

 .[47 :لافالا 4اًلوُمْنَم تاكح نأ ُهَّمأ َىَمَتَ ٌضقيْل نكدلُو د دنعيمْلا يف ٌمئئَلَمخأَ ٌرثدَصاوَم

 مث ءاوُتَسحأف نورجاهملا مّلكتف «هباحصأ راشتسا لل ور فو املو

 ردابف «مهينعُي هنأ ٌراصنألا تمهفف ثلاث مهراشتسا مث ءاوتشحأف نورجاهملا ملكتف «يناث مهراهشتسا

 هوعنمي نأ ىلع هوعياب مهنأل «مهينعي امنإ ناكو ؟انب ُضْرَعُت َكّنَأَك !هللا لوسر اي :لاقف ءذاعم نب ٌدعس

 :دعس هل لاقف «مهدنع ام ملعيل مهراشتسا «جورخلا ىلع مزع املف دام يف دوسالاو رمحألا نم

 ناصنألا نع لوقأ ينإو ءاهرايح يف الإ كورصني ال نأ اهيلع ًاقح ىَ داصنألا نوُكت ذأ ىَنْحَت َكّلَعَل

 اَوْمأ ْنِم ْذُخو ءَتْمِش ْنَم َلْبَح ْعطْقاو ءَتْنِش ْنَم لْبَح ْلِصَو ءتْنِش ُتْيَح ْنَعْظاف : منع بيجأو

 70-2 رْمَأ ْنِم هيف ٌتْرَمَأ امو تْكَرَت اًمِه اَنْيَلِإ ٌبَحأ ناك اّنِم َتْذَخَأ اَمَو ءٌتِْش ام اًئطعأَو «ٌتْفِش اَم



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف

 اًذُه اَنِب ٌتْصَرْعَتسا نه ِهُللاَوَو كَم َنَريِسَتَ «ناّدمغ ْئِم لَا لب ىّتَح ترس ني ِهللاون كرمأل
 َكيَيَو تأ بَمْدَدٍْ : ىسوُمِل ىَسوُم ٌمَْق لَك امك َكَل ُلوُقن ال : :ُداَدْنِملا ُهَّل َلاَقَو .َكَعَم ُءاَنْضُخ رخبلا
 نمد َكْيَدَي ِنْيَب ْنِمَ َكِلاَمِش ْنَعَو َكِنيِمَي ْنَع ُلِتاَقُن انِكَلَو 14 : :ةدئاملا] 4توُدت اه اَنإ ينم
 دق َهّللا َّنِإَف ءاورشُبأو اوُريِس١ :لاقو ءهياحصأ ْنِم َعِمّس اَمِ ّرْسو كي هللا ٍلوُسَو ُهَجَو قرشأف ٠ كِفْلَخ
 .«موقلا ٌعِراصَم ٌتْيَأَر ل دق يّنِإ « ِنْيَتْفئاَطلا ىّدْخِإ ينَذَعَو

 ءاجن دق هنأ ىأر املو ءرحبلا لحاسب َّقِحَلُق نايفس وبأ ضف ,ردب ىلإ لك هللا ٌلوسر راسف
 مهو ٌربخلا مهاتأف «مكريع اوُرِرْحُتِل مٌتجرخ امنإ مكنإف ءاوعجرا نأ :شيرق ىلإ بتك ءريعلا زرحأو
 ْنَم َمعطُنو اهب « «ٌميقنف ءأردب مَن ىتح عجرن ال هللاو : :لهج وبأ لاقف « عوجرلاب اوُمهف قفمخَجلاب
 فو ْوَصَعَك «عوجرلاب مهيلع قيرش نب سنخألا راشأف « «كلذ دعب ُبرعلا اًنقاختو «برعلا نِم انّرَضَح
 مهيف لزي ملف «سنخألا يأرب ُدعب ةرهُز ونب تطبتغاف ؛يرهُز ًاردب دهشي ملف «ةرهُز ونيو وه عجرف
 ىتح ةباصعلا هذه اناث ال :لاقو « لهج وبأ مهيلع ٌدتشاف « عوجرلا مشاه ونب ثّدارأو ءامظعم ًاعاطم
 يف ّي ع اوُريشأ» :لاقف «ردب هايم نِم ءام ىندأ ًايشع لزن ىتحلك هللا لوسر راسو اوراسف « عجرن
 دق بْنُ ىلإ ٌريسن نأ تأ نإ ءاَقِْلُِيو اهب ملاع انأ !هللا لوسر اي :رذنملا نب ٌباَبْحلا لاقف .«لِزنملا
 .هايملا نِم اهاوس ام رّوْعُنو اهيلإ موقلا َقِسَنو اهيلع لِزننف «ةبذع ءاملا ةريثك يهف ءاهانفرع

 اوُمِدَقَق ءربخلا نوّسمتلي ردب ىلإ ريبزلاو ًادعسو ًايلع ثعبو «ءاملا نوديري ًاعارس نوكرشملا راسو
 ؛شيرقل ٌةاَقُس نحن : الاق ؟امتنأ ْنَم : هياحصأ امهلأسف ءيلصُي مئاقدلك هللا لوسرو «شيرقل نيدبعب
 َنْيَأ يناربخأ» ؛امهل لاق لل ثوسر مّلس ملف «نايفس يبأ ريعل ناك ول اوُدوو :هباحصأ كلذ هركف
 «؟موي لك ٌنورحني مكا :لاقف ءانل ملع ال : الاقف«؟موقلا مك" :لاقف .بيثكلا اذه ءارو : لاق ؛؟ ٌنشْبَرُ
 دع هللا لزنأف«فلألا ىلإ ةئامعست َنيِب ام ُمْوَقلا» :ه6 هللا ٌلوسر لاقف ءاعست ًامويو ءًارشع ًاموي : الاقف
 ىلع ناكو «مدقتلا نم مهعنم ًاديدش ًالباو نيكرشملا ىلع ناكف ءدحاو ًارطم ةليللا كلت يف لجو
 تبثو «ٌلمرلا هب ٍبَّلصو «ّضرألا هب أّظوو «ناطيشلا ٌسْجِر مهنع بهذأو هب مهرّهط الط نيملسملا
 هيلع اولزنف ءءاملا ىلإ هباحصأو كي هللا لوسر قبسف «مهيولق ىلع هب طبرو «لزنملا هب ٌدِّهمو ءمادقألا
 ىلع هباحصأو لَو هللا لوسر لزنو «هايملا نم اهادع ام اورّوغ مث «ضايحلا اوعنصو ؛ليللا ٌرطش
 عضوم يف ىشمو ؛ةكرعملا ىلع ُفِرْشُي ّلت ىلع اهيف نوكي شيرعي هللا لوسرل ينبو . ضايحلا
 امف هللا ءاش نإ نالف عرصم اذهو «نالف عرصم اذهو «نالف عرصم اذه : :هديب ريشي لعجو «ةكرعملا

 هتراشإ عضوم مهنم دحأ ىدعت

 اهئاليخب ثتَءاَج ٌنشْيَرُق هذه ٌمُهّللا» هلو هللا لوسر لاق ٍناعمجلا ىءارتو «نوكرشملا علط املف
 يل زج هللا :لاقو هّبر رصنتساو هيدي عفرو ءماقو يَكَلوُسَر ُبَّذَكتَو ؛كذاحت تاج ءاَمِرْخُنو
 ءرشبأ !وّللا لوسر اي : لاقو ء«هئارو نم قيدصلا همزتلاف ٍمَكَدْعَوَو َكَدْهَع كُدْشْنَأ ين لإ مُهَّللا «يِنَنذَعَو اَم
 9 َكَدَعَو ام كل هللا َّنَرِجِنُيَل .هديب يسفن يذلاوف

 .سنأ ثيدح نم ؛(1778) ملسمو «تاقث هلاجر ٍدانسإب «يلع ثيدح نم 3131/1١ دحأ معجار قفز
 .رمع ثيدح نم :(11/57) ملسم هجرخأ فز



 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف ذهل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تس مساع سل. هفاسساا ا لال حا عا اسما

 ِهِتَكِبَألَم ىلإ ُهَّللا ىحْوأَف ءويلإ اوُعَّرضتو ءهل اوصلخأو :هوُناغتساو «هللا نوملسملا رصنتساو
 ىلإ هللا ْىَحْوَأَو 6[١؟ :لافتألا] «تجضُيرأ اوُيَدُك تريلا ٍبوُلُك يف ىِتلأَس أوم أمي ترن لأ اوبك كَم نأ

 :ليقف ءاهحتفو لادلا رسكب ءىرق «[4 :لافنألا] *« ترند دكت كلا ني لأب ني ْنَأؤ : هلوسر

 0 لأ شب مهب و : ليقو ءمكل قذر ٌمهنإ : ىنعملا

 كيكي لأ تينيؤتلل لت ذإ» : لاق نارمع لآ ةروس يفو «فلأب مهّدمأ هنأ ركذ انه اه :ليق نإف

 مير خدم ا تك اوريصَت نإ لب 9 َنِلَرَم ركيكمْلا ّنَي نكاد ةكَلَكِب كين دهب دأ

 ؟امهنيب عمجلا فيكف 2 8©(4) َنيِيَرَسم وكمل ني فلا ْوَسْنحب
 :نيلوق ىلع ةسمخلاب يذلاو فالآ ةثالثب يذلا دادمإلا اذه يف فِلُّتخا دق :ليق

 اذهو ءٌدادمإلا تاف «هظرش تاف املف «طرش ىلع ًاّلعم ًادادمإ ناكو دحأ موي ناك هنأ : امهدحأ

 .ةمركع نع نيتياورلا ىدحإو «لّتاقمو كاحضلا ٌلوق

 نع ىرخألا ةياورلاو .ةداتقو ءدهاجمو «سابع نبا ُلوق اذهو ءردب موي ناك هنأ :يناغلاو

 :لاق هناحبس هنإف «كلذ ىلع لدي قايسلا نأ ءالؤه ةجحو 1

 مكِبَر كيم ك كبنكَي لأ تينبؤنل لت ذإ © ةزكتت كتل لا ات الآ نو رذبب ه1 كيه دل
 ُهلَعَج امو :لاق نأ ىلإ [17-150 :نارمع لآ «ْوُتَكَكَ :و أوريَصَت نإ لب © َنيِزُم زكيكملا ني لا ْةَمكَعِ

 «اوثاغتسا املف :ءالؤه لاق [151 :نارمع لآآ « وب : مل يلو خل : لإ دادمإلا اذه : 0 01

 ةعباتمو ٌجيردتلا اذه ناكف ءاوقتاو اوُربص امل ٍفالآ ةسمخ مامتب مهّدمأ مث «فالآ ثالث مامتب مهّذمأ

 يحولا ةعباتم ةلزنمب وهو ءةدحاو رم هب ينأي نأ نم اهل أب ءمهسوفنل ىوقأو ًاعقوم ّنسحأ دادمإلا

 .ةرم دعب ةرم هلوزنو

 هنإف ءاهئانثأ يف ًاضارتعا ردب ركذ لخدأ امنإو ءدحأ قايس يف ةصقلا :ىلوألا ٌةقرفلا تلاقو

 0 نَتَع تّنَه ؟إ (7) مَع خيبت ُهمأَد ٍلاَتِقْلِل ٌدِدَقَم َنيِنِمْؤْمْل نوب 2ث كرها ني م َتْوَدَع ْذإَمل : لاق هئاحبس
00 

 ربي هلأ مكي دَيْلَو» :لاق مث [نارمع لآ] < ه رو لب هما لو انو َُئأَو المد نأ مكنه

 «ةلذأ مهو ءردبب مهرصن اّمل مهيلع هّتمعن مهركذف «[تارمع لآ] © وس لَك هنأ ( اثنا ةلرأ أن

 دكيلملا ني يفكلات ِةَمَلَع ْمْكَيَر ثدي نأ ُكيِنْكَي لآ) مهل هلوسر لوق نع ربخأو دحأ ٍةصق ىلإ داع مث

 «دلوسر لوق نم اذهف «فالآ ةسمخب مهّدمأ اوُلاو اوربص نإ مهنأ مهدعو مث 1174 :نارمع لآ] نلوم

 «طرش ىلع قّلعم اذهو «فلأب ردب ُداَدمإو ءفالآ ةسمخب اذهو «ىلاعت هلوق نم ردبب يذلا دادمإلاو

 ءًاضارتعا اهيف تركُذ ردبو «ةلوطم ةافوتسم دحأ ةصق يه نارمع لآ ةروس يف ةصقلاو ؛ «قلطم كلذو

 .لافنألا يف قايسلا ريغ نارمع لآ يف قايسلاف «ةلوطم ةافوتسم ردب ةصق لافتألا ةروس يف ةصقلاو

 دحأ ٌموي هنإ :دهاجم لاق دق :نارمع لآآ 35 ْمررَم ني كرو :هلوق نأ اذه حضوي
 ءردب موي ناك ددعلا اذهب دادمإلا نإ : :هّلوق ّحِصَي الف ؛هيف روكذملا ٌدادمإلا ًنوكي نأ ٌمزلتسي اذهو

 . ملعأ هللاو ءدحأ موي اذه مهروف نم مهنايتإو

 نمي ّرشع عباسلا ةعمجلا هليل تناكو «كانُه ةرجش عْدِج ىلإ يلصي كي هللا ٌلوسر تابو : لصف
 نب ميكح ىشمف «ناقيرفلا فلطصاو ءاهبئاتك يف ٌشيرق تلبقأ ءاوحبصأ املف «ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كدي ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف

 ةبتع نيبو هنيب ىرجو «لهج وبأ كلذ ىبأف ءاولتاقي الو اوُعِجْري نأ شيرق يف ةعيبر نب ٌةبتُعو ؛مازج
 ءوِيْسا نع فشكف ءورمع هيخأ ْمَك بلطي نأ يمرضحلا نب ورمع اخأ لهج وبأ رمأو ءُهلَفَْأ مالك
 شيرعلا ىلإ عجر مث «ٌفوفصلا هلي هللا ٌلوسر َلَّدَعو «ٌبرحلا ٍتيَّشنو موقلا يمحف ١ ةارْمَعاو :خرصو

 . كي هللا لوسر نومحي «ٍشيرعلا باب ىلع راصنألا نم موق يف ذاعم نب دعس ماقو «ةصاخ ركب وبأو وه

 :راصنألا نم ٌةثالث مهيلإ جرخف «ةزرابملا نوبلطي «ةبتُع نب ٌديلولاو «ةعيبر انبأ ٌةييشو ٌةبتع جرخو

 :اولاق .راصنألا نم :اولاقف ؟متنأ نم : :مهل اولاقف «ءارفع انبا ٌدٌوَعُمو ءٌفوعو ؛ةحاور نب هللا ٌدبع
 «ديلولا لزق يلع لتقف «ٌةزمحو ثراحلا نب ةديبو يلع مهيلإ زربف ءانمع ينب ديرُت امنإو مارك ٌءاّفكأ
 «ةديبع نرِق ىلع ةزمحو يلع ٌركف «نيتبرض هثرفو ةديبُع فلتخاو «ةبيش : ليقو «ةبتُع هنرِف ةزمح لتقو

 . "يارْفّصلاب تام ىتح ًائِمَض لزي ملف ؛هلجر تعطق دقو ةديبع المتحاو هالتقف

 :جحلا] ةيآلا 4 هي يف اربصخأ ٍناَمَصَح نادل :مهيف ٌةيآلا هذه تلزنل هللاب ٌمِسِقُي يلع ناكو
 و

 «يدلا يف فهلا لوسر اأو لاتقلا ٌَدتشاو «برحلا ىحَر ترادتساو ؛ٌسيطولا يمح مث
 :لاقو «قيدصلا هيلع هّدرف «هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح «لجو زع هّبر ةدشانمو «ٍلاهتبالاو
 اعلا ٌموقلا ذخأو «ةدحاو ةءافغإ قي هللا لوسر ىفغأف . ©015َو ام كَل ٌرجنم ُهّنإف ءَكَبَر َكِتَدَشاَنُم
 . عقلا هاَياَنَل ىَلَع ُليِرْبِج اذه اركب اَبأ اي ْرِشْ دئأ» :لاقف هّسأر كي هللا لوسر َعفر مث ءبرحلا لاح يف
 اولتقف «ًالتقو ًارسأ ٌنيِكرْسُملا فاتكأ مهحنمو «نينمؤملاو هلوسر ديأو ءهدنج هللا لزنأو ءرصنلا ءاجو

 ٌنيعبس اوُرسأو نيعبس مهنم

 يف ٌسيلبإ مهل ىّدبتف «برحلا نم ةنانك ينب نيبو مهنيب ام اوركذ جورخلا ىلع اومزع املو :لصف
 نم َمويلا مكل َبِلاَغ ال :مهل لاقف «ةنانك ينب فارشأ نِم ناكو «يجلْدُملا كلام نب ةقارّش ةروص
 «مهقرافُي ال مهل ٌراج ٌناطيشلاو اوجرخف فنوهركت ءيشب ةنانك مكيتأت نأ نم مكل ٌراج ينإو «سانلا

 ىلإ : اولاقف ْيَيِقَع ىلع صو رف «ءامسلا ني تلزن دق للا دنج هللا ٌودع ىأرو :لاتقلل اووّبعت د املف
 ُهَّللاو هللا فاخأ ينإ «نورت ال ام ىرأ ينإ :لاقف ؟انكِراَُت ال انل راج كنإ َتْلُق نكت ملأ ؟ةقارٌس اي نيأ
 ناك :ليقو .هللا فاخأ ينإ :هلوق يف بذكو «نورت ال ام ىرأ ينإ :هلوق يف قدصو ءباَّقِعلا ٌديدَش
 .رهظأ اذهو . مهعم َكِلْهَي نأ هسفن ىلع هفوخ

 يه امنإ ةبلغلا نأ اوُتَظ ؛هئادعأ ٌةرثكو هللا بزح ةَّلِق ضرم هبلق يف نّمو نوقفانملا ىأر املو
 «ةرثكلاب ال هيلع لكوتلاب رصنلا نأ هناحبس ربخأف 144 : :لافنالا] رمد ههَلُوَه َّرَغظ :اولاقو «ةرثكلاب
 هئمكحو هُثزعف «ًافيعض ناك نإو رصنلا قحتسي نم رصني ميكح «بلاغُي ال زيزع هللاو ؛ددعلاب الو
 .هيلع ةَلُكوتملا ةئفلا ّرصن تبجوأ

 )١( مكاحلا هجرطأ دقف 2. . .تعطق دقوا ظفل نود «نسح ٍدئسب « يلع ثيدح نم (5518(2) دواد وبأو 2ء31109//١ دمحأ هجرخأ 6/

 /ا١4  .هب سأب ال هداتسإو «سابع نبا نع ء1448
 .رمع ثيدح نم 119775(2) ملسم هجرخأ 2م .رذ يبأ ثيدح نم ؛(4ا/477) يراخبلا هجرخأ (0)

 .555/1 ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا (4)



 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف كلا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ا شل لا اعلا

 يف مهل امب مهرّكذو ءمهظعوف «سانلا يف يي هللا لوسر ماق «ٌموقلا هجاوتو ودعلا اند املو

 نمل ةنجلا ّبجوأ دق هللا نأ مهريخأو «لجآلا هللا باوثو «لجاعلا رفظلاو ءرصنلا نم تابثلاو ربصلا

 ؟ضْرَألاو تاوامّسلا اَهُضْرَ ُةَنَج هللا لوسر اي :« :لاَقق ءٍماَمُحلا نب ٌريمع ماقف «ةليبس يف دهشتسا

 ِهّللاو ال :لاق «؟ه خب خب َكِلْوَك وَ ىَّلَع َكلِيْحَي امه :َلاَق .٠ .وَّللا َلوُسَو اَي خب خب : لاق . معنا 7 :لاق

 لج وقف نم تارعت عّرخأت : لاق هاَهِلْأ ْنِم َكّنَِم» :لاَق . ايم نم نوكأ نأ ءاَجَر الإ هلا لوُسَر اي

 ِرْمَتلا ْنِم ُهَعَم ناك اَمب ىَمَرَك «ٌةليِوظ ٌةاَيَحَ اَهَّنِإ ءوِذْه يِتاَرَمَت لك ىَّنَح ُتيِيَح ْنِيَل :لاق مث ّن نهْنِم لُكأي

 .ليتق لوأ ناكف «0"©2َلتُق ىّتَح 1 َنَئاَق ٌعُ

 الإ مهني الجر كرتت ملف هٌوُدعلا ةوجو اَهِب ىَمَرَف ءءابصحلا نم نك ءلِ لكي هللا لوسر ذخأو

 ىلع ةيمرلا هذه نأش يف هللا لزنأف «مهلتقب َنوُملسملا َلِغّشو «مهنيعأ يف بارتلاب اوُلْغُشو «هينيع آلم

 .[3137 :لافنألا] نر هلأ جرككلَو َتيمَر ْذإ كمي اًمّو» :هلوسر

 اذهو «ةقيقح ٌلعافلا وه هنأو هلل هتابثإو دبعلا نع لعفلا يفن ىلع تلد ةيآلا نأ ةفئاط نظ دقو

 هلوسرل تبثأ هناحبس هللا نأ :ةيآلا ىنعمو . .عضوملا اذه ريغ يف ةروكذم ةديدع هوجو نم مهنم طلغ

 هيبثل تبثأف «لاصيإلاو فذحلا هب ُدارُي ُيمرلاف «هتيمرب لصحي مل يذلا لاصيإلا هنع ىفنو ءيمّرلا ءادتبا

 .لاصيإلا هنع ىفنو «فذحلا

 ّنِم ُّلُجَر اَمَتْيَبا : سابع نبا لاق ؛مهئادعأ لتق ىلإ نيملسملا ٌرِدابُت ذئموي ةكئالملا تناكو

 سراَلا ُتْوَصَو هَقْوُك طْؤّسلاب ٌةَبْرَض ْعِمَس ْدِإ ءُهَماَمَنيِكرُْملا َنِمٍلُجَر أ يف ُدَعَْي لومي َنيِِلْسُملا

 ٌوشَو َّقْشَو ءُهُقْنَأ عم ذك َوُه اًذإَ هب رت ءايقلتشم َُماَمأ كر شغلا ىلإ رت ْذِإ ؛موُربح مق :ُلوُقَي ُهَنْوَك

 بلاك كلك دَّللا َلوُسَر َكِلْنِب ٌتَّدَحُك «ُيِراَصْنألا َءاَجَك ' ٌعَمْجأ َكِلُذ ٌرَضْحاَك ءطْؤَسلا ٍةَبْرَصَك ؛ ُهُهَجيَو

 .©””«ةغلاثلا ِءاّمَّسلا ِدَدَم ْنِم َكِلَّذ ءٌتْقَدَص»

 هَل َلِصَي نأ َلْبَك هْسْأَو َعَكَو ذِإ «هبرطأل َنيِكِرْشُملا نِمًالُجَر َُبتأل ينإ» : ينِزاَملا دواد وبأ لاقو
 .67هي ربك هلت ذَ ُهنَأ ُتْنَرَعُ 2« يِفيس

 «ينرسأ ام هللاو اذه َّنِإ : :ٌسابعلا لاقف ءريسأ بلطملا دبع ٍنِب ٍساّبعلاب راصنألا نم ٌلجر ءاجو

 :يراصنألا لاقف «موقلا يف هأرأ ام ءَقّلْبأ ٍسرف ىلع ءًاهجو ٍِساّنلا نسحأ ني « «حلجأ لجر ينرسأ دقل
 :ةثالث بلطملا ديع ينب نم رسأو . «ميرك ِكَلَمب هللا َكَدَيا َُْك ثكشا» :لاقف وللا لوسر اي هّئرسأ انأ

 .(”ثراحلا نب لفونو «ٌليقعو «ٌسابعلا
 ٌةكئالملا ُلَعفت ام ٌسيلبإ ىأر امل : لاق عقار نب ةعافر نع «ريبكلا همجعم» يف يناربطلا ركذو

 ّنِب َةَقارُس هَنظي وهو ءماشه نب ثراحلا ِهِب ٌتِّيشتف ءهيلإ لتقلا ٌصُنُخَي نأ قفشأ ءردب موي ٌنيِكِرشملاب

 :لاقو هيدي عفرو «رحبلا يف هّسفن ىقلأ ىتح ًابراه ّجَرَخ مث ؛هاقلأف ثراحلا ٍرْدَص يف زكوف ؛كلام

 رشعم اي :لاقف ؛ماشه نب لهج وبأ لبقأف «لتقلا هيلإ ٌصّلخي نأ فاخو ءِياّيِإ َكَتَرظَن َكْنَأْسَأ ين مهلا

 )١( سنأ ثيدح نم :477/1 مكاحلاو «(1401) ملسمو 175/8 دمحأ هجرخأ .

 نسح دانسإب ء٠46 /6 دمحأ هجرخأ () .(09/59) ملسم هجرخأ (؟) .

 ) )4نسح هدنسو ؛ يلع ثيدح نم 2117/1 دمحأ هجرخأ .



 )2 دابعلا ريخ يده يف داعملا دار م85 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف

 ةَبْيَسَو َةبنع ُلْنَق مكتلو متي الو ءمَحُم ني داعبي ىَلع ناك ُهلإف مكي َفاَرُس ُنالْذِج مُكتمِْمَي ال !ِسَّْنلا
 مُكدم الج ٌنيِفلْأ الو «لابجلاب مُهّنِرْفَن ىتح ٌعجرن ال «ىرُملاو ِتاللا وف ءاولجع دق مهنا «ديلولاو
 '''مهعينص ءوس ٍمِهنْرعُت ىتح اذخأ مهوذُح نكلو ء مهني ًالجر لت

 ُهْنِحَأَف هفرعن ال امب اناتآو ءمحرلل انعطقأ علل :لاقف «مويلا كلذ يف لهج وبأ حتفتساو
 نأ أَم تيك ذو انيك كتف كن نلف لو لن أرك إو كَ اح د ربع اوبتنك إو ٌمئسنلا مْ ْدَقُ 0 نا لجو زع هللا لزنأف «ًمويلا هرصناف َكَدْنِع يضرأو «كليلإ ٌبحأ ناو اني مهلا ءقادغلا
 . [لافنالا] 469 َنينمْزُمْلأ عَم

 ةميخلا باب ىلع ٌفقاو ذاعم نب ٌدعسو «نورسأيو نولتقي ودعلا يف مهّيديأ نوملسملا عضو املو
 هجو يف يك هلا لوسر ىأر ءراصنألا نم سان يف فيسلاب ًاحشوتم ُشيرَعلا يهو لي هلل لوسر اهبف يتلا
 لجأ :لاق ؟«ُساّنلا ُمَنْضَي اَم هَرْكَت كنأكا : كي هلا لوسر لاقف «ُنمانلا ُحّنصي امل ةيهاركلا ذاعم نب دعس
 . "''لاجرلا ءاقبتسا نم يل ٌبحأ لتقلا يف ُناخنإلا ناكو «نيكرشملاب هللا اهعقوأ ٍةعقو ّلوأ تناك هللاو

 ؟«ٍلْهَج وُبأ ٌعَنَص اَم اَنَل ٌرظْني ْنَم١ : لكي هللا ٌلوسر لاق «َنيهزهنم موقلا ىلوو «ٌبرحلا تدرب املو
 :َلاَقَك 1-5 نأ : لاقف هيّيخلب َّلَخَأو َدَرَب ىَّنح ءارْفَع انبا ُهَيَّرَض دق هَدَجوف ءدوعسم نبا ٌقلطناف
 ؟ُهُمْوَك ُهلَثَك لُجَر قؤَك لهو : :لاقف ؟وللا ٌرُيَع اي هللا َكاّرْخأ ْلَمو هلوسرَِو هلل : لاقف ؟مويلا ٌةرِئاَّذلا َنَمِل
 :لاق مث : انالث اًَدَدرف ؟وُه الإ هلإ ال يَا هللا» : لاقف ءهّثلتق :لاقنف لَم يبنلا ىتأ مث وللا دبع ُهَلتمُ
 050 «هينرأ قلطنا ءهدحو بازحألا مزهو «هدبع رصنو .هدعو قدص يذلا هلل دمحلا « ءربكأ هللا»

 © يقمألا هذ ٌنْوَعْرِف اذهل : لاقف ءهايإ هتيرأف
 «ةكمب ِهُبَدعُي ٌّيمأ ناكو «ٌلالب هرصبأق ءًايلع هّئباو .فلخ نب ةّيمَأ فوع نب نمحرلا ُدبع رسأو

 دتشاو ِراَصْنألا ني ةعامج ىَتْؤَتْسا مث امن نإ ُتْوَجْن ال ٠ .«فلخ نب ةيمأ رفكلا ُسأر :لاقف
 َلاَقَف ءامهوُقحَل مث ءهْنِم اوُغَرَقَف «هنباب ةّيمأ ْنَع مِهّلّغشف « ءمهوكردأف مهني امهزرحي امهب نمحرلا دبع
 شعب باصأو وُلد ىّتَح هيحت ني ٍفوُبّسلاب ُهوْيرَضم هِيَ هَسْفْن ىقلاف كرب كُربا :نمحرلا ُدْبَع ُهَل
 ةماَعَت ٍةَعيِرب هرْدَص يف ُمّلعُملا ُلُجَّرلا نم :كلذ لبق ةيمأ هل لاق ءفوع نب نمحرلا دبع لج فويسلا
 دق ٌعاردأ نمحرلا دبع عم ناكو «ليِعافألا نب َلَعَف يَِلا َكاَذ : :لاقف .بلطملا دبع نب ةزمح َكِلذ : َلاَقَق
 َناَك ءُراَصْنألا هلتق اَمَلَف .هذخأو اَهاَقلأف «عاردألا هذه ْنِم كَل ٌرْيَت ع انأ :هل لاق ٌةّيمأ هآر املف ءاهبلتسا
 . يربسأبو يارذأب ينجم ءالالب هللا مَ : ُلوُقي

 اذه َكَنوُد" :َلاَقَ «ٍبظح ْنِم الذ كو يبنلا ةاطعأف « ٍنَصْحم نب هش ًةَشاَكُع فيس ذئموي عطقناو
 يف ليف ىّتح هب ُلِتاقُي هدنع لزي ملف «ضيبأ ًاديدش ًاليوط ًافيس هدي يف داع هزه فاك هذخأ املف
 ركب يبأ مايأ ةدّرلا

 .الال ١/ ؟عمجملا» يف يمثيهلا هلاق ءفيعض وهو «نارمع نب زيزعلا دبع هيفو ؛«(5060) «ريبكلا» يف يئاربطلا هجرخأ 7
 574/١. ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» عجار 20
 وهو .دوعسم نب هللا دبع هيبأو ةديبع يبأ نيب لاسرإ هيف نكل «تاقث هلاجر «دوعسم نبا ثيدح نم ؛444 ١/ دمحأ هجرخأ ذل

 .سنأ ثيدح نم )١8٠00(2 ملسمو ؛(١507) يراخبلا دنع ثيدحلا ضعب
 581/757 ١/ ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» عجار 2



 ىربكلا ردب ةوزغ يف :لصف 1 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لمحف ءُّقَدَحلا الإ هن ىَرُي ال حالسلا يف ّجْجَدُم وهو «صاعلا نب ديعس نب ٌةديبُع ريبزلا يقلو
 نأ ُدْهَجلا ناكف ٠ «ىّظمت مث «ةبرحلا ىلع هلجر عضوف «تامف «هئيَع يف هنعطف «هتبرحب ٌريبزْلا هيلع

 ُلوسر ضيق املف ءاهايإ هاطعأف « هلو هللا ٌلوسر اهايإ هلأسف :ةورع لاق ءاهافرط ىنثنا دقو ءاهعزن

 ءاهايإ هاطعأف ءرمع اهاّيإ هلأس «ركب وبأ ضيق املف ءاهايإ هاظعأف ءركب وُبأ اهيّلط مث ءاهّدخأ كو هللا
 اهبلطف « يلع ٍلآ دنع تعقو «ٌنامثع ضف املف ءاهايإ هاطعأف «نامثع اهيلط مث ءامذخأ ٌرمُع ضيق املف

 . "”ليُق ىتح هدنع تناكو «ريبزلا نب هللا ٌدبع

 «ىل اعدو ِِكَي هللا ٌلوسَر اهيف ّقَصَبُف «ينيع ْتَنِقُمَق ءِقُمَك ءردب موي مهسب ُتيِعُر : عفار نب ٌةعافر لاقو
 .ءيش اهنم يناذآ امف

 مك يبن ارفع لب : لاقف ىَْثَملا ىَلَع كو ىّتَح كو هللا لوسر َلبقأ «ٌبرحلا ٍتضقنا املو

 ©"ُساَّنلا يناوآو ينوُمتْجَرْخَأو ُساَنلا ينَرَصَتو ينومَتلّدَخو «ُساّنلا ينكَدَصو ينوُمَّذَك .مكتبتل

 ٌةَبْثُع ايه :لاقف « مهيلع فقو مث هيف اوُحرظف «ردب بْلُق نم ٍبيِلَق ىلإ اوبحُسف ءمهب رمأ مث

 206 0 اَم ْمُتْذَجَو لم «ُنالُق ايو «نالف ايو هِيَ نب َةَبْيَش ايو «ٌةَميبَر
 :َلاقف ؟ اوُقيج ذك ماوقأ ْنِم ٌبِاَحُت ام اولا َلوُسَو اي : باطخلا نب ُرَمُع لاقف ءاقَح يّنَر يِنَدَعَو

 ّماقأ مث . "”«َتاَوَجلا َنوُعيِطَتْسَي ال ْمُهَنْكَلَو مُهْنِم ُلوُكَأ اَمِل ْعَمْسْأب ْمُتْنَأ اَم ءوِدَيِب يِسْفَن يِذّناو»

 . دع مضت نأ ف ىلع ره نإ عوق ضرما قولا لور

 ءارفّصلاب ناك املف «متاغملاو ىراسألا هعمو «هل هللا رصنب نيعلا ٌريرق «ًاروصنم ًادّيؤم لحترا مث

 نب ٌةَبقُع ٌقْنُع برض يلا زو كو الل «ةدلك نب ثراحلا نب لا لق برضو ؛مئاشلا مق
 طْيَعُم يبأ

 رشب ملسأف ٠ اهّلوحو ةنيدملاب هل ردع لك هفاخ دق ًاروصنم ًارّفظم ًاديؤم ةنيدملا كي يبنلا لخدو
 .ًارهاظ مالسإلا يف هياحصأو قفانملا ّيبأ نب هللا دبع لخد ذئنيحو ءةنيدملا لهأ نم ريثك

 «نونامثو ةتس نيرجاهملا نم «ًالجر رشع ًةعضبو ةئامثالث نيملسملا نم ًاردب رضح نم ةلمجو

 اوناك نإو ؛جرزخلا نع ٍسوألا دَّدَع لق امنإو «نوعبسو ةئام جرزخلا نمو نوتسو ٌدحأ سوألا نمو
 ٌدتغب ٌريفتلا ءاجو «ةنيدملا يلاوع يف تناك مهلزانم نأل ءءاقللا دنع ٌربصأو ٌةَكوش ىوقأو «مهنم َّدشأ

 نأ ةنيدملا ولُع يف مهُروِهَظ ٌلاجر هنذأتساف , «أريضاح مره ناك نمل انَْبَي لا و ْيِبَّنلا لاقو
 الو «هتدع ُهل اوُدعأ الو ِماَقَللا ىَلَع مُهُمْرَع نُكَي ملو ' *ىبأف «مهروهظ ىلإ اوُبهذي ىتح مهب ينأتسي

 .داعيم ريغ ىلع مهودع َنيِبو مهنيب هللا عمج نكلو «هتبهأ هل اوبهأت

 نانثاو «جرزخلا نم ةتسو «ٌنيرجاهملا نم ٌةتس :ًالجر ٌرشع ًةعبرأ ذئموي نيملسملا نم دهشتساو

 .079944) يراخبلا هجرخأ 000

 . لضعم وأ «لسرم اذهو ءملعلا لهأ ضعب نع قاحسإ نبا نع :774/1 ماشه نيا هركذ (7)
 ةخلط يبأ ثيدح نم :(141/5) ملسمو «(5419/5) يراخبلا هانعمب هجرخأو ءسنأ ثيدح نم «(744) ملسم هجرخأ 2

 . يراصنألا

 . سنأ ثيدح نم 19401(2) ملسم هجرخأ )2( . مدقتملا ةحلط يبأ ثيدح ضعب وه قف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مك فرشألا نب بعك لتق يف :لصف

 .لاوش يف ىراسألاو ردب نأش نمل هللا لوسر غرفو ءسوألا نم

 «ميلُس ينب ِوَْغ ىلإ ٍماّيأ قعبسب هغارف دعب هيلع هّمالسو هللا ٌتاولص هسفنب ضهن مث : :لصف

 هيلع ماقأف ٌرْذُكلا :هَّل لاقُي ًءام غلبف «موتكم ّمأ ّنبأ :ليقو ةْفْرُع نب َعاَبِس ٍةئيدملا ىلع لمعتساو
 .ًاديك قلي ملو «فرصنا مث «أثالث

 هّسأر ٌنسَمَي ال نأ نايفس وبأ ردن «نينوزحم «نيروتوم َةّكم ىلإ َنيِكِرشملا لَك عجر املو :لصف
 ٌةليل تابو «ةئيدملا فرط يف ٌَضْيَرُعلا ىتأ ىتح «بكار يتئام يف جرخف كي هللا ٌلوسر ٌوزغي ىتح ٌءام
 عطق «حبصأ املف «سانلا ربخ نم هل َنطْبو ءٌرمخلا هاقسف :يدوهيلا مُكْشِم نب مالس دنع ةدحاو
 جرخف يلي هللا لوسر هب َرِذَنو «ًاعجار ّرك مث هل ًافيلحو راصنألا نم ًالجر لتقو «لخنلا نه م ”راوضأ
 ءهب وُلدت مهواوزأ ني اريثك ًاقيوس ٌرافكلا عرطو «ذايفس وبأ هتاذو ٍْذُكلا َةَرَفْرَق غلبف ءبلط يف
 نيرهشب ردب دعب كلذ ناكو «قيوسلا ًةوزغ ْتَيمْسَق ءنوملسملا اهذخأف

 ةةيدملا ىلع لمعتساو نافطغ ُديِرُيًادجن ازغ مث ؛ةّجحلا يِذ ب ةئيدملاب كي هللا ٌلوسر ًماقأف
 . ًابرح قلي ملو «فرصنا مث «ةثلاثلا ةنسلا نيم هلك ًارَفَص كانه ماقأف «هنع هللا يضر نافع ّنب َنامثُع

 «موتكم ّمأ نبا ةئيدملا ىلع فلختساو ءأشيرق ُديِرُي جرخ مث لوألا ًاعيبر ةئيدملاب َماقأف : لصف
 ىتامُجو ءرخآلا ًاعيبر كلام ماّقأف ءًابرخ ّقْلَي ملو ,عْرُملا ةيحان نم زاجحلاب ًانِدْعَم َناَّرحُب غلبف
 .ةنيدملا ىلإ فرصنا مث «ىلوألا

 ًةليل ٌرشع ةسمخ مهرصاحف ىدهع اوُضقنف «ةنيدملا ٍدوهي نِم اوناكو عافنيَف ينب ازغ مث : :لصف

 نب هللا دبع ٌموق مهو ؛هل مهقلطأف هيلع ّحلأو «يبأ نب ب هللا ٌدبع مهيف َعَفَشَق «همكُح ىلع اوُلزن ىتح

 ."”؟راجتو ةغاص اوناكو «لتاقم ةئامعبس اوناكو ؛مالس

 فرشألا نب بعك لتق يف :لصف
 يف ُبْبَسُي ناكو فكي هللا لوسرل ىذألا ٌديدش ناكو ءريضنلا ينب نِم هّمأو .دوهيلا نم ًالجر ناكو

 ىّلعو قلو هللا لوسر ىلع كلوي لعجو ءةكم ىلإ بهذ ءردب ٌةعقو تناك املف «ةباحصلا ءاسنب هراعشأ
 ذق ُهنإف «يفّرشألا ٍنْب بْمَكِل ْنَم' :لي هللا لوسر لاقف ءٍلاحلا كلت ىلع ةنيدملا ىلإ عجر مث «نينمؤملا
 «ةمالس ُنْب ُناَكْلِس همساو ةلْئاَن وبأو ءرشب ُنْب ُداّبَعو َقَمَلْسَم ُنِب دمحم هل بدتناف «ُهَلوُسَرو هللا ىّذآ
 اولوقي نأ هك هللا ٌلوسر مهل نذأو ءربجت نب ٍسْيَع وُبَأو ءسوأ نب ثراحلاو عاضرلا نم بعك وخأ وهو
 دّئرَعلا عيقب ىلإ هللا لوسر مهعّيشو «َرمْفُم ةليل يف هيلإ اوبهذف ءهب هنوعدخي مالك ْنِم اوؤاش ام

 ,هي هللا ٍلوسر نع ٍفارحنالا ىلع هتقفاوم هل رهظأف «هيلإ ةمآلَّس َنْب َناَكْلِس اومّذق «هيلإ اوهتنا املف
 . كلذ ىلإ مهّباجأف مهَحآلس هَنوُنَهْرَيو «ًاماعط هّباحصأو هعيبي نأ يف ُهَمّلكف «هلاح ٌقيِض هيلإ اكّشو

 هيلع اوُعّضوف ءاْوّشامَتُف «هنصح نم مهيلإ جرخف ؛هوُنأف «مهريخأت «هباحصأ ىلإ ناَكْلِس عَجَرَو

 تعزفأ ةديدش ٌةحيص هللا ردع َحاصو ءهلتقف ءويّنُ يف دعم ناك الو ةَمَلْسَم نب دمحم عضوو « مهفويس

 مئاق وهو «ليللا رخآ نو هي هللا لوسر ىلع اوُمِدَق ىتح ٌُدفولا ءاجو «َنارينلا اودقوأو .هلوح ْنَم

 .7//10 ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا# عجار (؟) .لخنلا راغص (1)



 دحأ ةوزغ يف :لصف كي (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ال خخ ساو الا يك يلق يف داعم دار

 لوسر َنْذَأَك ؛ءىربف « كي هللا وسر هيلع لفتف «هباحصأ فويس ضعبي سوأ نب ثراحلا حرججو «يلصُي

 . "الوسرو هللا مهتبراحمو هدهع مهضقنل دوهيلا نم دجو ْنَم لتق يف كو هللا

 دحأ ةوزغ يف :لصف

 نب َنايفس وبأ مهيف َنمأَرو ءاهلثمب اوُباصُي مل ةبيصمب اوُبيصأو «ردبب شيرق تارشأ ُهللا لتق املو
 ءهسفن يف ام ْلَتَي ملو «قيوّسلا ةوزغ يف ةنيدملا ٍفارطأ ىلإ انركذ امك ءاجو ؛مهرباكأ باهذل برح

 نم ٍفالآ ٍةثالث ني ابيرق عمجف ؛ٌعومجلا عّمجيو ؛نيملسملا ىلعو هب هللا لوسر ىلع ُتْلوُي ذخأ
 ٌوحن مهب لبقأ مث «نهنع اوماحيلو ءاوُرِفَي الثل مهئاسنب اوزاجو «شيباحألاو ءءافلحلاو «شيرق

 راشتساو ءقثلاثلا ةنسلا نِم لاوش يف كلذو هِنْيَنْيَع : هَل لاقي ناكمب دحأ لبج نيم ًابيرق لزنف «ةئيدملا

 نأو ؛ةنيدملا نم اوُجرخي الأ هّيأر ناكو ؟ةنيدملا يف ثكمي مأ «مهيلإ جُرخيأ هّباحصأ قي هللا ٌلوسر

 ىلع هقفاوو «تويبلا قوف نم ءاسّنلاو «ةقزألا هاوفأ ىلع نوملسملا مهلتاق اهولخد نإف ءاهب اوُنَّصحتي

 موي ٌجورخلا هتاف نمم ةباحصلا ءالضُف نِم ًةعامج ردابف «َّيأرلا وه ناكو «يبأ نب هللا دبع يأرلا اذه

 هعباتو «ةنيدملا يف ماقملاب يبأ نب هللا دبع راشأو ءكلذ يف هيلع اوُحلأو «جورخلاب هيلع اوراشأو ءردب

 جرخو «ُهَتَمأل َسِبْلَو ءهتيب لخدو ضهنف « لَو هللا لوسر ىلع كئلوأ ٌحلأف «ةباحصلا ٌضعب كلذ ىلع

 نإ ؛هللا لوسر اي :اولاقف ءجورُحلا ىلع كي هللا َلوُسَر اَنْهَرْكَأ :اولاقو «كنلوأ ٌمزع ىنثنا دقو «مهيلع

 ىَّنَح اَهَمْضَي نأ ُهنمأل سبل اذ يل يَِبتَي امه : قي هللا لوسر لاقف «ٌلَعفاف ةنيدملا يف ٌكُكْمَت نأ ٌتيبحأ

 . مودع َنْيَبو ُهنيَب هللا َمُكْحَي

 يف يقب نمب ةالصلا ىلع موُمكم ّمأ نبا لمعتساو «ةباحصلا نم فلأ يف هللا لوسر جرخف

 هنأو «حبذت ًارقب نأ ىأرو ٌدَمْلُث هفيس يف نأ ىأر «قنيدملاب وهو ايؤر ىأر ِهِكي هللا ٌلوسر ناكو «ةنيدملا

 نم ِرَْتي َرقبلا لّوأتو «هتيب لهأ نم باصُي لجرب هفيس يف ةملّثلا لوأتف ٍةئيِصَح عرد يف هدي لخدأ

 . "ةنيدملاب عرّدلا لوأتو «نولتقُي هباحصأ

 ِثلُث وحنب يبأ نب هللا ٌدبع لّرخنا ءدححأو ٍنيدملا َنْيَب طَّْتلاب راص املف ؛ةعمجلا موي جرخف
 هللا دبع نب رباج دلاو ؛مارح نب ورمع نب هللا ٌدبع مهعبتف «يريغ نم ٌعَمستو ينفلاخُت :لاقو ءركسعلا

 مكنأ ُمّلَعَت ول :اولاق .اوعفدا وأ :هللا ليبس يف اوُلِتاق اًوَلاَعَت :لوقيو « عوجرلا ىلع مهٌّضحيو مهخّوُي

 «ىبأف «دوهي نم مهئافلُحب اونيعتسي نأ راصنألا نم موق هلأسو ءمهّبسو ؛مهنع عجرف .عجرن مل نولتاقُت

 ٍراصنألا ٌضعب هب جرخف « 4؟ٍبْنُك ْئِم ٍمْوَقلا ْىَلَع ان ُجُرْخَي ٌلُجَر ْنَمه :لاقو «ةثراح ينب ةّرح كلسو

 ال :لوقيو نيملسملا هوجو يف َبارتلا ويحي ماقف «ىمعأ ناكو «نيقفانملا ضعبل طئاح يف كّلس ىتح

 ىمعأ اذهف هولثقت ال١ :لاقف «هولتقيل مولا هردتياف وللا ّلوسر تنك نإ يطئاح يف َلُجدت نأ َكل لجأ

 . «رصبلا ىمعأ بلقلا

 ثيدح نم ((1401) ملسمو ؛(4037) يراخبلا يف فرشألا نب بعك لتقم ربخو 208 1/7 ماشه نبال «ةريسلا# عجار (1)

 .رباج

 ثيدح نم 2؟01/ دمحأ ريسي فالتخا عم هجرخأو هب «هريغو يرهزلا نع قاحسإ نبا نع 77 57/7 ماشه نبا هدروأ (؟)

 ٠ نسح هدانسإو رباج



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 444 دحُل ةوزغ يف :لصف

 ىهنو ؛دحأ ىلإ هّرهظ لعجو يِياَولا ِةَرْدُع يف دُحأ ني ٌبعّشلا لزن ىتح كو هللا لوسر ذفنو
 ءمهزكرم اوُمْزلَي نأ هّباحصأو هرمأو «ريبُج نب هللا دبع  نيسمخ اوناكو  ةامّرلا ىلع لمعتساو ًاسراف نوسمخ مهيف «ةئامعبس يف وهو «لاتقلل ىّبَعَت ءتبسلا موي ححبصأ املف «مهرمأي ىتح لاَتِقلا ٍنَع َسانلا
 ٌنيكرشملا اوُحَضْني ْنَأ مُهّرمأو ءشيجلا فلخ اوناكو ءركسعلا ٌفطختت ٌريطلا ىأر ولو .هوُقراَفُي الأو
 .؟ِههِئاَرَو ْنِم َنيِمِلْسملا اوُثأي التل للاب

 ىدحإ ىلع لعجو ءريمُع َنِب ٌبْعصُم ءاوللا ىطعأو ءِذِيموي نْيَعرِ نْيَب و هللا لوسر رهاظف
 نب ءاربلاو «ريهظ نب ُدْيَسَأَو ءديز نب ةماسأو ءرمع نب هللا ٌدبع مهنم ناكو «لاتقلا نع هرغصتسا نَم ٌدرف ءٍذئموي ٌبابشلا ضرعتساو ءورمع نب ٌرذنملا ىرخألا ىلعو ؛ماوعلا نب ريبزلا ٍنيتبنَجملا
 ناكو ءأقيطُم ُهآر نَم ٌزاجأو ءمْزَح نب ورمعو «سوأ نب ٌةباَرَعو «تباث نب ٌديزو «مقرأ نب ديزو «بزاع
 ّنّسلاب هغولبل زاجأ نم زاجأ ليقف .ةنس ةرشع ٌسمخ امهلو ؛جيدخ نب ٌعفارو ءِبدْنُج نب ُةَرْمَس مهنم
 ٌدرو «هتقاطإل زاجأ ْنَم ٌراجأ امنإ :ةفئاط تلاقو . ْعوُلُبلا ٌنِس نع هرغصي ٌدَر نم درو دنس ةرشع سمخ
 اًملف» :رمع نبا ثيدح ظافلأ ضعب يفو :اولاق .كلذ يف هيدعو غولبلل ٌريثأت الو «هتقاطإ مدعي ِّدَر نم

 نب ٌدلاخ مهتنميم ىلع اولعجف «سراف اتئام مهيفو «ٍفالآ ةثالث يف مهو «لاتقلل ٌنشيرق ُثّبعتو
 ةَسَرَح نب ِكاَمِس ةّئاجُد يبأ ىلإ هّقيس لي هللا لوسر عفدو «لهج يبأ نب ةمركع ةرسيملا ىلعو ءديلولا
 .برحلا دنع ُلاَتْحَي ًالطب ًاعاجُش ناكو

 : ىَّنَسُي ناكو «يِفْيَص نب وِرْمَع ٌدبع همساو :ٌقِيافلا رماع وبأ نيكرشملا نِم رّدَب ْنَم َلَّرأ ناكو
 قرش «مالسإلا ءاج املف «ةيلهاجلا يف سوألا سأر ناكو .قسافلا لي هللا لوسر هاّمسف ءَبهاَّرلا
 كي هللا ٍلوُسَر ىَّلَع مُهُّبَْوُي شيرُ ىلإ بهذو ؛ةنيدملا ّنِم جرخف ءةواَدَعلاب كو هللا لوسر رهاجو ءهب
 «ٌنيملسملا َيَِل ْنَم لّوأ ناكف دعم اوُنامو :هوُعاطأ هوأر اذإ هموق نأب مهّدعوو «هلاتق ىلع مهّضحيو
 يدعب يموق ٌباصأ دقل :لاقف .ُقِساَك اي ًائيع كب ُهللا معنأ ال :هل اوُنلاَقَك ءمهيلإ فّرعتو «هّموق ىدانف
 , 9ثيأ ِذِئَمْرَي ٌنيِمِلْسملا ُراعِش ناكو ءًاديدش ًالاتق نيملسملا لتاق مث ءٌرش

 نب ةزمح هلوسر ٌدسأو هللا ٌدسأو .هللا ديبع نب ٌةحلطو ؛ٌيراصنألا ةَناَجُد وبأ ذئموي ىلبأو
 . عيبرلا نب ٌدعسو ءرضنلا نب ٌسنأو ءبلاط يبأ نب ٌيلعو «بللٌتملا دبع

 ىلإ اًوَهَنا ىتح َنيِريِذُم اوُلوو ءوللا ٌردع مزهناف راَّمكلا ىلع نيملسملل راهنلا َلَّوأ ٌةلودلا تناكو
 ُموق اي :اولاقو «هظفحب كو هللا لوسر مهرمأ يذلا مهّركرم اوكرت «مهتميزه ٌةاَمّرلا ىأر املف ءمهئاسن
 يف اوُبهذف ءٌةعجر نيكرشملل سيل نأ اونظو ءاوُعمسي ملف لك هللا ٍلوسر ٌدهع مهُريمأ مهرّكذف «ةمينغلا
 اوُراجف «ةامّدلا ني الخ دق ءايلاخ رْمَنلا اودجوف «نيكرشملا ُناَسِرُف ّركو ءّرّْتلا اوُلْخأو «ةمينغلا بلط
 مهو «ةداهشلاب مهنم ٌمركأ ْنَم ُهللا مركأف «نيملسملاب اوظاحأف ءمُهرِخآ لبقأ ىتح اوُنُكِمَتو «هنم
 هتيِعابَر اورسكو «هّهجو اوُحرجف لي هللا ٍلوسر ىلإ نوكرشملا ٌصّلخو «ةباححّصلا ىّلوتو ؛نوعبس
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 دحُأ ةوزغ يف :لصف 144 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يف طقسو هقشل عقو ىتح ةراججحلاب ةْؤَمرو ''"سأر ىلع ةضيبلا اوُمّشَهو ءىلفّسلا تناكو نت

 نب ٌةحلط هنضتحاو ؛هديب يلع ذخأف «نيملسملا اهب ٌديكُي ٌقِسافلا رماع وبأ ناك يتلا ٍرَفُحلا نِم

 باهش نب هللا دبع نإ :ليقو ء صاقو يبأ ني ٌةَبُْعو ٌةَنِمَق نب وُرْمَع كي هاذأ ىَّلوت يذلا ناكو ادي

 .ُهّجش يذلا وه «يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ّمع «يرهزلا

 قلح نم ناتقلح تبشنو «بلاط يبأ نب يلع ىلإ ءاوللا عفدف «هيدي َنيِب ريمع نب ٌبعصم َلِيُقو
 اًمهِصوغ ٍةَّدش ني هاتينث تطقس ىتح امهيلع ّضعو «حارجلا نب ةديبع وبأ امهعزتناف ؛ههجو يف ٍرّمغِملا
 َنوُديِرُي نوكرشملا هكردأو ءهتنجو ني ّمّدلا يردخلا ديعس يبأ دلاو نانس نب ُكلاَم ٌصتماو «وهجو يف

 ىتح ٌةحلط مهدلاج مث ءاوُلِيُق ىتح ةرشع ٌرحن نيملسملا نِم ٌرفن هّئوُد لاحف «هّئيبو مُهّنِِب لئاح ُهللا ام

 ُنيع ذئموي تبيصأو .كّرحتي ال وهو «هيف عقي لبنلاو «هرهظب هيلع ةناجُد وبأ َسّرتو ؛هنع مهضهجأ
 خرصو ءامهئسحأو هينيع ّمصأ ْتناكو ؛هديب هيلع اهَّدرف كي هللا لوسر اهب ىتأف «نامعنلا نب ةداتق

 ناكو ءمهُرثكأ ٌرفو «نيملثسملا نم ريثك بولق يف كلذ عقوو يق دق ًادمحم َّنِإ :هتوص ىلعأب ٌناطيشلا
 . ًارودقم ًاردق هللا ٌرمأ

 َلِيْق :اولاقف ؟َنوُرظتنت ام :لاقف «مهيديأب اوّقْلأ دق نيملسملا نم موقب رضّْنلا نب ٌسنأ رمو
 ءنمانلا لبقتسا مث ؛هيلع تام ام ىلع اوُثومف اوُموق ؟هدعب ةايحلا يف َنوُعَتْصَت ام :لاقف كي هللا ٌلوسر
 ٌنوعبس هب ٌدِجُرو ءَلِيُق ىتح لتاقف «دخأ نود ْنِم نجلا حبر ُدجأل ينإ ُدْعَس اي :لاقف ذاعم ّنب دعس يقلو

 .ةحارج َنيرشع نم ًاوحن فوع نب نمحرلا دبع ذئموي َحِرُجو .ةبرَض
 حاصف «كلام نب ٌبعك ٍرَمْغِملا ٌتحت هفرع نم لَّوأ ناكو «نيملسملا ّرحن ِهلَك هللا ٌلوسر لبقأو

 هيلإ عمتجاو ءتُكْسا نأ هيلإ راشأف يي هللا لوسر اذه ءاوُرِشْبَأ «نيملسملا ٌرشعم اي :هتوص ىلعأب

 ةّمّصلا نب ثراحلاو «يلعو ءرمعو ءركب وُبَأ مهيفو «هيف لزن يذلا بعّشلا ىلإ هعم اوُضهنو ّنوملسملا
 :هل لاقُي هل داوج ىلع فّلَخ نب يبأ ِِكَي هللا لوسر ٌكردأ «لبجلا ىلإ اودنتسا املف ؛مهٌريغو يراصنألا

 ني ةبرحلا و هللا لوسر لوانت «هنم برتقا املف لك هللا لوسر هيلع لثقي هنأ هللا ٌردع معز ءذوَعلا
 ام ِهللاو :نوكرشملا هل لاقف ءًامزهنم هللا ٌردع ٌركف هتوُقْرَت يف تءاجف اهب هّئعطف َةّمّصلا نب ثراحلا
 ةكمب هّسرف ُفِلْعَي ّناكو «نوُتمجأ اوُنامل ءزاجملا يِذ لهأب يب ام ناك ول هللاو : لاقف أب نم كب

 هّئعط املف «ىَلاَعَت ُهللا َءاَش ْن هلك انآ ْلَبه :لاقف وللا لوسر كلذ غلبف ءادمحم هيلع ٌلعفأ :لوقي
 ىلإ ُهَعِحْرَم َفِرَسِي هقيرط يف هنم تامف «حرجلا كِلذ نم لوتقم هنأب نقيأف «ُهلِتاق انأ : هلوق هلا يدع د
0 

 ءمدلا ههجو نع لسغو «هدرف ادجآ هدجوف .هنم برشيل ءامب لك هللا ٍلوسر ىلإ يلع ءاجو

 هّبحت ٌةحلط سلجف هب اميل عطْسَي ملف «كلانُم ٌةرخص وعي نأ هو هللا ٌلوسر دارأف .هسأر ىلع ٌبصو

 ءاول تحت مويلا كلذ يف ِْْك هللا لوسر راصو . ًاسلاج مهب ىَّلصف ءةالصلا تناحو ءاََدِمَص ىتح

 .راصنألا

 .دعس نب لهس ثيدح نم )١7/4٠0(( ملسمو ؛«(6/٠4) يراخبلا هجرخأ )١(

 ,84 /7 ماشه نبال «ةريسلا» عجار فقإ



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قيل دحأ ةوزغ يف :لصف

 ىلع َلَمَح ؛هنم نّكمت املف «نايفس يبأ ىلع رماع يبأ نب ؛ ةلظنح وهو  ليسغلا ٌةلظنح ّدشو

 ىلإ روق نم َءاَنف «هتأرما ىلع وهو ةَحْيَّصلا َعِمَس سن هنإف «ًابْنُج ناكو ىفلتقف دوسألا نب ُداَّدَش ةلظنح

 اولأسف ؟«ُهّنْأَش اَم ءُهَّلْهَأ اوُلَس» :لاق مث كلش كيما َّنأ ُهَباَحْصْأ لي هللا ٌلوسر ٌرَبخأف ءداهجلا
 . ةكئالملاب ءادتقا لفي اب يق اذإ ديهشلا نأ ةجحش اذه ءاهقفلا لعجو 90 دبكلا مُهترَيْخأَك «هتأرما

 «هيلإ اوعمتجا ىتح «ةّيئراحلا ًةمقلع ُتنب ٌةَرْمَع مهل ُهْتَعْفرف «نيكرشملا ءاول ٌلِماح نوملسملا لتقو
 ٍتاَبَرَض ٍفِيّسلاِب هوك ّنِب ورمع ُتَيَرَضو «ًاديدش ًالاتق ةينزاملا بعك ُتنب ةبيسُت يهو «ةرامُ مَأ تلتاقو
 . اهقتاع ىلع ًاديدش ًاحرج اهحرجف ءٍِفْيَّسلاب ورمع اهبرضو «هيلع اتناك ٍناعرِي ُهنَقَوْق

 يأ َموَي ناك املف «َمالسإلا ىبأي لهشألا دبع ينب نم مرْيَصأْلاِب فورعملا تباث نب ورمع ناكو
 لتاّثف هلك يبنلاب ٌقِحّلو ءهّفيس ذخأو ملسأف ءهنم هل تقبس يتلا ىنْسُحلل هبلق يف ٌمالسإلا هللا فذق

 «ىلتقلا يف لهشألا دبع ونب فاط ءبرحلا تلجنا املف «هرمأب ٌدحأ ملعي ملو «حاّرجلاب َتيْنَأف
 هانكرت دقل هب ءاج ام «مريصألا اذه نإ هللاو :اولاقف «ريسي نمر هبو َمرْيَصألا اودّجوف «مهالتف ٌنوُسِتلي
 :لاقف ؟مالسإلا يف ٌةبغر مأ «َكِمْوَق ىَلَع ٌبَدَحَأ ؟كب ءاج يَِّلا ام هولأس مث ءرمألا اذهل ٌركتُمَل هنإو
 نم تامو ءّنْوَرَت ام ينباصأ ىتح يي هللا لوسر عم ُثلتاق مث ءهلوسرو هللاب ُتنمآ «مالسإلا يف ٌةبغر لب

 ." اك ٌةالَص ول لَصي ملو :ةريره وبأ لاق .هْنجلا ٍلْهَأ ْنِم َوُه» :لاقف لَك هللا لوسرل هوركذف ءهتقو

 :لاقف ُهوُبيِجُي ملف ؟دمحم مكيفأ :ىدانف «لبجلا ىلع نايفس وبأ فرشأ «ٌبرحلا ٍتْضقنا املو

 نع لإ لأي ملو «هوبيجي ملف ؟باطخلا نب ُرَمُع مُكيفأ :لاقف .هوبيجُي ملف ؟ةفاَحُم يبأ نبا ٌمُكيفأ
 رّمُع ْكِلمَي ملف «مهومتيفُك دقف ىالؤَم اّمأ : :لاقف ؛مهب مالسإلا َماَوَق نأ هموق ملعو هملعإ ةثالثلا ءالؤه

 يف ناك دق : لاقف ءَكُموُسَي ام َكَل ُهللا ىقبأ دقو «ئايحأ ْمُهَتركذ َنيِذّلا َّنِإ هللا ٌرُدَع اَي :لاق نأ هّسفن
 ام :اوُناَقَف ؟9هئوُبيِجُت الأ» :للك يبنلا لاقف .لَبُه لغأ :لاق مث «ينؤست ملو ءاهب مآ مل هلم م وقلا
 ؟هّنوُبيِجُت الأ» :لاق . مكل ىّرُع الو ىّرُعلا اَنَل :لاق مث لجأ ئلغأ هلل :اوُلوُق» :ل اق ؟لوقُت

 ."مكل ىّلْؤَم ّالَو اَنآلْوَم هللا :اوُلوق» :لاق ؟لوقن ام :اوُناَق

 «نوملسملا هدبع ْنَم ةزعب ًامالعإو «ديحوتلل ًاميظعت ؛وكْرشيو هتهلآب هراختفا دنع هباوجب مهرمأف
 مكيفأ ؟دمحم مكيفأ :لاق نيح هتباجإب مهرمأي ملو «هدنجو هبزح نحنو «بلغُي ال هنأو ,هيئاج ٍةوقو

 نكي مل ْمُهَملَك نأل ؛هوبيجُت ال١ لاقو «هتباجإ نع مهاهن هنأ يوُر دق لب ؟رمع مكيفأ ؟ةفاحق يبأ نبا

 يمح ّيمح «مهومتيفُك دقف ءالؤه امأ : هباحصأل لاق املف «ةدّقوتم دعب مهظيغ ٌرانو «موقلا بلط يف ُدْعَب َدَرَي

 «لالذإلا نم مالعإلا اذه يف ناكف للا ردع اي تبذك : لاقو هّيضغ دتشاو «باطخلا نب رمع

 مل مهنأو ءمهتلاسبو موقلا ةوقب مِهْنْؤوُي ام لاحلا كلت يف ودعلا ىلإ فرعتلاو «نيجملا مدعو «ةعاجشلاو

 ناكو ءمهنم مهؤوسي ام مهل ُهللا ىقبأ دقو ءمهنم وخلا مدعي نوريدج هّموقو هنأو ءاوُفْعْضَي ملو اوُنِهَي

 ودعلا ظيغو «ةحلصملا نم اوبيصأ دق مهنأ هموق نظو هنَظ دعب ةلهو ةثالثلا ءالؤه ءاقبب مالعإلا يف

 .يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو ء«ريبزلا ثيدح نم 2770 7١4 /” مكاحلا هجرخأ )١(

 . ةريره يبأ ثيدح نم «نسح ٍدنسب «4794 478/0 دمحأ هجرخأ (1)

 .ءاربلا ثيدح نم :27078) يراخبلا هجرخأ (؟)



 دحأ ةوزغ يف :لصف قلل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 6يبييييسي؟7يحححججججحيبحييييييسسس 21 ا ل

 هنو «مهنع هلاؤس ناكف ءادحاو ًادحاو مهنع لأس نيح هباوج يف سيل ام ِهِدّْضَع يف ٌتفلاو « هيزحو

 هديك ماّهِس درف هٌرَمُع هل بدتنا مث ؛هديك ىفوتسا ىتح قم يبنلا هل ربصف «هديكو ودعلا ماهس رخآ همرقل

 أس نيح هتباجإ كرت يف نإ ًاضيأو «نسحأ ًايئاث هركذو «نسحأ هيلع ًالوأ باوجلا كرت ناكو هيلع

 ربكلا نم كلذب هل لصحو اوف دق مهنأ َيظو «مهّتوم هئفن هم املف ؛هنأشل ًاريخصتو هل ةناهإ مهنع

 لَو يبنلا لوقل «ًافلاخم اذه نكي ملو «لالذإو ءٌريقحتو ءىل ٌةناهإ هباوج يف ناك «لصح ام رشألاو

 نع هني ملو ؟الف مكيفأ «ٌنالف مكيفأ دمحم مكيفأ : :لأس نيح هتباجإ نع ىهن امنإ هنإف «ةوبيجُت ال١

 نم ّنسحأ الو «ًالوأ هتباجإ كرت نم ّنسحأ الف ءلاح لكبو هاوُنَيُ دّقَك ءالؤه امأ : :لاق نيح هتباجإ

 . ًايناث هتباجإ

 يف اَنَألْنَق ءءاَوَس آل :لاقف ءٌرَمُع هباجأف ءٌلاَجِس ُبْرَحلاَو ِرْذَب مويب ّمْوي : :نايفس وبأ لاق ّمث

 .راثلا يف محلك ٠ «دّنَجلا

 ينيب :َلاَقَق «هيلع َكِيِذ ركئأت ,دخأ مذ هرضأ نوت يف ليوللا ُلوُسَر َرِصُن ام :سابع نبا لاقو
 :نارمع لآ « هيدا مُهكوُْحَت ْذِإ دُهَدَعَو ُهَن أ دسم ذكأ ْدَقلَول :ُلوُقَي هللا َّنِإ هللا ُباتك ُرِكنُي نم َنْيَبَو

 نم َلِيُق ىَّتَح راهنلا ُلّوأ هباحصألو ةككِهللا ٍلوسرل ناك دقلو «لتقلا :ٌسَحلاو : سابع نبا لاق 157

 كا ثيدحلا ركذو . ٌةعست وأ ٌةعبس ٌنيكرشملا باحصأ

 ليلد ٍيفوخلا دنعو برحلا يف ُساعنلاو ءيلحأو ٍردب ةازغ يف م ٌةنمأ اعلا مهيلع للا لزنأر

 .ناطيشلا نِم ملعلاو ركذلا سلاجمو ةالّصلا يفو ءهللا نم وهو ؛نمألا ىلع

 «صاقو يبأ نب دعس نع : ؛نيحيحصلا» يفف « قولا لوسر نع ٍدحأ موي ٌةكئالملا تلتاقو

 اَم ؛ِلاَِقلا دسك ٌضْيِب ٌباَيِث اًمهيلع ٌدْنَع ِنَالَتاَقُي ِنآلُجَر َُعَمَو ٍدُحَأ َمْوَي 8 وللا َلوُسَر ٌثيأر» : لاق
 ةففإ هُدْمَب َالَو 0 اًمُهُتبآَر

 املف ءِشْيَرُق ْنِم ِنْيَلُجَرَو ءراصنألا َنِم ٍةَعْبَس يف ٍدُحَأ َمْوَي درْثَأ ةقيدنأ :؛ملسم حيحص» يفو
 ىّبَح َنَئاَثَك ِراَصْنَألا َّنِم ُلُجَر َمّدَقَتك اّنجلا يف يقِيفَر َوُم وأ نجلا ُهَلَو نع مدري نم: َلاَق ءهوُِعَر

 رانا نب لِمَن ؛ةّجلا يف يقي َوُه وأ نجلا ُهلو نع ٍمُهُرَي ْنَمه : لاقف ةوُفِعَر لبق

 . ةاَياَحْضَأ اَنْفَصْنَأ ام» : ةكيهللا لوسر َلاَنُك ٌةَعْبّسلا َلِيُق ىَنَح َكِلَذَك ْلَرَي مَ « ليف ىّنح َلئاَقَ

 عفرو ءافلا حتفو «ةيلوعفملا ىلع «انباحصأ» :بصنو ءافلا نوكسب :نيهجو ىلع ىورُي اذهو

 .ةيلعافلا ىلع «انباحصأ»

 جرخي ملو ءاوُنِيُق ىتح دحاو دعب ًادحاو لاتقلل اوُجرخ امل راصنألا نأ :بصنلا هجوو

 .راصنألا ٌشيرق تفصنأ ام :يأ «كلذ لاق «نايشرقلا

 رفنلا يف َدِرْقأ ىتح كوهللا لوسر نع اوُرف نيذلا ءباحصألاب دارملا نوكي نأ : عقرلا هجوو

 0 .هعم تبث نمو لا لوسر اوني ملف دحاو دعب ًالحاو اوُْل «ليلقلا

 .هب سأب ال هدانسإ «سابع نبا ثيدح نم 27417 ١/ دحأ هجرخأ (1)

 .(1705) ملسمو ((5064) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(10989) ملسم هجرخأ (9)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لب دحأ ةوزغ يف :لصف

 ترصنا ءِدُحُأ ُموي ناك اّمل :ُقيدّصلا ركب وبأ لاق :تلاق «ةشئاع نع «نابح نبا حيحص» يفو
 ,ويوشتو هنع لاَ الجي نيب ثيأرف قلي ئبنلا ىلإ ءاْنَم وأ ثدكف كي يبنلا نع ْمُهلُك سال
 نب َةدْيَبُع وبأ يِنكَرْدَأ نأ ْبَمْنَأ ملف . يّمأو يبأ َكاَدِف ةَحْلط ْنُك «يمأو يبأ كادي ٌَحْلط ْنُك : :ُتلق
 لاقف ءًاعيِرَ َِْدَي نيب ةحلط اذإف لي يبنلا ىلإ انعفدف :ينقحل ىتح ٌريط هنأك تشي َُه ذو « حاّرجلا
 ْتَباَغ ىّنح - ِهِيَمْجَو يف :يورو  هنيبج يف لي ئبنلا َيِمُر دقو ««َبَجْوَأ دقف مُكاححأ ْمُكَتوُد» :َْو يبنلا
 ابأ ايوللاب كّئْدَعَت :ةديبع وُبأ لاقف كي يبنلا نع اهعزنأل ُتَْهَدَك وجو يف رغما يلح نم قل
 ّ نك هللا لوشر ذي ذأ قلك ةك َلَعَجَك هيب َمْهّسلا ةديبع وبأ ذَحَأ :لاق ؟ىَنَتْكَرَت آَلِإ ركب
 :ةَدْيَبع وُبَأ َلاَقَق َنَحآلا َذُآل ُتْبَهَد مث :ركب وبأ لاق ؛ةديبغ يبأ يق ثقتك هيفب هلا لتسا
 ذئب يبأ يق ثردتت «ةلقشا ىلع اح ةطيطتي لَعجم هذآ :لاق «يتكرَت الإ ركب بأ ايوللاب تدم
 دقو هُجِلاَُت ةحلط ىلع انلبقأف :لاق ««ّبَجْؤُأ ُدَقَك كاك ْمُكَتوُد» :لي هللا ُلوُسَو لَك مث .ىّرخألا
 .©0ةبرض رَّشَع ةعضب هتباصأ

 (مُهِبِْجا» :ِدْعَسِل هلي هللا ُلوُسَر لاقف «لبجلا ىلع اوُدِعَص َنيِكرشملا نأ : «يومألا يزاغم» يفو
 هب ىمرف «هتنانك نم ًامهس ٌدعس ذخأف ثالث كلذ : لاقف ؟يِدْحَو ْمُهّيُبجَأ فيك : :لاقف . مهذُّدرا :لوقي
 رخآ هب ٌتيمرف .هُفرغأ هثذخأ مث «,هتلتقف رخآ هب ٌتيمرف ؛ةفرغأ يمهس ثذخأ مث : لاق «هلتقف ًالجر

 مث ءتام ىتح دعس دنع ناكف «يتنانك يف هتلعجف :كرابم ٌمهس اذه : ٌتلقف «مِهناَكَم نم اوظبهف «هّتلتقف هتلتقف

 . هينب دنع ناك

 ْنَم فرغأل يّ ! هللاو :لاقف قو هللا لوسر حرج نع لثس هنأ «مزاح يبأ نع «نيحيحصلا» يفو
 هُلِسْغَت هثنبا ُةَمِظاَف ْتّناَك «يووُد اًمبو َىاَملا ُبُْكْمَي ناك ْنَمو لك هللا ٍلوُسَو َحْرجج ْلِسْعَي َناَك
 ْتَّدَخَأ ٌقَرْفك الإ َمّدلا ُديزَي ال ءامّا نأ ُةَمِطاَف ْتْأَر اًمَلَك «ٌنَجِملاِب َءامَلا ُبُكْسَي ٍبِلاَط يبأ ُنْب ٌيلعو
 "مثلا َكَسنتْساَ اًهئَمَصْلَأك ءاَهنكَرْحَأَ « ٍريصَح ْنِم ةعطق

 كتبك :لوقيو .هنع ِمَّذلا ٌتْلْسَي َلَعَجف 4 ِهِسْأَر يف حشو هُتيِعاَبَر تّرِسُك هنأ : «حيحصلا» يفو
 ٍرْمألا ني كل ىأ نسل» :ٌلجو رع هللا لزنأف ؛مهوُهُذَي َوُمو يعاب |وُرَسَكو .مهّيبن َهْجَو اوجش 3 وج مول خلف
 .””[نارمع لآإ 4( تويط 1 مهي مهيدي وأ نبع ب “1 وأ 0

 ينعي - ءالؤه َعَنص اّمِم كي ُردَْعَأ ين م ّمُهَّللا لاو ةرلا نب نأ مزه مل؛ نيالا زها املو

 اي نيأ : لاقف «ذاعم نب دعس هَيِقَلَف «مّدقت مث  َنيِكِرْشُملا يِنعَي  ءآلؤ َعَنَص اّمِه َكِنَإ أَرْبَأَو  َنيِِلْسملا
 «َلِيُق تح َمَْقلا َلئاَت ءىّضَم مَ د نوُك هَدجأ ين ءٌذْعَس ا جلا ميرإ اهاو :ٌسَنَأ َلاَقَق ؟دَمُع ابأ
 ٍةَيَمَرَو ٍِفْيَسِي ٍةَبْرَضَو «حمّري ةَئْعط َنْيَب ام ءَنوُناَمَتو عض بو دنا هُمُ ُهْنَكَرَع ىَّنَح َفِرُم اَمُق

2680 

- 

 ضعبل نكل ؛فيعض وهو ؛«ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ هيفو ؛571/* ؛لئالدلا» يف يقهيبلاو «25980) نابح نبا هجرخأ )١(
 .دهاوش ثيدحلا

 .(10980) ملسمو :(400/6) يراخبللا هجرخلأ (7)

 .سنأ ثيدح نم :(11/41) ملسمو ؛.(5058) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (7)
 .سنأ ثيدح نم )2١1407(« ملسمو ؛(5:58) يراخبلا هجرخأ (4)



 دحأ ةوزغ يف ؛لصف لل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اوُعِجراف هللا مكازخأ ءهللا داع ْيأ !ٌسيلبإ مهيف خرصف ؛مّذقت امك راهنلا لّوأ نوكرشملا مزهناو

 ءنيِكِرْشُملا ني هنوُظي مهو ءهلتق َنوُديُي َنوُمِلْسُملاو ءهيبأ ىلإ ةفيذُح رظنو .اودلتجاف «ةميزهلا نم

 نأ ِةئَي هللا ُلوُسَر ّدارأف ءْمَكَل ُهللا ٌرِفْغَي :َلاَقَ «هوُلتق ىّبح هلوق اوُمَهْفَي ْمَلَك «يبأ !وللا َداَبِ ْيَأ :لاقف
 . "0ويع عبنلا َدْنِع ًارْيَخ َةَفيَذُح َكِلُذ دازف «َنيِمِلْسُملا ىَلَع هتيدب ٌتْفَّدَصَت ْدَق : َلاَقَق « هيدي

 ُهَتْبََر نإ» :يل لاقف «عيبّرلا ّنِب دعس بّلطأ ٍدُحَُأ موي كي هللا ُلوُسر ينثعب : تباث نب ٌديز لاقو

 « ىَلَملا َنْئَب فوطأ ٌتّلعجف :َلاق ؟«كَّدِجَت تيك : كلك هللا لوُسَر كَل ٌلوقي :ُهل ْلُثو ٌمآلَّسلا ينم هئرقأف
 اي :تلقف « مهسب ٍةيمرو «فيسب ٌةبرضو «حمرب ٍةنعط نيب ام «ٌةبرض ًنوعبس هيفو ءقَمَر ٍرِخآِب وهو «هتيتأف

 ٍلوسر ىلعو : لاقف ؟كُدِحَت فيك ينريخأ : كل لوقيو «ٌمالّسلا ٌكيِلع أرقي هِي هللا لوسر َّنِإ دعس

 نإ هللا دنع مكل َرْذُع ال :راصنألا يموقل لقو «ةنجلا حير ُدِجَأ «هللا َلوُسر اي :هل لق «ٌُمالسلا ني هللا

 .©9هتقو نم هْسفن ٌتضافو «ُفرَظَت ُنْيَع مكيفو «ةَي هللا ٍلوُسَر ىلإ ٌصِلُخ

 نأ ٌترعشأ ُنالف اي : لاقف ِهِيَد يف طحَشَتَي وهوا ءراصنألا نِم لُجرب نيرجاهملا نم لجر ّرمو

 موه :لزنف ٠ «مكنيو ْنَع اوُلَياقف لب دقف ءّلَتُك دق دمحم ناك نإ :ٌيِراَصنألا لاقف ؟ّلتُق دق ًادّمحم

 .114؟ :نارمع لآ] ةيآلا «ٌلْكْلأ بك نم َتَلَخ َدَق ٌلوُس صر الإ دمحم

 تنأ :يل لوقي رذنملا ٍدبع َنب َرّشبم ءدحأ َلْبك موُنلا يف تيأر : مارح نب ورمع نب هللا دبع لاقو
 موي َلَكَمُت ملأ :هل تلق .ءاشن َفْيَك اهيف ٌحَرْسَت ةنجلا يف :لاقف ؟تنأ نيأو :ُتلقف ماّيَأ يف انيلع ٌمداق
 . «رياجب ابآ اَيةداَهَّشلا لل :لاقف كي هللا لوسرإ َكِلَذ ركذف :ثييخأ مث «ىلب :لاق ؟ردب

 ذب َُعفَو ينئاطخأ د هرب وي هك هل لوسر عم ةوشسا لبا اكو هدعس وبأ ةمشيخ لاقو
 ٌتيأر دقو َهكاَهَّشلا َقِزرَ «همهس ٌجرخف «جوُرُخلا يف ينبا ٌتْمَهاَس ىتح ءًاصيرح اهيلع هللاو ٌتْنُكو

 يف اَْفِفاَرُت اني ْقَحْلا : :ٌلوقيو ءاَماَهْنأ نجلا رام يف ُحَرْسَي ٍةروُص ٍنَسْحَأ يف مونلا يف ينبا َةَحِراَبلا
 وبجلا يف يَ هيَقَكاَرُم ىلإ ًاقاَئْشُم تح ُتخَبضأ هللا َلوُسَ ايوللاو دقو ءاقح يّبر يَِدعَو ام ُتْذَجَو د جل
 ةقفاّرُمو ءةكاَهشلا يدرَي نأ هللا َلوُسَ اي ةللا ٌعْذاَف ءيّبَر ءاَقِل ٌتنَّيحأو ءيِمْظَع َّقَرَو « يئس ترك دقو
 .ًاديوش دأب لق هك للا لوسو هل اع ؛ةثجلا ين دفع 5م

 ّمُم «ينوُلدقَِم ادع ٌرُدَعلا ىقلأ ْنأ َكِْيَلَع ٌميفَأ يب هللا : :مويلا كلذ يف شح نب هللا دبع لاقو
 , 2 قليف : ُلوُقأف ؟كِلذ ّميف : ينئأسَت م «يندَأَو «يفنأ اوُمدْجَيو « ينلظَب اوُرُقْبي

 و هللا لوسر َعَم َنوْغَي ٍباَبَش ني ةعَبرأ هل ًناكو «جَرَعلا َديِدَّش ّجَر رْغَأ حوُمَجلا نب وُرْمَع َّناَكَو

 ولف ءًةصخر كل َلعج دق هللا َّنإ : ُهوُنَب ُهَّل َلاَقَك ُهَعَم َهّجوَتَي نأ َدارأ ءدُحَأ ىلإ َهَجَوَت املك ءاَرَغ اَّذِإ

 اي :لاقف «ونِي هللا ٌلوُسر حوُمَجلا ُنْب وٌرْمَع ىتأف .ٌداَهجلا َكْنَع هللا ٌعَضَو دقو «كيِفْكَن ٌنحنو َتْدَعَق

 يف ول يِتَجْرَعِ أطاف َدِهْشَتْسَأ نأ وُجْرأل ينإ هللاوو َكَعَم جرخأ نأ ينوغنمي ءالؤه َىِنَي نإ !هللا َلوُسَر

 .ةشئاع ثيدح نم :(5076) يراخبلا هجرخأ (1)
 66 51/1 «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ )2(

 ةرهاظ بيسملا نبا ةرابع نكل «تاقث هلاجرو . . . شحج نب هللا دبع لاق :لاق بيسملا نبا نع 7٠١« 144/7 مكاحلا هجرخحأ ()

 . يبعذلا هقفاوو ءهيف لاسرإ الول نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو «لاسرإلا



 (؟) دابعلا ريخ يده يف زر م ازغلا هذه هي 1 ؟) دابعلا ربخ يده ىف داعملا داز 5 اكحألا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف :لصف

 ْنَأ مُكِيَلَع امو» : هَل َلاَثَو ؛داَهجلا َكْنَع هللا ٌعَضَو ْدَقَ ّتْنَأ اَنأ» : لي هللا لوسر هل لاَقَف َدَّنَجلا

 . ًاديهش ٍدحَأ مَ َلُقَك «ةقلكي هللا لوسر ٌعَم جرخف ةَاَهَشلا ُهكدْرَي نأ لجو َّم هللا َّلَمَل هوُهَدَ
 نيرجاهملا نم ٍلاجر يف هللا ديبع نب ًةحلطو باطخلا نب ٌرُمُع ىلإ ٍرضّنلا نب ٌسنأ ىهتناو

 َنوُعَتْضَت امف :لاقف ليِهللا ُلوسر َليُق :اوُناََق ؟مكُسِلجُي ام :لاقف «مهيديأب اًوَقلأ دقو ءراصنألاو
 .َلِيُق ىّنح َلئاقف «َمَّْقلا لبقتسا مث هللا ُلوُسَر ِْيَلَع تام اَم ىَلَع اوُنوُمَف اوُموُقَف ؟هَدَْي ِةَيَلاَب

 ناكو ءدّمحم اجن ْنِإ ٌُثوجن ال :لوقي ءديدحلا يف ٌّمّنَُم وهو ىىللا ٌرُدَع ٍِفّلَخ نب ئبأ لبقأو

 لي هللا ُلوُسر ٌرّصِبأو ءٌبَعضُم َلِيقَ رْيَمُع ُنِب ٌبْعْصُم ُةلبقتساف « لك وللا لوسر لّثقي نأ ةكمب َفَلَح
1 0 

 هلمتحاف هِوِسرَق ْنَع َعَكوف ِيبْرَحِب هّئعطف ءَةَضْيَبلاو عْردلا ِةكِباَس َنْيَب ةِجْرُف ْنِم فّلَح نب َيبأ وُ
 لب» : هلي يبنلا لوق مهل ركّذلف ءُنِشْذََح وه اًمنإ ؟َكَعْزجَأ ام :اوُلاقف ِروُثلا َراوُُ روُحي وهو ؛هّباحصأ
 , "ةبارب تامف «ىلاعت هللا ءاش نإ هلتقأ انأ

 لجر اذإو ءاهُتمميف «يل حجت ران اذإ «ليللا نم يوُه دعب غباَر ٍنطبب ٌريسأل ينإ :رمع نبا لاق
 اذهل وي هللا ٍلوسر ٌليتق اذه ءِوِقْسَت ال :لوقي ٌلجر اذإو ءشطعلا ٌحيصي اهّبذتجي ةّلِسْلِس يف اهنم جرخي

 يتأي لبّتلا ىلإ ٌترظنف ءادُحُأ ُتْدِهَش :لوقي نيرجاهملا نم ًالجر ٌتعمس :ريبج نب عفان لاقو
 يرهزلا باهش نب هللا دبع ُتيأر دقلو ءهنع ٌفرصُي َكِلُذ ُلُك ءاَهطَسو هلي هللا لوسرو «ةيحان َلُك نم
 ؛ةزواج مث ءدحأ هعم ام هبنج ىلإ كو هلل لوسرو  ءاجن نإ ٌثوجن ال ءدمحم ىلع يِنوُلُد :ذئموي لوقي
 ءاندهاعتف «ًةعبرأ انجرخف «ٌعونمم اّنِم هنإ ؛هللاب ٌفِلْخَأ تير ام وللاو :لاقف ءناوفَص كلذ يف هبتاعف
 .كلذ ىلإ صّلخن ملف «هلتق ىلع اندقاعتو

 :لاق هُهََجُم» :هل لاق ءاقنأ ىتح ِِْكَي هللا لوسر حرج َيِرْذُحلا ٍديِعَس يبأ وبأ كلام ّصم املو
 ىَلِإ ْرظْنَيْلُك وّجلا ٍلْهأ ئم ٍلْجَر ىلإ ٌَرْظْنَي ْنأ َداَرأ ْنَم» : هي يبنلا لاقف .ربدأ مث ًادبأ هُم ال هللاو
 , "0اذه

 ءالب ٌموي دحأ موي ناك :مهّريغو نابح نب ىيحي نب دمحمو .رمع نب مصاعو «يرعُزلا لاق

 وهو ءوناسلب مالسإلا ٌرِهظُي ناك نمم نيقفانملا هب رهظأو «نينمؤملا هب لجو ِّزع هللا ربتخا «صيحمتو
 يف نآرقلا نم لزن امم ناكف «هتيالو لهأ نم ةداهشلاب هتمارك دارأ نم هيف ُهللا َمّرْكأف رفُكلاب ٍفختسُم
 :نارمع لآ] «ُلاَكِقْلِ َدِعاَمَم َنيِنمْؤمْلا نوب َكِلْمَأ ني َتْوَدَع ْدِإَول :اهلوأ ءنارمع لآ نِم ةيآ نوتس دحأ موي

 .ةصقلا رخآ ىلإ

 هقِفلاو ماكحألا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف :لصف

 «جورُخل َبّمأتو هوباَبسأ يف ْعَرَشَو هئَمأل سيل ْنَم نإ ىتح .هيف عورّشلاب ٌمزلي داهجلا نأ :اهنم
 .هّردع َلِاَقُي ىتح جورخلا نع ٌعِجْري نأ هل سيل

 43 27/7 ماشع نبال «ةريسلا» رظنا )١(

 هيف دنسب «يوغبلاو مصاع يبأ نبال هازعو «نانس نب كلام ةمجرتب ءال578 مقر 2787548 / «ةباصإلا» يف ظفاحلا هركذ قفز
 . هيوقي ام ظفاحلا ركذ نكل «ديعس يبأ نع «ةلاهج



 ماكحألا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف :لصف 1 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا اا تا اللا هللا هال

 نأ مهل زوجي لب «هيلإ ٌجورخلا مهرايد يف مهّردع ْمُهَقَرَط اذإ نيملسملا ىلع ّبِحَي ال هنأ :اهنمو

 مهيلع كيو هللا لوسر هب راشأ امك ,مهّردع ىلع مهل ٌرصنأ كلذ َناك اذإ اهيف مهولتاقُيو «مهرايد اوُمزلي

 موي 5566
 ٌضري مل نإو «هّقيرط كلذ فداص اذإ هتّيعر كالمأ ضعب يف ركسعلاب مامإلا ِكوُلُس ٌراوج :اهنمو

 . ُكلاملا

 در امك ءاوجرخ اذإ مهُدري لب «نيغلابلا ريغ نايبصلا نم َلاَثِقْلا قيطُي ال نمل ٌنذأي ال هنأ : اهنمو

 .هعم نمو رمع َنيبا لك هللا لوسر
 .داهجلا يف َّنِهِب ٌةناعتسالاو ءءاسنلاب وزغلا ٌراوج :اهنمو

 .هريغو رضنلا نب ٌسنأ سمغنا امك ءودعلا يف سامغنالا ٌراوج :اهنمو

 لوسر َلَعُف امك ءأدوعق هءارو اولصو ءًادعاق مهب ىّلص ةحارج هتباصأ اذإ َماَمإلا نأ : اهنمو

 . هتافو نيح ىلإ هتنس كلذ ىلع ترمتساو «ةوزغلا هذه يف كي هللا

 توملا ينمت نم اذه سيلو «كلذ هينمتو هللا ليبَس يف َلَتَقُي نأ لجرلا ءاعد ٌزاوج : اهنمو

 «هدرَح ًاديدش ؛هرفك ًاميظع ًالجر نيكرشملا نم ينقل مهللا :شحج نب هللا دبع لاق امك «هنع يهنملا

 ميف «شحج نب هللا دبع اي :ٌتلقف َكّتيقل اذإف «ينذأو يفنأ عدجي مث ٠ «ينبلسيو «كيف ينلتقيف «هلتاقأف

 .ٌّبَر اي كيف :تلق ؟َتْعِدج

 الب ٍدحَأ موي ىلبأ يذلا َناَمْرُق يف لكي هلوقل ءراثلا لهأ نم وهف هسفن لتق اذإ َملسملا نأ : اهنمو

 .©هراَلا لأ ْنِي َوُهد ١» :َي لاقف «هسفن ٌرَحُن ٌحارجلا هب تِّدتشا املف «ًاديدش

 اهيف نكدُي لب «هبايث ريغ يف َنّنَكُي الو «هيلع ىَّلصُي الو لّسَعُي ال هنأ ٍديهشلا يف َةَّنُّسلا نأ :اهنمو

 . اهريغ يف َنفكيف ءاَهّبَلْسُي نأ الإ ءهمولُكو همدب
 .رماع يبأ نب ب ةلظنح ٌةكئالملا ِتّلَّسغ امك ّلّسُع ًابنُج ناك اذإ هنأ : اهنمو

 نم ًاموق نإف ءرخآ ناكم ىلإ اولقنُي الو «مهعِراَصم يف اونفدُي نأ ءادهشلا يف ةنسلا نأ : اهنمو

 لاق «مهعراصم ىلإ ىلتقلا درب رمألاب لي هللا ٍلوسر يدانم ىدانف «ةنيدملا ىلإ مهالتق اولقن ةباحصلا

 «ةنيدملا امهب ُتَلَخِدَف ءحضان ىلع اَمُهَْلَداَع يلاخخو يبأب يتّمع تءاج ذإ ِةَراَظَّنلا يف انأ انيب :رباج

 يف اَهوُنِفْدَتَ « ىلا اوُعجْرَت نأ ٍمُكُرُم أَي لكك هللا َلوُسَو َّنإ الأ : :يدانُي لجر ءاجو ءانرباقم يف اَمُهَِفدَنل

 ٍنب ةيواعم ٍةفالخ يف انأ انيبف ءالْيق ُثيح ىلتقلا يف امهاّنفدف ءاَمهب اًنعجرف : لاق ْتَلَيُق ُتْيَح اًهعِراَصَم

 فنم ةفئاط جرف ءادبف ةّيواعم ُلاّمُع َكاَبَأ راثأ دقل ِهللاو «رباج اي :لاقف «ٌلجر ينءاج ذإ ءنايفُس يبأ

 ءادهشلا يف ةَّنُس تراصف «هئيراوف : لاق . .ءيش ُهنم ُرّيغَتي مل هّتكرت يذلا وحنلا ىلع هّئدجوف « هّتيتأف :لاق

 . ””مهعراصم يف اوُنَكُْي نأ

 نيلجرلا ُنِفْذَي ناك ِِكي هللا لوسر َّنِإف «دحاولا ربقلا يف ةثالثلا وأ نيلجرلا نفد ٌراوج :اهنمو

 .ةريره بأ ثيدح نم «(111) ملسمو :(7077) يراخبلا هجرخأ )١(

 . حيحص نسح لاقو رباج ثيدح نم «(17/17) يذمرتلاو «(154) دواد وبأو ,708/7 دمحأ هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك ماكحالا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف :لصف

 .""”دحللا يف همّدَق ٍلُجَر ىلإ اوُراشأ اذإف ,هنآرّقلِل ًاذخآ ٌرثْكأ مهُّيأ» :لوقيو ءربقلا يف ةثالثلاو

 ةبحملا نِم اًمُهنيب ناك اَمِل ءدحاو ربق يف حومجلا ّنب وّرمعو «مارح نب ورمع ّنب هللا دبع نفدو
 ديو ؛ليوط نمز دعب امهنع َرِفَ مث «"''هدحاو ِرْبَق يف اَيْندلا يف ِنْيباَحَتملا ِنْيَذه اوُِْنا» :لاقف
 ُمَّدلا ٌتعبئاف ءهحرج نع هدي ْتظيِمَأَف «حِرُج نيح اهعضو امك هحرج ىلع مارح نب ورمع نب هللا دبع
 .مدلا نكسف ءاّهناكم ىلإ تّدّرَق

 ليق .ريثك الو ٌليلق هلاح ني رّيغت امو «مئان هنأك هيلع َرِفُح نيح هترفُح يف يبأ ٌثيأر :رباج لاقو
 امك َهَرِمَّثلا اندجوف ءُلَمْزَحْلا هيلجر ىلعو ؛هّهججو رمُح ةرمن يف نفُد امنإ :لاقف ؟هئافكأ َتيأرفأ :هل
 نو نوعبرأو تس كلذ نيبو هِهِتَْيَم ىلع هيلجر ىلع لمرحلاو «يه

 هجو ىلع وه له «مهبايث يف دحأ ٌءادهش نفدُي نأ هك ٌيبنلا رمأ يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 يبأ نع ٌفورعملا وهو ءامهُرهظأ يناثلا ؛نيلوق ىلع ؟بوجولا هجو ىلع وأ ؛ةّيولوألاو بابحتسالا
 ١ : ١ .دمحأو يعفاشلا باحصأ نع فورعملا وه :لوألاو «ةفينح

 نيبوث هلو يبنلا ىلإ تلسرأ ةّيفص نأ «ديج دانسإب هّريغو ةبيش نب ٌبوقعي ىور دقف :ليق نإف
 ا ْ .9 رعآ الجر رخآلا يف نّمكو ءامهدحأ يف هنّمكف «ةزمح امهيف نّمكيِل

 َنّفُع َكِلْذِبَف ءهَدبَك اوجرختساو ءهنطُب نع اوُرّقِبو هب اوُلَّثمو «هوبلس دق ٌرافكلا ناك «ٌةزمح :ليق
 لو لي هللا لوسر ٌةنسو «ٌديهشلا ُلَّسْعُي :لاق نم لوق ٌريظن فعضلا يف ٌلوقلا اذهو .رخآ ٍنْفَك يف
 ١ . عابتالاب

 ملو «دحأ ءاَدَهُش ىلع َّلَصُي ملكي هللا لوسر نأل ءهيلع ىَّلصُي ال ةكرعملا َديهش نأ :اهنمو
 نم مهباونو :«نوُدِشارلا هؤافلخ كلذكو ءهيزاغم يف هعم دهشتسا نمم دحأ ىلع ىّلص هنأ هنع فرعي
 . مهلعب

 ىّلصف ءأموي جرخ هيي ّيبنلا نأ «رماع نب ةبقُع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث دقف :ليق نإف
 هل دللا لوسر ىَّلص : سابع نبا لاقو ."'”ربنملا ىلإ فرصنا مث «تيملا ىلع هتالص ٍدُحُأ لهأ ىلع

 اذه ُهبشُيو ءمهل عّدوملاك هتوم َبْرُث مهلتق نم نينس ٍنامث دعب تناكف مهيلع هّئالص امأ :ليق
 ال ءمهل هنم ًاعيدوت تناك هذهف .تاومألاو ءايحألل عّدوملاك مهل ٌرِفَغتسي «هتوم لبق عيقبلا ىلإ هّجورخ
 ال :لوقي ْنَم دنع اميس ال «نينس نامث اروي مل ءكلذك كلذ ناك ولو «تيملا ىلع ةالصلا ٌةنس اهنأ
 .رهش ىلإ هيلع ىّلصي وأ ءربقلا ىلع ىَلصُي

 .رباج ثيدح نم «(501/6) يراخبلا هجرخأ قفز

 دروو «ةلاهج هيفو لسرم اذهو .ةملس ينب نم خايشأ نع ءهيبأ نع ؛قاحسإ نبا نع «48/7 «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ ()
 .هب سأب ال هداتسإو ؛. 6 دمجأ هجرخأ «ةداتق يبأ ثيدح نم هانعم

 .تاقث هلاجرو ءرياج ثيدح نم د55 579/7 «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ ديفا
 .دهاوش هلو «نسح ٍدانسإب 170/١, دمحأ هجرخأ (؟)
 .(1595) ملسمو )1١45(2 يراخبلا هجرخأ كلإ



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف 5 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مل نإو هيلإ ٌجورخلا هل زوجي ؛جرع وأ ضرمل داهجلا نع فلختلا يف هللا هرذع نم نأ : اهنمو

 .جرعأ وهو حومجلا نب وٌرمع جرخ امك ؛هيلع بجي
 ٍتيب نم هنيد مامإلا ىلعف ءًرفاك هنوُنظي داهجلا يف مهنم ًادحاو اوُنتك اذإ نيملسملا نأ : اهنمو

 اهب ٌقَّدصتو «ةيدلا ذخأ نم ٌةَفَيِذَح عنتماف «ةفيذُح ابأ َناميلا َيِدَي نأ دارأ لك هللا لوسر نأل ءٍِلاملا

 .نيملسملا ىلع

 دحأ ةعقو يف تناك يتلا ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 :هلوقب ةصقلا حتتفا ثيح نارمع لآ ةروس يف اهلوصأو ,هتاهمأ ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا راشأ دقو

 .ةيآ نيتس مامت ىلإ ل1 :نارمع لآ] لاك قلل دعلقم َنينمؤمْلا وي َكِمَأ ْنِم َتْوَدَع ا

 ءَكِلُذ موُسب وشب وه امنإ جيباصأ يذلا ٠ نأ ٠ ٠ عزانتلاو ؛لتقلاو «ةيصعملا ةبقاع ًءوس وس هليرعت

 رمل يف ْمَْرتكَو مْثلِضَم اذإ ىّوَح ويدي مُهَتوُنْحَت د ٍهَكْعَم هنأ مائنس دوو ا لاق امك

 مش املا ةيزإ لك مثنبو اتا 3ك نك مطحني رو ام مكسر م دمي أي مثيكصَعَو

 «لوسرلل مهتيصعم ّةَب ةبقاع اوُقاذ املف .[6 : ارسم لال (ةظصنَص اك 2 ْدَقَلَو ختلتتإ متع هع ْمُكحْفَرَص

 .نالذخلا بابسأ نم ًازرحتو «ةظقيو ًارذح َّدشأ كلذ دعب اوُناك «مهلشفو «مهعزانتو

 ؛ىرخأ مهيلع َلاَدُي ٌهَّرَم اولاَدُي نأب ترج «مهعابتأو ءهلسُر يف هتّنسو هللا ةمكح نأ : اهنمو

 نم قداّصلا زّيمتي تي ملو «مهريغو نوئمؤملا مهعم لخد «ًامئاد اوُرصتنا ول مهنإف :ٌةبقاعلا مهل ُنوكت نكل

 عمج نأ هللا ةمكح تضتقاف «ةلاسرلاو ةثعبلا نم ٌدوصقملا لصحي مل ءأمئاد مهيلع ٌَرِصْتنا ولو «هريغ

 ةبلغلاو روهظلا ىلع مهعيتي نمم هب اوؤاج امو ؛قحلل ٍمُهعيطُيو مهُعبتي نم زيمتيل نيرمألا َنيِب مهل

 .ةصاخ

 :َلاَق . معن : :لاق ؟هوُمُثَلَئاَق لَه : :نايفس يبأل ٌلقَرِه لاق امك ؛لسرلا مالعأ نم اذه نأ : اهنمو

 لْسّرلا َكِلْذَك :لاق .ىرخألا هيلع ُلادُو «ةرملا انيلع ُلادُي «لاجبس :ّلاق ؟ّنيي بو مُكَنْيَب ب ُبْرَحلا فيك

 ."ةيقاعلا هَل وكت ُّث «ىَلَعُ

 ىلع هللا مهرهظأ امل نيملسملا نإ «بذاكلا يتفانملا نِم ُقِواَّصلا نمؤملا زّيمتي نأ :اهنمو

 تضنتقاف ءتطاب هيف مهعم سيل ْنَم ًارهاظ مالسإلا يف مهعم لخد ءٌتيَّصلا مهل راطو ءردب موي مهئادعأ

 يف مِهَسْووُر نوقفانملا َعَلظأف ؛قفانملاو نمؤملا نيب ترّيم ٌةئْحِم هدابعل َبّيَس نأ لجو زع َِّللا ٌةمكح

 ىلا ٌسانلا مسقناو ًاحيرصت مهُحيولت داعو « مهناّبَحُم ترهظو «هنومتكيإ اوناك امي اومّلكتو «ةوزغلا هذه

 مهعم مهو ؛مهروُد سفن يف ًاودع مهل نأ نونمؤملا َفّرَعو «ًارهاظ ًاماسقنا قفانمو ؛نمؤمو ءرفاك

 مسن آم نع ّن َنيدمْمْل َرَدَيِل هنأ 06 ام :ىلاعت هللا لاق . . ينم اوزرحتو ءمهل اوُدعتساف «مهنوقرافُي ال

 ل. 415 دلت نب يي هنأ 61 بيلا َلَع كَمِطل أ ن6 امو يل نم تيل ديبي ٌّقح هيَ

 ناميإلا لهأ ٌريمي ىتح «نيقفانملاب نينمؤملا ٍسابتلا نم هيلع متنأ ام ىلع مكرذيل هللا ناك ام :يأ ل

 َنيِب هب ُريِمَي يذلا بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك امو ءدحأ موي ةنحملاب مهزّيم امك .قافنلا لهأ نم

 .هضعب اذهو ءروهشملا لقره تالاؤس ربخ يف نايفس يبأ ثيدح نم ((78141) يراخبلا هجرخسأ )١(



 كم اس اسس سس ل ل لآ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فليت ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 عقيف ءادوهشم ًازيبمت مهزيمي نأ ديرُي هناحبس وهو ءدملعو هبيغ يف نوزّيمتم مهنإف ؛ءالؤو ءالؤف
 عالطإ نم هافن امل كاردتسا كي م مولسُي ني ىَتجي هلأ د ّنكلَو» :هلوقو .ةداهش ٌبيغ وه يذلا ةمولعم
 ٌرهظي اَلَف ِبيَمْلأ ميدَعل :لاق امك ءهبيغ نم ءاشي ام ىلع مهعلطُي هنإف + «ٍلسرلا ىوس «بيغلا ىلع هقلخ
 بيغلاب ناميإلا يف مكثداعسو متنأ مكظحف [؟77 57 :نجلا] لوسي نم م قرأ نم الإ © امل ءويِبَع َلَع
 .ةماركلاو رجألا ٌمظعأ مكلف ٠ ءمتنقيأو هب متنمآ نإف .هلسر هيلع ٌعِلظُي يذلا

 لاح يفو ؛نوهركي امو نوُبحُي اميفو ءارّصلاو ءارّسلا يف هبزحو هئايلوأ ةيدوبع ٌجارختسا : اهنمو
 «ًاقح هديبع مهف «نوهركي امو نوبحُي اميف ةيدوبعلاو ةعاطلا ىلع اوُتبث اذإف مهب مهئادعأ رفظو مهرفظ
 .ةيفاعلاو ةمعنلاو ءارّسلا نم دحاو فرح ىلع هللا دبعي نمك اوسيلو

 َنيِكْمّتلا مهل لعجو «نطوم ّلُك يف مهّردعب مهرفظأو ءًامئاد مهرصن ول هناحبس هنأ :اهنمو
 ىف اوُناكل ءٌَرفظلاو ٌرصنلا مهل طسب ولف «تعفتراو تخمشو «مهّسوفن ٌتغطل ءأدبأ مهئادعأل ٌرهقلاو
 :اخرلاو ٌةدشلاو ءُءارّضلاو ُءارَّسلا الإ هدابع ٌحِلْضُي الف «ٌقْزرلا مهل طَسَب ول اهيف نونوكي يتلا لاحلا
 .ريصب ريب مهب هنإ هتمكحب نيلي امك هدابع رمأل ٌرّيدملا وهف ءظسبلاو ضبقلاو

 هنم اوبجوتساف ءارُعضخو ءاورسكناو اوُلُذ ؛ةميزهلاو قَرْسُكلاَو َقَبْلَعلاِب مهنحتما اذإ هنأ : اهنمو
 ٍردبي هلأ مكَرَسَت َدَقْلَول :ىلاعت لاق ءراسكنالاو ُلّذلا ةيالو عم ٌنوكت امنإ رصنلا ةعلج نإف 90
 :ةيرعلا] اكْيط مح نع رم مص زك نست ذإ ويتخ مقيت) ا :لاقو .[09* : نارمع لآ 4 تأ
 ىلع هرصنو هل هريج ٌثوكيو ا «هٌرصنيو فريجيو ىدبع َّنِعُي نأ دارأ اذإ هناحبس وهف 0

 .هراسكتاو ِهّلُذ رادقي

 اونوكي ملو ءمهلامعأ اهْملبت مل «هتمارك ٍراد يف َلزانم نينمؤملا هدابعي أّيه هناحبس هنأ : :اهئمو
 مهقفو امك «هناحتماو هئالتبا نم اهيلإ مُهّلِصَوُت يتلا ٌبابسألا مهل ضّيقف ٠ ءقنحملاو ِءالبلاب الإ اهيغلاي
 . اهيلإ مهلوصو بابسأ ةلمج نم يه يتلا ةحلاصلا لامعألل

 كلذو «ةلجاعلا ىلإ ًانوكرو ًانايغط ىنغلاو رصنلاو ةمئادلا ةيفاعلا نم ٌبستكت َسوفنلا نأ : اهنمو
 «هتمارك اًهُمِحارو اهُكِلامو اًهّبر اهب دارأ اذإف «ةرخآلا ٍرادلاو هللا ىلإ اهريس يف اهّدِج نع اهُقوُعَي ضرم
 كلذ نوكيف ءهيلإ ثيثحلا ريسلا نع قئاعلا ضرملا كلذل ءاود نوكي ام ناحتمالاو ءالتبالا نم اهل ضيق
 ءاودألا جارختسال ةملؤملا ٌقورعلا هنم عطقيو «هيركلا ءاودلا ٌليلعلا يقسي بيبطلا ةلزنمب ةنحملاو ءالبلا
 .هكاله اهيف نوكي ىتح ءاودألا ُهْنبََعَل هكرت ولو هلم

 ؛هدابع نم نوبّرقملاو هصاوخ مه ءادهشلاو فئايلوأ بتارم ىلعأ نم هدنع ةداهشلا نأ : اهنمو
 يف مهؤامد قار «ةءادهش هدابع نِم ّذْجّتي نأ بحُي هناحبس وهو «ةداهشلا الإ ةّيقيَّدّصلا ةجرد دعب سيلو
 ريدقتب الإ ةجردلا هذه لين ىلإ ليبس الو .مهسوفن ىلع هّباحمو هاضر َنورئْؤُيو «هتاضرمو هتبحم
 .ودعلا طيلست نم اهيلإ ةيضفملا بابسألا

 نوبجوتسي يتلا ٌبابسألا مهل ضيق « ءمهّمحميو هءادعأ َكِلُْي نأ دارأ اذإ هناحبس هللا نأ : :اهنمو
 .فئايلوأ ىذأ يف مهّتغلابمو «مهُئايغطو « ءمهيغب مهرفك دعب اهمظعأ نمو ءمهّقحمو مهكاله اهب
 كلذب دادزيو «مهيويعو مهبونذ نِم هؤايلوأ كلذب ٌصخمتيف «مهيلع ظلستلاو «مهُتاتقو « ؛مهتيراحمو



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف 556 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 تمس كك ااا ا سا سا

 ورجح اََد اوُنهَت الَو» :هلوق يف كلذ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .مهكالهو مهقحم بابسأ نم هؤادعأ
 يعم رع

0 3 

 نب الواد ملا يَ ُمْلْدَي ٌحزك َمدملا لم ذَكم حو كني دإ © ميمي رْثُك نإ ةزلتلا ديل
 أونما» َنِذْلأ ُهَأ َسِحَميلَو 29 ييبلَللا بِي ل ةَنأَو 1دبْش كدي َدِهَتَيَو انماء تيرا هم َمَْثَِلَو نياّتلأ

 ءايحإو ءمهسوفن ةيوقتو مهعيجشت نيب باطخلا اذه يف مهل عمجف :[نارمع لآ] 4079 تيزنكلا ّقَصْنَيَو

 :لاقف مهيلع رافكلا ةلادإ تضتقا ىتلا ةّرِهابلا مكحلا ركذو «ةيلستلا نس َنيِبو «مهممهو مهمئازع

 500 0 ا ا ا ا 000
 ءاجرلا يف متنيابتو ءمل او جرقلا يف متيوتسا دقف 4 م حرف م أ سم َذَفَف حرك كسسمي نإ>

 *« وجني ال ام لل نو َنْوهِنَيَو تولت امك تروثلأب متو ولت اوْركَت نإ» :لاق امك «باوشلاو
 «ناطيشلا ليبس يف كلذ مهباصأ دقف ؛ملألاو حرقلا دنع َنوُفُعضتو َنوُنهَت مكلاب امف 5٠04 :ءاسنلا]

 .يتاضرم ءاغتباو يليبس يف متبصأ متنأو

 نيب ًالَّوُد اهمسقي ءرضاح ٌنضَرَع اهنأو «سانلا نيب ايندلا ةايحلا هذه َمايأ ُلِواَدُي هنأ ٌربخأ مث

 .اوُنمآ نيذلل ٌصلاخ اهءاجرو اهّرصنو اهَّرع نإف ءقرخآلا فالخب «هئادعأو هئايلوأ

 نأ دعب ةدهاشمو ةيؤر َمْلِع مهُملعيف «نيقفانملا نم نونمؤملا ٌرّيمتي نأ يهو «ىرخأ ةمكح ركذ مث

 ُباوثلا بترتي امَِّإو ءباقع الو ٌباوث هيلع بّدرتي ال يبيغلا ملعلا كلذو «هبيغ يف نييولعم اوناك
 .سحلا يف ًاعقاو ًادهاشم راص اذإ مولعملا ىلع ُباقعلاو

 ّدعأ دقو :هدابع نم ءادهشلا ُبِحُي هنإف ءءادهش مهنم هناحبس هداختا يهو «ىرخأ ةمكح ركذ مث

 بِي ال ُهّلأَو» هلوقو .ةداهشلا ةجرد مهلينُي نأ دب الف ءهسفنل مهذختا دقو ءاهّلضفأو لزانملا ىلعأ مهل

 هيبن نع اوُلَّذَحنا نيذلا نيقفانملل هضغبو هتهارك ىلع ًادج عقوملا يطل هيبنت 619 :نارمع لآ] * يملأ

 هب صخ ام ٍمُهُمِرْحَيِل مُهُدرو مهّسكرأف «مهبحُي مل هنأل .ءادهش مهنم ْذِخَتَي ملو ؛هردهشي ملف دحأ موي

 اهل قفو يتلا بابسألا نع نيملاظلا ءالؤه طبثف «مهنم ّدهشتسا نم ٌءاطعأ امو «مويلا كلذ يف نينمؤملا

 . هبزجو ةءايلوأ

 مهٌصيلختو مهُتيقنت وهو ءاونمآ نيذلا صيحمت وهو «مويلا كلذ مهباصأ اميف ىرخأ ةمكح ركذ مث

 لصحف ؛ مهنم اوزّيمتف «نيقفانملا نم مهصّخمو مهصلخ هنإف ًاضيأو « سوفنلا ٍتافآ نمو «بونذلا نم

 .مهٌّودع وهو مهنم هنأ ٌرِهظُي ناك نمم صيحمتو « مهسوفن نم صيحمت :ناصيحمت مهل

 مهيلع ركنأ مث ءمهناودُو ءمهيغبو «مهنايغطب نيرفاكلا قحم يهو «ىرخأ ةمكح ركذ مث

 عنتمم اذه نإو «هئادعأ ىذأ ىلع ربصلاو هليبس يف داهجلا نودب ةّنجلا اولخدي نأ مُهّنَظو «مهئابسُح

 منو اود نأ مل لَ اكو نجلا اوْعدَم نأ ٌمَبِيَح ْرآ :لاقف «هّببيَحو هنظ نم ىلع ُدَكْنُي ٌتيحب

 هيلع مكازاجف ءهملعل عقو ول هنإف «هملعيف مكنم كِل ْعَقَي املو :يأ «[نارمع لآ 49 تريد َمَلْمَيَو

 درجم ىلع ٌدبعلا يزجي ال هللا نإف ؛ملعلا درجم ىلع ال ؛مولعملا عقاولا ىلع ءازجلا نوكيف «ةنجلاب

َوال :لاقف هءاقل نوُدويو هنوّنمتي اوناك رمأ نم مهتميزه ىلع مهخّبو مث :هّمولعم َّعقي نأ نود هيف هملع
 َدَقل

 رم ل مف

 . [نارمع لآ <42 تورط منو ُهوُممْيََر دقك هول نأ ٍلَبق نم ّتْرمْل رت مم

 اوبغر «ةماركلا نم ردب ءادهشب لعف امب هيبن هناسل ىلع ىلاعت هللا مهربخأ املو :سابع نبا لاق
 ملف ءمهل هبّبسو دحأ موي كلذ هللا مهارأف «مهّئاوخإ ٌنوقحليف «هيف َنودهشتسي ًالاتق اونمتف «ةداهشلا يف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 606 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 ذك هرقل نأ لم ني تريلا ديت رك دتلَم» :ىلاعت هللا لزنأف ءمهنم هللا ءاش نم الإ اومزهنا نأ اوُتَبْلَي
 .4© ةررطت مكوه

 ىلع مهخّبوو ؛مهتبثف كي هللا لوسر توم يدي نيب ًاصاهرإو ٌةَمدَقُم تناك دحأ ةعقو نأ : اهنمو
 هنيد ىلع اوُتبعي نأ مهيلع هل ٌبجاولا لب ءَلِيُق وأ قلي هللا ٌلوسر تام نأ مهباقعأ ىلع مهبالقنا
 دمحم تام ولف ؛تومي ال ٌيح وهو ءدمحم بر نوُدبعي امنإ مهنإف ءاوُلتقُي وأ هيلع اوتوميو وديجوتو
 ٌثِعُب امو ؛توملا ٌةَقِاَذ سفن ٌلكف هب ءاج امو هنيد نع َكِلُذ مِهّفِرْضي نأ مهل يغبني ال ليك وأ
 تام ءاوس «هنم َّدُب ال توملا نإف ءِديحوَّتلاو مالسإلا ىلع اوُتوُميِل لب مه الو َوُه ال دّلخيإ كي دمحم
 ًادمحم َّنِإ :ُقاَطْيَّشلا خرص امل هنيد نع مهنم عجر نم عوجر ىلع مُهْحّبو اذهلو َيِتب وأ كي هللا لوسر
 نيذلا مه :نوركاشلاو «[نارمع لآ] © نرجس 00 ىِرَجَيَسَو اعيش هللا رَضِن نلف ِهيَبِقَع لع ٌبِلَقني عرس سس رن يرام حس مس يع نمو كيتنأ لع ةبت لد أ تاق نلإنأ لبا ول نم نكح اق كوسم الإ دب امَو» :لاقف ءلجُم دق

 موي باطخلا اذه ٌمكحو «باّتِعلا اذه ُرئأ رهظف ءاوُلَيُق وأ اوتام ىتح اهيلع اوتبثف «ةمعنلا ردق اوفرع
 مهَّرعأو هللا مهرصنف «مهنيد ىلع نوركاشلا تبثو :هيبقع ىلع ٌدترا نم ٌدتراو قلو هللا ٌلوسر تام
 . مهل ةبقاعلا لعجو «مهئادعأب مهرفظو

 مِهُّلُك ُنمانلا ُدِريَف هب ٌقَحلت مث .هيفوتست نأ دب ال ًالجأ سفن لكل لعج هنأ هناحبس ربخأ مث
 يف ٌقيرف :ىّتش ٌرِواصم ةمايقلا فقوم نع َنورُدصيو «هبابسأ تعّونت نإو «ادجاو ادرْؤَم ايانملا ضوح
 «نوريثك مهل ٌعابتأ مهعم َليقو اوِلَُم هتايبنأ نم ةريثك ٌةعامج نأ هناحبس ربخأ مث .ريعسلا يف ٌقيرفو ةنجلا
 الو «لتقلا دنع اوُنَمَو امو ءاوناكتسا امو ءاوُفْعَض امو «هليبس يف مهباصأ امل مهنم يب ْنَم َّنَهَو امف
 نينيكتسم َنيِريِدُم اوُدَهْشَتْسُي ملف «ماتإلاو «ةميزعلاو قَجُقلاِب ًةداهشلا اوّقَلَت لب ءاوناكتسا الو ءاوفعض
 .امهيلك نيقيرفلا لوانتت ةيآلا نأ حيحصلاو .نيربدم ريغ َنيلبقم ًامارك ٌةَّرعأ اوُدِهْشتسا لب لذ

 مهرافغتساو مهتبوتو مهفارتعا نم مهموق ىلع مهممأو ًءايبنألا هب ترصنتسا امع هناحبشس ربخأ مث
 نير اوثاَك نأ لإ َرُهَلَرَف 36 امر :لاقف ءمهئادعأ ىلع مهّرُصني نأو ءمهمادقأ تْبَتُي نأ ,مهير مهلاؤسو
 َنْمْحَو ايدل َباَوَ ُدَنأ ْمُهَكاَك © َنريَكحلا وْوَمْلَأ َلَع ارضنا اَنماَدَقَأ تيتو اكرم هب اَنئاَرَسَِو انيونُد انَل رفغأ
 .[نارمع لآ 3(4) ديلا ُثْغ هَمأَو ةَيآْلا او

 اهنأو ءاهب مهُمزهيو مهلزتسي امنإ ناطيشلا نأو ' مهيونذب مهيلع لادي امنإ ودعلا نأ ٌموقلا ملع امل ع 0 0 53 1 كاكعر . قع م
 َقاَرَسإَو اكو انآ َرْيْغَأ انير» :اولاق «ةعاطلاب ةطونم ًةرصنلا نأو ءدحل ٌرواجت وأ قح يف ٌريصقت :ناعون
 . «اكرمأ ف

 مادقأ ٍتيبثت ىلع مُه اوُرِدْفَي مل ءمهْرُصْنَيو مهمادقأ ْتّيثُي مل نإ ىلاعتو كرابت مهّبر نأ اوُمِلَع مث
 مهرصنيو مهّمادقأ ْثْيبُي مل نإ هنأو «مهنوُد هديب ُهَّنَأ نوملعي ام هوُلأسف «مهئادعأ ىلع اهرصنو «مهسفنأ
 «هناحبس هيلإ ءاجتلالاو ديحوتلا وهو «يضتقملا ٌماقم :امهّمح ِنْيماَّقملا اوَُرَك ءاورِصتني ملو اوُنبثي مل
 .ٌقارسإلاو ٌبونذلا وهو ءةرصنلا نم عناملا ٍةلازإ ٌماقمو

 كلذ يفو ءةّرِخآلاو ايندلا اوُرِسخ مهوعاطأ نإ مُهّنأ ربخأو «مهّردع ةعاط نم هناحبس مهرّذح مث
 .دحأ موي اورفظو اورصتنا امل نيكرشملا اوعاطأ نيذلا َنيِقفانملاب ضيرعت



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف نكمل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس اا مضي و

 .روصنملا وهف هالاو نمف «نيرصانلا ريخ وهو «نينمؤملا ىلوم هنأ هلاحبس ربخأ مث 3

 ىلع مادقإلاو ؛مهيلع ٍموُجُهلا نم مهعنمي يذلا بعرلا مهئادعأ بولق يف يقلُيس هنأ مهربخأ مث

 مهيولق يف ام ببسب ٌبعرلا كلذو « مهئادعأ ىلع هب ٌنورصتني بعرلا نم دنجب هّيزح دّيؤُي هنأ «مهبرح

 اونمآ نيذلاو «ًابعُرو ًافوخ ٍءيش ٌدشأ هللاب ٌكرشملاف «ٌُبعرلا نوكي ِكرشلا ٍردق ىلعو ءوّللاب كرشلا نِم

 .ُءاَقْشلاو ٌلالضلاو ٌفوخلا هل كرشملاو «حالفلاو ىدُهلاو ُنمألا مهل «ِكْرّشلاب مهئاميإ اوُسِيلَي ملو

 اوٌرمتسا ول مهنأو ءدعولا ٌقداصلا وهو ءمهودع ىلع مهترصُت يف هّدعو ْمُهَقَدَص هنأ مهربخأ مث

 ءمهزكرم اوُقرافو ؛ةعاطلا نع اوعلخنا نكلو ؛مهترصُت ترمتسال لوسرلا رمأ موزلو ءقعاطلا ىلع

 ءوسب مهل ًافيرعتو «ءالتباو ٌةبوقع مهودع نع مهفرصف ٌقّرضنلا مهتقرافف «ةعاطلا ةمصع نع اوعلخناف

 .ةعاطلا ةبقاع نسخ «ةيصعملا بقاوع

 وفعي فيك : نسحلل ليق :نيتمؤملا هدابع ىلع لضف وذ هنأو ءهلُك َكلُذ دعب مهنع اَنَع هنأ ربخأ مث

 :لاقف ؟هولان ام مهنم اوُلانو .مهب اوُلّثمو ءاولتق نم مهنماوُتَق ىتح مهتادعأ مهيلع طّلس دقو مهنع

 ىلع نيعمجُم اوناك نأ دعب مهّردع مهنع َعَفَد مهنعه هوفعب نكلو «مهّلصأتسال مهنع هوفع الول

 . مهلاصتتسا

 وأ «ضرألا يف باهذلاو برهلا يف نيٌداج :يأ «ٌنيدعصُم ٍرارفلا ٌتقو مهلاحب مهرّكذ مث

 لإ : : مهارخأ يف مهوعدي لوسرلاو ؛مهباحصأ الو مهيبن نم لأ ىلع نووي ل لبجلا يف نيدعاص

 معو «ةرسكلاو ةميزهلا َّمَع :ْمُع دعب ًامغ ءرارفلاو برهلا اذهب مهباثأف هللا ُلوُسَر َرانأ هللا َداَبِع

 ؛هنع مكرارفب هلوسو مُكعمغ مب امغ مكازاج :ليقو . لتق دق ًادمحم نأب مهيف ناطيشلا ةخرص

 رهظأ لوألا ُلوقلاو . هيبنب هومتعقوأ يذلا ّمغلا ىلع ًءازج مكل لصح يذلا غلاف هٌردع ىلإ هوُمتملسأو

 :هوجول

 ةيبنت [108 : :نارمع لآ] 4ْمُكحْبصأ آم اَلَو ْمْكَتَد ام لع اوٌرْحَت الّْيَكِْل» :هلوق نأ :اهدحأ

 نم مهباصأ ام ىلعو ءرفظلا نِم م مهتاف ام ىلع نزحلا مهّيسنُي نأ وهو «ٌملا دعب مغلا اذه ةمكح ىلع

 .رخآ مغ ُهّبقعي يذلا ٌمغلاب لّصحي امنإ اذهو «ببسلا كلذب اوُسنف « جارجلاو ةميزهلا

 مغ مث «ةميزهلا مغ هبقعأ مث «ةمينغلا ٍتاوف مغ مهل ٌلَصحح هَنإف «عقاولل قباطم هنأ : : يناثلا

 مهئادعأ روهظ مع مث لق دق هللا وسر نأ مهعامس مَع مث ءتقلا مَع مث «مهتباصأ يتلا حارجلا

 .ناحتمالاو ءالتبالا مامتل ًاعباتتم ًامغ لب «ةصاخ نينثا نيَّمغ دارملا سيلو «مهقوف لبجلا ىلع

 :ىنعملاو «باوثلا ءازج ٌببس هنأ ال «باوثلا مامت نم *١6[ :نارمع لآ] « رعي 9 هلوق نأ :كلاثلا

 كرتو , هباحصأو كي مهّيبن مهمالسإو بورهلا نم مهنم عقو ام ىلع ءازج «مغب ًالِصّتم ًامغ مكباثأ

 دحاو كو «مهلشفو ءرمألا يف مهعزانتو ء مهزكرم موزل يف هل مهتفلاخمو «مهوعدي وهو هل مهتباجتسا

 الولو ءاهئابجومو اهبابسأ مهنم تفدارت امك ٌمومغلا مهيلع تفدارتف ّضخي أّمغ بجوُي رومألا هذه نم

 .َرخآ ًارمأ ناكل ءهرفعب مهكرادت نأ

 «؛عابطلا تابجوم نم تناك « مهنم تردص يتلا رومألا هذه نأ .هتمحرو «هتفأرو «ءمهب هفطل نِمَو

 ىلإ ةوقلا نم اهجرخأ ًابابسأ هفطلب مهل ضِّيقف «ةرقتسملا ةرصنلا نم عنمت يتلا سوفنلا اياقب نم يهو



 ِي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكح ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 اهعفدو ءاهلاثمأ ني ٌزارتحالاو اهنم ٌةبوتلا نأ ذئنيح اوملعف ؛ةهوركملا اهّراآ اهيلع بّنرتف ؛لعفلا
 ءاهدعب ًارذح دشأ اوناكف ءهب الإ ةرقتسملا ةمئادلا ٌةرصنلاو ٌحالفلا مهل متي ال ءُنّيعتم رمأ اهدادضأب
 .اهنم مهيلع لخد يتلا باوبألاب ةفرعمو

 للِيلاباَسجبألا تُخضامزو
 مهيلع هلزنأ يذلا ٍساعُنلاب مهنع هبّيغو ءّمَكلا كلذ مهنع فّنخو «هتمحرب هناحبُس مهكرادت هنإ مث

 مل نم نأ ريخأو ردب موي مهيلع هلزنأ امك «نمألاو ةرصنلا ةمالع برحلا يف ساعتلاوا ءةمحرو هنم ًانمآ
 َّنظ ٌّقحلا ٌريغ ِهّللاب نونظي مهنأو «هئاحصأ الو يبن الو هيد ال هّسفن هتمهأ نمم وهف «ٌساعنلا كلذ ِهْبصُي
 هنأو «ٌلجمضيس ُهَرْمأ نأو ءهّلوسر ٌرّصني ال هناحبس هنأب للاب نيلي ال يذلا ُنظلا اذه َرْسُف دقو .ةيلهاجلا
 راكنإب رسفف ؛هيف هل ةمكح الو ,ءهردقو هئاضقب نكي مل مهّباصأ ام نأ مهنظب َرسُث دقو «لتقلل هُمِلِسُي
 هك يذلا ِءْوَسلا ٌنظ وه اذهو هّلُك نيّدلا ىلع هَّرِهظُيو هلوسر ّرمأ متي نأ ٍراكنإو ءردقلا ٍراكنإو «ةمكجلا
 تمم َنِقْفتمْلا َبْذَمْيَو9 : وشب ثمح حلا ةروس يف ىلاعتو هناحيس هب َنوُكِرشملاو َنوُمِفانملا
 هج زب دعو زلت ره هلأ بْضَعَو وشل هَريَد ْمِل وسل عوَملأ ير هَّلأب تيكا ّصرْسْلاَو َنِِرْتسْلَو
 ّنظو «لهجلا لهأ ىلإ بوسنملا ةيلهاجلا ٌنظو ءِءْوّسلا َّنظ اذه ناك امنإو ؟حتفلا 46 اريِصَم َتدكَسَو
 ءءوسو بيع ّلُك نم ةأّربملا هتاذو ءايلُعلا ِهِتافصو «ىنسحلا هئامسأب قيلي ام ريغ ّنظ هنأل «قحلا ريغ
 ُهُفلْخُي آل يذلا ٍقداصلا هدعوب قيِلّي امو قّيهلإلاو ةيبوبرلاب ِهِدرْفتو وىيدمحو هتمكحب ٌقيلي ام يفالخب
 ٌرصني ال هنأب ٌيظ نمف «نوبلاغلا مه مهنأب هدنجلو «ٍمهلَذخي الو مهُرضني هنأ هلوسرل تقيس يتلا هتملكيو
 هنأو ءمهيلع مهرهظُيو ئادعأب مهرفظُيو «مهيلعُيو «هبزح ٌديؤيو «هدّيؤي الو هّرمأ عي د الو ءهلوسر
 اهعم ٌلحمضي ةرقتسم ةلادإ ٌقحلا ىلع َلطابلاو ءٍديحوتلا ىلع ٌكرشلا ليدُي هنأو «هباتكو هنيد ٌرصني ال
 هلامكي ٌقيلي ام فالخ ىلإ هبسنو ءْوّسلا نظ هللاب َّنظ دقف ءأدبأ هدعب موقي ال ًالالحمضا قحلاو ديحوتلا
 ةدنجو هُبزح َّنِذَي نأ ىبأتو «كلذ ىبأت هتيهلإو هتمكحو هتّرعو هّدمح َْنِإف «هتوعنو هتافصو ؛هلالجو
 امف «كلُذ هب ّنظ نمف ءهب نيلداعلا ءهب نيكرشملا هئادعأل مئادلا ٌرفظلاو ؛ةرقتسملاو ٌةرصنلا نوكت نأو
 امف فردقو هئاضقب كلذ ٌنوكي نأ ركنأ نم كلذكو «هلامكو هِتافص فرع الو «هءامسأ فرع الو «هفرع
 ةمكحل هريغو كلذ نم هرّدق ام رَّدق نوكي نأ ركنأ نم كلذكو ؛هّتمظعو هكلمو ؛هتيبوبر فرع الو ؛هفرع
 ةياغو «ةمكح نع ٍةدرجم ةئيشم نع ردص امنإ كلذ نأو ءاهيلع ٌدمحلا قحتسي ٌقحت ب ةدومحم ةياغو «ةغلاب
 نع اهُريدقت جرخي ال اهيلإ ةيضفملا ةهوركملا ٌبابسألا كلت نأو ءاهتوف نم هيلإ ٌبحأ يه ةبولطم
 اهقلخ الو ؛ًاثبع اهأشنأ الو ءىدُّس اهردق امف هل ةهوركم تناك نإو بحي ام ىلإ اًهئاضفإل ةمكحلا
 ٌّنظ ٌّقحلا ٌريغ هللاب نوئظي ٍِساّنلا ٌرثكأو 153 : ص] «ر ذأ ني اورتك ني دلل ليو ارك نيل نلَع َكِي» : ًالطاب
 هءامسأ فرعو هللا فرع نم الإ كلذ نع ُمّلسي الو «مهريغب هّلعفي اميفو مهب ٌصتخي اميف ِءوّسلا
 .ءوسلا َّنظ هب نظ دقف ءهحوَر نِم َسيأو «هتمحر نم َطِنَق نمف « «هتمكحو وِدمح ٌبجوم ٌفرعو «هِتافصو

 هب َّنَظ دقف «هئادعأ نيبو مهنيب يوسيو «مهصالخإو مهناسحإ عم هءايلوأ ٌبْذعي نأ هيلع زّوج نمو
 .ءوسلا ّنظ

 لّدني الو «هلسر مهيلإ لسرُي الو ءيهنلاو رمألا نع َنيِلّظعم ءىدُّس هقلخ َكّرتي نأ هب ٌَّنظ نمو
 .ءوسلا َّنظ هب نط دقف «ماعنألاك ًالّمَم مهكرتي لب ؛هبتك مهيلع



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف هه. (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

00 شا ل سس هسا هسا احساس
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 .هناسحإب اهيف ّنسحملا يزاجُي راد يف باقعلاو باوثلل مهتوم دعب هّديبع عمجي نل هنأ نظ نمو

 نأو ءهلسر ٌّقدصو هّقدص مهلك نيملاعلل ُرهظيو «هيف اوفلتخا ام ةقيقح هقلخل ُنّيِبيو «هتءاسإب ءيسملاو

 .ءوسلا نظ هب َّنَظ دقف «نيبذاكلا مه اوناك هءادعأ

 هّلطْبُيو ءهرمأ لاثتما ىلع ميركلا ههجول ًاصلاخ هّلمع يذلا ٌحلاصلا هّلمع هيلع ُمّيَضُي هنأ ٌّنظ نمو

 يف ةدارإ الو ءٌةردق الو هل رايتخا الو ؛هيف ٌعنّص ال امب هّيِقاَعُي هنأ وأ ءديعلا نم ببس الب هيلع

 هيلع نيبذاكلا هءادعأ َدّيؤي نأ هيلع ٌروجي هنأ هب ّنظ وأ هب هناحبس وه هلعف ىلع هبقاعُي لب «هلوصح

 لك هنم ُنسحي هنأو هدابع اهب َنوُنِضُي مهيديأ ىلع اهيرجُيو «هلسرو هءايبنأ اهب ُديْوُي يتلا تازجعملاب
 هَرمُع دفتسا نم ٌمِنُيو «َنيلفاسلا ٌلفسأ ميحجلا يف هُدلخيف «هتعاط يف هرمع ىنفأ نم ُبيذعت ىتح ءيش

 الو ءءاوس نسحلا يف هدنع نيرمألا الكو «نييلع ىلعأ ىلإ هعفريف ءهئيدو هلسر ةوادعو هتوادع يف

 ٍنسححو امهدحأ حبّقب يضقي ال لقعلاف الإو ءقداص ربخب الإ رخآلا عوقوو امهدحأ ٌعانتما فرعي

 .ءْوّسلا َّنَظ هب نط دقف ءرخآلا

 ءٌقحلا كرتو «ليثمتو «هيبشتو «لطاب هرهاظ امي هلاعفأو هتافصو هسفن نع ٌربخأ هنأ هب نظ نمو

 هيبشتلاب ًامئاد حّرصو «هب حرصُي مل َةَرِفْلُم تاراشإ هيلإ راشأو «ةديعب ًازومر هيلإ ٌرمَر امنإو «هي ربخُي مل
 ءهعضاوم نع همالك ٍفيرحت يف مهّراكفأو مهاوُقو مهّئاهذأ اوُبِعَتُي نأ هقلخ نم دارأو «لطابلاو ليثمتلاو

 زاغلألاب يه يتلا تاليوأتلاو ؛ةهركتسملا تالامتحالا ًءوجو هل اوبّلطتيو «هليوأت ريغ ىلع هليوأتو

 «مهئارآو مهلوقع ىلع هتافصو هئامسأ ةفرعم يف مهلاحأو ؛نايبلاو فشكلاب اهنم هبشأ يجاحألاو

 نأ ىلع هتردق عم ؛مهتغلو مهباطخ نم نوُئِرعي ام ىلع هّمالك اولوحي ال نأ مهنم دارأ لب ءهياتك ىلع ال

؛لطابلا داقتعا يف مهعقوت يتلا ظافلألا نم مهحيرُيو هب حيرصتلا يغبني يذلا قحلاب مهل َحّرَصُي
 ملف 

 رداق ريغ هنإ :لاق نإ هنإف ءِْوّسلا ٌنظ هب ٌنظ دقف «نايبلاو ىدهلا ٍتيرط فالخ مهب كلس لب ؛لعفي
 هنإ :لاق نإو ءزجعلا هتردٌّقب نظ دقف هُقلسو وه هب رّبع يذلا حيرصلا ظفللاب ٌنحلا نع ريبعتلا ىلع

 «لاحملا لطابلا يف ٌعِقوُي لب مهوُي ام ىلإ ٌقحلاب حيرصتلا نعو ءنايبلا نع َلَّدعو ْنيِبُي ملو ٌرِداق

 هحيرصب ٌّقحلا نع اورَّبع هُقلسو وه هنأ ّنظو ٍءوَّسلا َّنَظ هتمحرو هتمكحب ّنظ دقف «دسافلا داقتعالاو

 هرهاظ نِم ذخؤي امنإف «هللا مالك امأو .مهتارابعو مهمالك يف ٌّنحلاو ىدُهلا نأو «هلوسرو هللا َّنوُد

 إوسأ نم اذهو «قحلاو ىدُهلا وه «ىرايحلا "”نيكّرهتملا مالك رهاظو «لالضلاو «ليثمتلاو «هيبشتلا

 .ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هب نيناظلا نمو ءءوسلا نظ هللاب نيناظلا نم ءالؤه لكك للاب نظلا
 .ءوسلا ّنظ هب َّنظ دقف «هنيوكتو هداجيإ ىلع ٌرِدْفَي الو ءاشي ال ام هكلم يف ٌنوكي نأ هب نظ نمو

 ىلع ةردّقلاب ذئنيح ُفصوُي الو ؛ٌلعفي نأ نع ِدبألا ىلإ لزألا نم ًالطَمُم ناك هنأ هب نظ نمو
 .ءوّسلا ٌّنظ هب َّنظ دقف ءارداق نكي مل نأ دعب هيلع ًارداق ٌراص مث ءلعفلا

و «ضرألاو ٍتاوامسلا دّدع الو «تادوجوملا ملعي الو ءٌرِصِبُي الو عمسُي ال هنأ هب ّنظ نمو
 ال

 ّنظ هب ّنظ دقف «نايعألا يف تادوجوملا نم ًائيش ملعي الو :مهلاعفأو مهتاكرحو ّمدآ ينب الو «موجنلا

 .ءوّسلا

 .ددرتملا ءريحتملا :كوهتملا )١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نك ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 ملكُي مل هنأو ءدب ُلوقي مالك الو «ةدارإ الو ؛هل ملِع الو نصب الو هل ّممس ال هنأ ٌّنظ نمو
 .ءوّسلا ّيظ هب ّيلَط دقف ءهب ٌموقي يهن الو ٌرمأ هل الو ءلوقي الو لاق الو ءأدبأ ملكتي الو «قلخلا نم أدحأ

 حبقأ هب َّنظ دقف «ىلعأ هنأ امك ٌلفسأ هنأو ءاهركذ نع بغرُي يتلا ةنكمألا ىلإو «نيلفاسلا لفسأ ىلإ اهتبسيك هشرع ىلإ ىلاعت هتاذ ةبسز نأو .هقلخ نم ًانئاب هشرع ىلع هّياوامس قوف هنأ هب َّنظ نمو
 .هأوسأو ٌنظلا

 ءربلاو «ناميإلا بحي امك ًداسفلا ٌبحيو «ٌنايصعلاو «ٌقوسفلاو ءرفكلا بحي هنأ هب ٌّنظ نمو
 .ءوّسلا نظ هب َّنظ دقف ؛حالصإلاو «ةعاطلاو

 ةكئالملا تاوذك هتاذ نم برّقلا يف نيطايشلا ٍتاوذ نأو دحأ هنم برقي الو ؛هقلخ نم دحأ نم برقي الو ءيِداَعُي الو يلاوُي الو ,طخسُي الو بضغُي الو «ىضرَي الو ٌبَحُي ال هنأ هب ٌَّنَظ نمو
 ْ .ءوّسلا َّنظ هب َّنظ دقف «نيحلفملا هئايلوأو نيبرقملا

 ٌدبأ راثلا ىف تاعاطلا كلت لعاف دلخيف ءاهدعب نوكت ةدحاو ةريبكب ٌباوصلا ًةصلاخلا ديدملا رمعلا ٍتاعاط طبْحُي وأ ؛هجو لك نم نييواستملا نيب قّرفي وأ «نْيَئاضتملا نيب يوسُي هنأ ّنظ نمو
 ةفرط هب نمؤي ال نم دلخي امك «باذعلا يف هُدُلَكُيو هتاعاط عيمج اهب ظبحُيو «ةريبكلا كلتب نيدبآلا
 .ءوّسلا َّنظ هب ٌّنظ دقف ءهنيدو هلسر ةاداعمو هطخاسم يف هرمع ٍتاعاس دفنتسا دقو «نيع

 هب فصو ام ٌقئاقح لّطع وأ .هلسر هب هّقصوو هسفّن هب فصو ام فآلخ هب َّنظ نمف ةلمجلابو
 .ءوّسلا ّنظ هب َّنظ دقف «هلسُر هب هتفصوو .هسفن

 طظئاسو هقلخ نيبو هّئيب نأ وأ «هنذإ نودب هدنع ٌعفشي ًادحأ نأ وأ ًاكيرش وأ ءادلو هل نأ نظ نمو
 ءهيلإ مهب نولسوتيو «هيلإ مهب نوبّرقتي هنود نم ءايلوأ هدابعل ٌبَصَن هنأ وأ .هيلإ مهجئاوح نوعفري
 حبقأ هب ٌّنظ دقف «مهنوجريو مهنوفاخيو «هبحك مهنوبحيو «مهنوعديف «هنيبو مهنيب طئاسو مهّئولعجيو
 .هأوسأو نظلا

 تال هب َّنظ دقف ءديلإ برقتلاو هتعاطب هلاني امك .هتفلاخمو هتيصعمب هدنع ام لاني هنأ هب نظ نمو
 ا .ءوسلا نظ نم وهو «هتافصو هئامسأ بجوم فالخو هتمكح

 ٌلضفأ هطعُي مل ًائيش هلجأل لعف نم وأ «هنم ًاريخ هضّوعُي مل ًائيش هلجأل كرت اذإ هنأ هب ٌنظ نمو
 .ِءوّسلا نظ هب َّنظ دقف ءهنم

 .ءوسلا نظ هب َّنَظ دقف «ةدارإلا ضحمو ؛ةئيشملا درجمب الإ دبعلا نم ببس الو «مرُج ريغي همرحيو هبقاعُيو «هدبع ىلع ٌبضغي هنأ هب ٌّنظ نمو

 . هلهأ وه ام فالخ هب ٌنظو ءِوَّسلا ّنظ هب ّنظ دقف ؛هلأس ام هيطعُي الو بحي هنأ هيلع لّكوتو ءهب ناعتساو ءهلأسو هيلإ عّرضتو «ةبهرلاو ةبغرلا يف هقدص اذإ هنأ هب ّنظ نمو
 ام فالخ هب َّنظ دقف فئاعد ىف كلذ هلأسو «هعاطأ اذإ هي هبيثُي امب هاصع اذإ هبيثُي هنأ هب َّنظ نمو

 ١ . هلعفي ال امو هّلهأ وه ام فالخو .هدمحو هُتمكح هيضتقت
 هنود نم اعدو ءًايلو هنود نم ذختا مث .ةيصاعم يف عضوأو :هطخسأو «هبضغأ اذإ هنأ هب نظ نمو



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف نيد (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ماس سل تت ااا اا ا اما امش ااااا

 ءءوسلا َّنَظ هب َّنظ دقف «هباذع نِ هَصْلَخُيو ءهّبر دنع هَعّفني نأ كلذب وُجري ًاتيم وأ يح ًارشب وأ اكلم

 . هباذع يفو هللا نم هدعب يف ةدايز كلذو

 ءهتامم يفو هتايح يف ًامئاد ًارقتسم ًاطيلست ٌةءادعأ كي دمحم هلوسر ىلع طْلسُي هنأ هب ٌنظ نمو

 «مُهّنح مهوبلسو ءوتيب لهأ اوُملظو «ةيصو نود رمألاب اوُدبتسا تام املف «هنوقرافُي ال مهب هالتباو

 لهأو «هئايلوأل بنذ الو مرج ريغ نبي ًامئاد مهيادعأو هئادعأل ٌرهقلاو ٌةيلغلاو ٌةَّرعلا تناكو ءيهولذأو

 هئايلوأ ةرصن ىلع ردقي وهو ؛مهيبن َنْيد مهّليدبتو «مِهَّقح مهايإ مهبصغو «مهل مهرهق ىري وهو «قحلا

 لب كِل ىلع ريقي ال هنأ وأ ءآدبأ مهيلع مهءادعأ ليدُي لب ٠ «مهليدُي الو مهّرُصني الو «هدنجو هبزحو

 مهيلعو هيلع هنمأ ملَسُت «هترفح يف هيعجاضم هنيدل نيلدبملا لعج مث ؛هتئيشم الو هتردُ ريغب اذه لصح

 «مهّرصني نأ ىلع ٌرداق هنإ : اولاق ٌءاوس هأوسأو َنظلا َحبقأ هب ٌّنظ دقف «ٌةضفارلا هنظت امك تقو لك

 ءهدمحو هتمكح يف وأ «هتردُق يف نوحداق مهف «كلذ ىلع رداق ٌريغ هنأ وأ ءّرفظلاو ًةلودلا مهل لعجيو

 دومحم ريغ كلذ هب َّنظ نم ىلإ ٌضيغب اذه لعف يذلا ٌّبرلا نأ بير الو «هب ِءوّسلا ٌنظ نم كلذو

 0 رز نكل «كلذ فالخ لعفي نأ ٌبجاولا ناكو «مهدنع

 يي ل هنف « كايبوأ رصنو هعفد ىلع ةردق هل الو هللا ةئيشمب اذه نكي مل : اولاقف ءرانلاب ٍءاضمّرلا نم

 لكو «مهبرب ِةيِونَّتلاو سوجملا مهن اوخإ َّنلَظ هب اوُنَظف «هتردق تحت ٌةلخاد يه الو فدابع لاعفأ ىلع

 نم ولعلاو ءرفظلاو رصنلاب ىلوأ هنأ 0 «نظلا اذه هبرب نظي وهف «لذتسم روهقم عدتبمو ءرفاكو «لطبم

 مدآ ينب بلاغ نإف ؛ءوسلا َّنظ حلا ريغ للاب نونظي هللا ءاش نم الإ مهلك لب «قلخلا رثكأف ءهموصخ

 ينملظ : لوقي هلاح ناسيلو هللا ٌةاطعأ ام ٌقوف قحتسي هنأو ظحلا ٌصقان ءقحلا ٌسوخيم هنأ دقتعي

 هب حيرصتلا ىلع ٌرساجتي الو هركنُي هناسلب وهو «كلذب هيلع ٌدهشت هّسفنو «هّقحتسأ ام ينعنمو « يب

 حدقاف ءدانّرلا يف رانلا َنومُك انماك اهيف كلذ ىأر ءاهاياوطو اهتئافد ةفرعم يف لغلغتو «هّسفن شتف نمو

 ةمالمو ردقلا ىلع ًابعت هدنع تيأرل ؛هتشتف نم تشّنف ولو ؛هدانز يف امع ُهاَرَش كئبنُي تئش نَم ًدانز

 لثَّتَقو ءرثكتسمو ٌلِقتسمف ءاذكو اذك نوكي نأ يغبني ناك هنأو هب ىرج ام فالخ هيلع ًاحارتقاو هل

 ؟كلذ نم ملاس تنأ له كّسفن

 ايجات َكئاَخِإأل ينم الإ ٍةَميِظَع يذْنِم جنتاَهْنِم جنت ْنِإَف

 هيرب هنظ نم تقو لك هرِفغتسيلو ىلاعت هللا ىلإ بيلو «عضوملا اذهب هسفنل ٌحصانلا ٌبيبللا نتعيلف

 ءملظلاو لهجلا ىلع ةبكرملا ءرش لك عبنمو ءءوس لك ىوأم يه يتلا هسفنب ءوسلا ٌنظيلو «ءوسلا نظ

 يذلا «ديمحلا ٌينغلا «نيمحارلا محرأو «نيلداعلا لدعأو ؛نيمكاحلا مكحأ نم وسلا نظب ىلوأ يهف

 «هئامسأو هلاعفأو ءوتافصو هتاذ يف ءوس لك نع ُهزنملا عتماتلا ٌةمكحلاو «ماتلا ٌدمحلاو «ماتلا ىنغلا هل

 ةمحرو «ةحلصمو ةمكح اهْنُك ,كلذك هلاعفأو «كلذك هئافصو ءهجو لك ني قلطملا ُلامكلا اهل هئاذف

 .ىنسح اهّلُك هؤامسأو «لدعو

 ٍلِيِيججلاِبىَلْوأةَّللاَنِإَف ِرَسَْنظَكَبَرِبْمْئظَنالَف

 ٍلوُهَجٍناجمِلَطِبَفيَكَو ًارْيَخُطَق كِيْفَكب نَئْظتالَو

 ٍليِجَبٍتِيَمْنِمٌرِئَخلِإ جري, ٍءرسشْلُكىَرْأَنْسفَئاَيْلُفَو
 ميِجَتْسُملاَكاَمْرْيَحَرَكَذَك اًمذجتىتوشلاَكِينَع ب نطو



 مص ايضا سس ا ل آ (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ممك ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 ٍلِيِلَجلا ب ٌبَولابِسَوَمَكْلَيَُف ٍرِيَخَراَميِفيىَقُتْنِمكِباَمَو

 ليلي ز كشاف ىلخؤلا نم ْنَكلَواَهْئِمَآََراَهبَسْيْلَو
 قَحلا رج لأب توتي مهمتنا متم ْدَم ةَمِآَطَول :هلوق نم مالكلا اذه ىلإ انقاس ام دوصقملاو

 نإ لكج : مهلوق وهو .لطابلا مهنل نع رتس يذل مالكلا نع ربخأ مث [164 : :تارمع لآ 4ةيلهَلل َّنَف
 ال :نارمع لآذ انه ايم ام مَنِ ملا نم ان ّنك ْوَل» :مهلوقو [104 :نارمع لآ] ؛ٌوْوَع 5 نم ٍرْمَألأ َّنِم
 مهدوصقم كلذ ناك ولو هللا ىلإ هُم رمألا درو ءردقلا تابإ ةيناثلاو ىلوألا ةملكلاب مهُكوصقم سيلف
 قلمك :نارمع لآذ وني هك َرَمَذْلا نإ ٌلُقِش : هلوقب هيلع ٌدرلا ّنٌسَح املو «هيلع اوُمذ امل «ىلوألا ةملكلاب
 :انهاه لطابلا مِهّنظ نإ ] :نيرسفملا نم دحاو ُريغ لاق اذهلو «ةيلهاجلا َّنَظ مالكلا اذه ٌردصم ناك الو
 نوُعمسي مهل ًاعبت هاحصأو ولو هللا لوسر ناكو ؛مهيلإ ناك ول رمألا نأ مهنظو ءردقلاب بيذكتلا وه
 يذلا لطابلا ٌّنظلا اذه يف لجو رع ُهّللا مهبذكأف ءمهل ٌرفظلاو ٌرصنلا ناكلو «لتقلا مهباصأ امل مهتم
 مل يذلا ردقلاو ءاضقلا ذافن دعب نومعزي نيذلا لهجلا لهأ ىلإ بوسنملا نظلا وهو ؛ةيلهاجلا ّنظ وم
 هللا مُهَبَدكأف ئكاضقلا ذفن امل «مهيلإ ! ناك ول رمألا نأو «هعذد ىلع نيرداق وناس مهنأ هذافن نع دي نكي
 «قباسلا هباتكو همل هب ىرجو .هردقو هذاضق هب قبس ام الإ نوكي الف ؛ 4 مك ذآ نإ لث» هلوقب
 امو ءهوؤاشَي مل مأ ٌسانلا هءاش «نكي مل ْأَّشّي مل امو ءاْوَبأ مأ ٌسمانلا ًءاش ّدُب الو ناك ُدَّللا ءاش امو
 ءيش رمألا نم مكل ناك ءاوس «هعفد ىلإ َليبس ال يذلا ينوكلا هرمأبف «لتقلاو ٍةميزهلا نم مكيلع ىرج
 لتقلا مهيلع بتك نيذلا جرخل مكضعب ىلع تقلا َبُج دقو مكتويب يف متنك ول مُكّنأو ءمكل نكي مل وأ
 ءايشألا رهظأ نِم اذهو ؛نكي مل وأ «ءيش رمألا نم مهل ناك ءاوس دي الو مهعجاضم ىلإ مهتويب نم
 .عقي ال ام ءاشي نأو ّهّللا هؤاشي ال ام عقي نأ نوزوجي نيذلا ءةافنلا ِةيِرَدَقلا لوقل ًالاطبإ

 رهو «مهرودص يف ام ًالتبا يه هريدقتلا اذه يف ىرخأ ةمكح نم هناحبس رمخأ مث : :لصف
 هبلق يف نمو ٌقفانملاو «ًاميلستو ًاناميإ الإ كلذب ُدادزي ال ُنمؤملاف «قافنلاو ٍناميإلا نم اهيف ام رابتخا
 .هناسلو هحراوج ىلع هبلق يف ام رهظي نأ دب ال ءٌضرم

 نإف ؛هبيذهتو هتّيقنتو ةصيلخت وهو «نينمؤملا بولق يف ام ٌصيحمت وهو :ىرخأ ةمكج ركذ مث
 ام ةلفغلا ٍءاليتساو ؛ناطيشلا نييزتو «ةداعلا مكحو «سوفنلا ليمو ؛عئابطلا تابلغي اهلا ٌبولقلا
 صحت مل ؛ةرمتسم ةمئاد ةيفاع يف تكرت ولف ءىوقتلاو ربلاو مالسإلاو ٍناميإلا نم اهيف ٌمدوأ ام ذا
 نوكي ام ايالبلاو نحملا نِم اهل ضْيَق نأ زيزعلا ٌةمكح تضتقاف ءهنم صّخمتت ملو «ةطلاخملا هذه نم
 هنم هيلع في الإو ءهدسج نم هتيقنتو ةتلازإب هبيبط هكرادتي مل نإ ءاد هل ضرع نمل هيركلا ءاودلاك
 هّئمعن ٌلِداعُت «مهنم لتق نم لتقو «ةميزهلاو ةرسكلا ءذهب مهيلع هناحبس ُةتمعن تناكذ ؛ «ٌكالهلاو ٌداسفلا
 . اذهو اذه يف ٌةماتلا ٌةمعنلا مهيلع هلف ءمهودعي مهرفظو مهدي أتو مهرصنب مهيلع

 ببسب هنأو «مويلا كلذ يف نيقداصلا نينمؤملا نم لت ْنَم يّلْوت نع ىلاعتو. هناحبس ربخأ مث
 اهب دادزا « ملح ًادنج مهلامعأ تناكف ءاووت ىتح لامعألا كلت نالطيشلاٌمحماف «مهيونذو مهبسك
 أ همز سفن ني ةييص تقو لك ديعللف ذب الو هيلع ٌدثجو ديعلل دنج لامعألا نإ ةوق مهودع
 ثيح نم هودع عم هوزغت ةيرس هيلإ ثعبيو ءاهب هلتاقُي هنأ نظي ثيح نم هلامعأب هّردع دمي وهف ءهرصنت



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف كفي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 رعشي وأ رعشي ال ُدبعلاو ءرشلاو ريخلا نِم اهاضتقم ىلإ ًارسق ُهُقوست دبعلا ٌلامعأف «هودع وزغي هنأ نظي

 .هب هّلزتساو ناطيشلا هل هثعب «هلمع نِم دنجب وه امنإ «هقيطُي وهو هودع نم ناسنإلا ٌرارفف « ىماعتيو

 افع ًاضراع ناك امنإو ءِكش الو قافن نع نكي مل ٌرارفلا اذه نأل «مهنع افع هنأ هناحبس ربخأ مث

 . اهباصنو اهزكرم ىلإ هثابثو ناميإلا ٌةعاجش تداعف ءهنع هللا

 ؛مهلامعأ بيسو جي لبق نم ف اونأ امنا موباصأ يذلا اذه نأ هناحبش مههلع رك مش

 وك لف ع هلأ نإ كيش دن نم ره لق أذك نأ مل امر مب دق هيي ُتيصأ يل » :لاقف
 0 آَمَوس : :لاقق ةيكملا روسلا يف كلذ ني ٌمعأ وه اميف هنبعب اذه ركذو [دارمع لآل سو

 َكلَمأ 1و هلا َنِ كَسَح نم َكَبَصَآ آنآ :لاقو «[ىررشلا 4(© ربنَك نع اشمَيَ دو كيد تيك امنه 3ص
 اهب ّنَمَللا ني ٌةمعنلاف «ٌةبيصملاو ةمعنلا : ائهاه ةئيسلاو ةنسحلاف ا[ : ءاسنلا] 4ك نإ وكيس نم

 نيب بلي دبعلاو «هلدع يناثلاو هّلضف لوألاف «كلمعو كيفن لبق نم تأشن امنإ ٌةبيصملاو «كيلع

 تىإط :هلوقب ىلوألا ةيآلا متخو .هؤاضق هيف ٌلدع «همكح هيف ضام «ُهَلضف هيلع راج «هلدعو هلضف

 اأو «هلدع عم هتردق مومعب مهل ًامالعإ 4ٌمكِيَْأ دنع َنِم َوُه َلُقِه :هلوق دعب 4م وع لك لع

 اهفاضأو .ةردقلا ٌمومع ركذو «مهسوفن ىلإ هفاضأو ّببسلا ركذف «ببسلاو ٍردقلا ٌثايثإ كلذ يفو ءرداق

 نأ كَم هم نسِلٍ :هلوق لكاشي وهف ءردقلا لاطبإب ّلوقلا يفني يناثلاو ٌرْبَجلا يفني لوألاف . هسفن ىلإ

 .؟ريركتلا) 402 تيبلطلا ْثَر د َهَنَي نأ هَل نوت اه َمِقَيَْي

 ءاش ول يذلا وه هنأو «هّيردق تحتو هديب رمألا اذه نأ يهو «ةفيطل ةتكن انهاه هتردق ركذ ىفو

 هْحَضوأو ىنعملا اذه َفَشَكَو ءءاوس ىلع اوُنكت الو «هريغ نم هلاثمأ شك اوببطت الف «مكنع هفرصل

 «يردقلا ينوكلا نذإلا وهو [175 :نارمع لآ] 4ِهَّلأ ندي ِناَمْسْلَل قَبْلَ ْمْرَي ٌحكَبصأ امو» : هلوقب حاضيإلا ّلُك

 ء[107 :ةرقبلا] ولأ نذِإب الإ دَحأ نم يب َنيِرآَصِب مه امرؤ :رحسلا يف هلوقك «ينيدلا يعرشلا ال

 هيف زيمتي ةيؤرو نايَع َملِع نيقفانملا نِم نينمؤملا ّمّلعي نأ يهو «ريدقتلا اذه ةمكح نع ربخأ مث

 ءمهسوفن يف امب نيقفانملا ُمّلكت ريدقتلا اذه ةمكح ني ناكو ءآرهاظ ًازييمت رخآلا نم نيقيرفلاُدحأ

 فيكو «هيلإ لوؤي امو قافنلا ىَّدؤم اوفرعو ءمهل هياوجو مهيلع للا در اوعمسو «نوئمؤملا هعمسف

 هذه نمض يف ةمكح نم مك للف . .ةرخآلاو ايندلا داسفب هيلع ُةوعيف «ةرخآلاو ايندلا ٌةداعس هّيحاض مرحُي

 يفيرعتو «هيبنتو داشرإو فيوختو ريذحت نم اهيف مكو «ٍةغباس نينمؤملا ىلع ةمعنو «ٍةغلاب ةصقلا

 . امهتبقاعو امهل امو رشلاو ريخلا بايسأب

 امب ىضرلا ىلإ اهاَعدأو اهّمطلأو «ةيزعت ّيسحأ هليبس يف مهنم لتق نمع هءايلوأو هيبن ىِّزع مث

 مهنئا آمي ديجي 3 دودي مهِيَو دنع آنك لي اون ومآ ليم ف نيم تأ نيس لوط :لاقف ءاهل ءاضق
 انارسسع لال 409 كلَ مم الو مَع كح الأ ملح نب ماي يلي نيتك هلم ني هنأ

 مهحرفو ءمهيلع رمتسملا قزرلا نايرجو «هدنع مهنأو .هنم بقل ٌةلزنم ٍةمئادلا ةايحلا ىلإ مهل عمجف

 مهعامتجاب نيذلا مهناوخإب مهراشبتساو ءىضرلا لامك وه لب «ىضرلا قوف وهو ءهلضف نم مهانآ امب

و . . هتماركو هتمعن نم تقو ّلُك مهل ُددِحُي امب مهراشبتساو «مهُميعنو مهروس متي مهب
 يف هناحبس مه

 تالت «ةيلبو مهلانت ةنحم لع اهب اولباق نإ يتلا مهيلع همعنو هننم يظعأ ني وه امب ةنحملا هذه ءانثأ

 «مهيلإ مهسفنأ نم ٍلوسر لاسرإب مهيلع هني يهو «ةتبلا رثأ اهل قبي ملو «ةمعنلاو ةنملا هذه بنج يف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ه4 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 هلاسرإ لبق هيف اوُناك يذلا لالضلا ني مهُذقُيو «ةمكحلاو ٌباتكلا مهملعُيو ءمهيكزُيو ؛هّيايآ مهيلع وُلتي
 ٍةنحمو يلب ٌلكف «ملعلا ىلإ لهجلا نمو «رونلا ىلإ ةملظلا نمو ؛حالفلا ىلإ ءاقشلا نيو ؛ىدهلا ىلإ
 ىذأب سانلا لاني امك «ريثكلا ريخلا بنج يف ًادج ٌريسي ٌرمأ هل ميظعلا ٍريخلا اذه لوصح دعب دبعلا انت
 اهنأو ءاورذحيل مهسفنأ دنع نم ةبيصُملا ّببس نأ مهملعأف ءريخلا نم هب مهل لصحي ام بنج يف ٍرطملا
 يف هومهتي الث مكحلا نِ اهيف مهل امب مهريخأو ؛هريغ اوفاخي الو ءاوُلكَّتيو اودٌحويِل هردقو هئاضقب
 ُمظعأو ءأردق لجأ وه امم مهاطعأ امب مهألسو ءهتافصو هئامسأ عاونأب مهيلإ فّرعتيلو «هردقو هئاضق
 ءديف مهوسفانيل «هتماركو هباوث نم هوُلان امب مهالتق نع مهاّرعو ؛ةمينغلاو رصنلا نم مهتاف امم ًارطخ
 . هلالج ٌرعو ههجو مركل «يغبني امكو :هّلهأ وه امك ٌدمحلا هلف «مهيلع اوُنزحي الو

 زارحإل ًةنيدملا اوُدَصَق مهنأ نوملسملا َّنظف ءنوكرشملا أفكنا «ٌبرحلا تضقنا املو :لصف
 يف جرا :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل لك ئيبنلا لاقف «مهيلع كلذ َّنَسَق .لاومألاو «يرارذلا
 ةَكَم َنوُدِيِرُي ْمُهّنِإَك ءلبإلا اًوطَمماو َلْيَكلا وُ ْمُه ْنَِف «َنوُديِرُي اًداَمَو َنوُعَْصَي اًذاَم ٌرظْناَف مْوَقلا راثآ
 مك مهبل يرسل اهوُدارأ نهدي يفت يِذلاوف ةئيَملا َنوُدُي مهنا لبإلا اوُقاَسو َلَْكلا اوبك نإ
 «لبإلا اوطتماو ؛ليخلا اوّجف نوعنصي اذام رظنأ مهراثآ يف ٌتجرخف :يلع لاق .«ءاًهيِف مُهّنَّرجانأل
 :مهادات مث ؛نايفس وبأ نيملسملا ىلع فرشأ ؛ةكم ىلإ عوجرلا ىلع اوُمزع املو ءةكم ىلإ اوهّجوو
 مث .دِعؤملا مُكِلْذَك :نايفس وبأ لاق اَنْلَعَك ْدَك ْمَعَن :اولوق» :ِِلك يبنلا لاقف «ردبب مِسْوَملا مكُدِعْوَم
 مل :ضعبل مهضعب لاقو ؛مهنيب اميف اوموالت «قيرطلا ضعب يف ناك املف «هياحصأو وه فرصنا
 اوُعِجراف «مكل نوعمجي سوؤر مهنم يقب دقو .مهومّثكرت مت ,مهّدحو مهتكوش مّدبصأ ءائيش اوُعنصت
 ءاقل ىلإ ٍريسملا ىلإ مهّبدنو «سانلا يف ىدانف لو للا لوسر كلذ غلبف ؛مهتقأِش لصأتسن ىتح
 :لاق ؟كعم ٌبكرأ :يبأ نب هللا دبع هل لاقف :هَلاَتِقلا َدِهَش ْنَم الإ اََعَم ْجَرْخَي ال» :لاقو ءمهودع
 هنذأتساو .ًةعاطو ًاعمس :اوُلاقو ءيفوخلاو ٍديدشلا حرقلا نم مهب ام ىلع نوملسملا هل باجتساف ؟ال»
 ىبأ ىنفّلخ امنإو .كعم تنك الإ ًادهشم ٌدهشت الأ بحأ ينإ ؛هللا َلوُسَر اي :لاقو «هللا دبع ُنِب ُرباج
 ءارمح اوُكَلَب ىتح هعم نوملسملاو و هللا لوسر ٌَراسف هل نِؤأف «كعم ٌريسأ يل ْنّدأَف «هِتانب ىلع
 «نايفس يبأب ٌنحلي نأ هرمأف ءملسأف وك هللا ٍلوسر ىلإ يعازُلا دبعم يبأ نب ُدبعم لبقأو ءدسألا
 دق «هباحصأو ٌدمحم :لاقف ؟ٌدبعم اي ٌكءارو ام :لاقف «همالسإب ملعي ملو ءءاحورلاب هقحلف ؛هلذخيف
 «مهباحصأ نم مهنع فّلخت ناك نم ٍمِدَن دقو .هلثم يف اوُجرخي مل عمج يف اوججرخو ؛مكيلع اوقّرحت
 وبأ لاقف .ةَّمَكألا هذه ءارو نم شيجلا ٌلوأ علطي ىتح َلِحّترت نأ ىرأ ام :لاقف ؟ٌلوقت ام :لاقف
 ىلع اوعجرف ءحصان كل ينإف ؛لعفت الف :لاق .مهلصأتسنل مهيلع ٌةّركلا انعمجأ دقل هللاو :نايفس
 «ةلاسر ًادمحم لت نأ كل له :لاقف «ةنيدملا ديري نيكرشملا ٌضعب نايفس وبأ يقلو ةكم ىلإ مهباقعأ
 هلِصاَتسَِل َهَرَكلا انعمجأ دق انأ ًادمحم ُغلبأ :لاق .معن :لاق ؟ةكم ىلإ َتيتأ اذإ ًابيبز ٌكتلحار كل َرِقوأو
 ٍلْضمَو هَ ني تمي اوبك 7) ليسوا َمََو هَل ايَسَحط :اوناق «هلوق مهنلب املف «هباحصأ َلِصأَتْسَتو
 . ""ةنارمع لاا 47 مِِظَع ٍلْضَم و أَو هَ نوصي أوثَآَو هوس مهنتي مَ

 )١( «ريثك نبا ريسفتاو 7774 715977 «يربطلا ريسفتاو ءالاق 1/8“ «ةوبتلا لئالد) رظنا 1448/7 2181



 ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف هو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كي وللا ٌلوسر ٌعجرف هَمنَمَت امك ثالث ٌةنس لاوش عباس يف بسلا موي ٍدحأ ٌةعقو تناكو :لصف

 نأ هغلب «مرحملا لاله ٌلهتسا املف «مّرحملاو ةجحلا اذو ةدعّقلا اًذو ٍلاوش ةيق ةيقب اهب ماقأف ءٍةنيدملا ىلإ

 برح ىلإ ةميزُح نب ٍدسأ ينب ناوعدي امهعاطأ نمو امهموق يف اراس دق دليوُح ينبا ةملسو ًةحلط

 ٍراصنألا نم ًالجر نيسمخو ةئام هعم ثعبو «ءاول هل دقعو ءةملس ابأ ثعبف هلك هللا لوسر

 .ةئيدملا ىلإ هّلك كلذب ةملس وبأ ٌرّدحناف ءديك اَوَقْلَي ملو اشو «ًالبإ اوباصأف «نيرجاهملاو

 ؛عومجلا هل عمج دق يِلَذُهلا حْيبت نب نايفّس نب دلاخ نأ هغلب «مرحملا ٌسِياخ ناك املف : :لصف

 ©”فلخ نب نمؤملا ٌدبع لاق «هلتقف سيّنأ نب هللا دبع هيلإ ثعبف
 يف هعم لعجُت نأ ىصوأ ٌةافولا هترضح املف !ةَماَيِقلا ٌمْوَي َكَنْيَبو يِنْيَب ةبآ ِهِذَه» :لاقف ءًاصع هاطعأف

 ١ "”مرحملا نم نيقب عبسل تبسلا موي ٌميََو «ةليل ًةرشع ّنامث هيغ تناكو «هنافكأ

 مهعم تعبي نأ ُهوُلأسو ءًامالسإ مهيف نأ اوركذو قراَقلاو ٍلَضَع نم ّمْوَق هيلع َمِدق ءرفص ناك اًملف

 اوُناك :يراخبلا لاقو ءاقاحسإ نبا لوق يف رمت نب مهعم ثعبف «نآرقلا مُهئرقُيو «ٌنيّدلا مهُمّلَعُي نم

 اوثاك املف ؛مهّعم اوبهذف «يدع نب بيبحُح مهيفو ءيِرّئَملا ٍدَئْرَم يبأ َنب َدَئْرَم مهيلع رّمأو «ةرشع
 اوظاحأ ىّنح اوؤاجف « ًاليذُه مهيلع اوُحرصتساو ؛مهب اوُردغ زاجحلا ةيحانب ِلْيَلُهل ءام وهو . ٠ عيجّرلاب

 «ةكمب امهوُعابو ءامهب اوُيهذف هَةَنْيَدلا نب َدْيَرو يدع ّنْب َبْيَبُح اوُرسأتساو مهتما اوُلتقف مهب

 نم هب اوُجرخف «هلتق اوُعمجأ مث ءنوجسسم مهدنع ثكمف ؛بييح امأن . .ردب َمْوَي مهسوؤر نم التف اناكو

 اًملف ءامهالصف ُهوكرتف « هيمي كنأ ىَنَح ينوُعَد :لاق ءهبلَص ىلع اوُعمجأ املف ؛ ؛ميعنتلا ىلإ م رجلا

 الو ءادَدب ْمُهْلثْقاَو ادَدَع مهصخأ َمُهّللا : لاق ّمُث ءُتْدِرَت ٌعَرَج يب ام َّنأ اوُنوُقَت ْنأ الَْل ءوّللاو :لاق مَّلَس

 :لاق مث .ًادحأ مُهْنِم قب

 «هيدي نيب هعضوف «هسأرب هءاجو :

 اوُبْلَأَو ءيلؤحخ ُباّرَخألا ٌعَمْجَأْذَقَ

 ٌدهاج ٍةوادعلا يدبم ٌمُهْلكو
 ممءئاّسنومءاتِئأاوبّروقْذَمو

 يِتَبْرُك َدْعَب يِقَبْرُع اوُكْشَأ هللا ىَلِإ
 يب ُدارُي ام ىَلَع ينْرّبَص ٍشْرَعلا اَذَق

 ُهَنوُد ُتْرَملاو ٌَرْفُكلا ينوُوُيَخ ْذَقَو

 ٌتْيَمَل ينإ تْوَملا ُراَذِج يباَمَو

 ًاملْسُم ُلَقَْمُأ نِيِح  يِلاَبُأ ُبْسْلَو

 أَقَمْوِإ نإ هلا ِتاَذ يف َكِلْذَو

 هال 6 ماع يفوت «ةباسنلا ؛ظفاحلا «يطايمدلا (1)

 عّمججم ٌلُك اوُعَمْجَعْساو مُهَّلِئاَبَق
 عَيْضَمِب ٍقاثو يف يّنأل ْيَلَع
 عئَمُم ليوط لج ْنِم ُتَبْرُقو
 يِعَرضَم ٌَدْنِع يل ُباَّرخألا َدَضِرَأ اَمَو

 يِعَمْطَم َساَي َدَُنَو يمخل اوُعّضَب ْدَّمَف

 يعجزرمو يباَيإ يبر ئلإ نإ

 يِمَجْضَم ِهللا يف ٌناَك ُقِش ْيَأ ىَلَع
 َعْرَمُموْلْس ٍلاَصْرَأ ىَلَع ُكِرابُي

 . مسي مل وار هيفو «سينأ نب هللا دبع ثيدح نم «445/5 دمحأ هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م١٠ ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف

 ام ءوّللاو ال :لاقف «كلهأ يف كنإو هقنع ُبَرضُت اندنع ًادمحم نأ كّرسيأ : نايفس وبأ هل لاقف
 . هيِذوُي ٌدَكْرَش ُهْيِيصُت هيف َوُه يِذَّلا هناكم يف ًادمحم َّنأو «يلهأ يف ينأ ينّرسي

 نم لتقلا دنع نيتعكرلا نس ْنم ُلَّوأ ًابيبخ نأ :«حيحصلا» يفو
 ٌرْجِح امهالص كلذكو ءاهركذ ٍةصق يف ءامهالص هنأ «ةثراح نب ٍديز نع هغلب هنأ ءدعس نب ِثيللا
 .©”قشمد ٍلامعأ نم ءارذع ضرأي هلتقب ٌةيواعم رمأ نيح يدع

 هعذجب هلمتحاف ءيِرْمَّضلا ةيمأ نب ورمع ءاجف هتّنُج ُسْرْحَي نم هب اولّكوو «ًابْيَبُح اوبلَص مث
 . هئفدق هب بهلذف لليل

 هعاتباف ءَِئْيَّدلا نب ٌُديز امأو .ةَر َرَمَث ةكمب امو ءِبّنِعلا ني ًافظِق لكأي ٌريسأ وهو ٌبيِبُح يؤرو
 , 9 هيبأب هلتقف ءةيمأ نب ٌناوفص

 هل نوُسّتحتي طهرلا ءالؤه ثعب كي هللا لوسر نأ «ةعقولا هذه ببس ركذف ؛ةبقع نب ىسوم امأو
 .نايحُل ونب مهضرتعاف «شيرُق رابخأ

 نأ اهّصخلمو . ةنوُعَم رثب ةعقو تناك «ةعبارلا ةنسلا نم رفص وهو «هنيعب رهشلا اذه يفو : لصف
 «مالسإلا ىلإ هاعدف «ةنيدملا ِهكي هللا ٍلوسر ىلع م ةّنِسألا بعالم وعدملا كلام ّنب ٌرِماع ءارب ابأ
 «كنيد ىلإ مهنوعدي ٍدْجَن لهأ ىلإ كّباحصأ َتثعب ٌتثعب ول ءوَّللا لوسر اي :لاقف ءدعبي ملو ءملسُي ملف
 هعم ثعبف «مهل ٌراج انأ : ءارب وبأ لاقف ِْجَن لأ ْمهِبَلَع فامحأ ينإ» :لاقف .مهوُبيِجُي نأ ٌتوجرل
 وه «حيحصلا» يف يذلاو َنيعبس اوُناك مهْنأ : «حيحصلا» يفو .قاحسإ نبا لوق يف ًالجر َنيعبرأ
 رايح نم اوناكو - توميل ٍقِنْعُملاب بقلملا ةدعاس ينب دحأ - ورمع نب رذنملا مهيلع رّمأو . حيحصلا

 ءرماع ينب ضرأ نيب يهو «ةنوُعُم ٌرثب اولزن ىتح اوًراسف « مهئارقو « مهتاداسو ءمهئالضُمو «ٌنيملسملا

 هللا ٌردع ىلإ لكي هللا لوسر باتكب ميلس مآ اخأ ناحلم َنب ٌمارَح اوثعب مث كانه اولزنف «ميلُس ينب ةّرحو
 َمَّدلا ىأرو «هيف اهذفنأ املف ءهفلخ نم ةبرحلاب هنعطف «ًالجر ّرمأو ءهيف ُرظني ملف ٠ (ليفطلا نب ٍرياع

 لجأل ُهوُبِيِحُي ملف «نيقابلا لاتق ىلإ رماع ينب هروفي ِّللا ٌردع َرْشَتسا مث ."””قبمَكلا ُثَرَو ُتُْق١ :لاق 0000 1
 باحصأب اوظاحأ ىتح اوؤاجف :ُناَوْكَدو ُلْغِرَو ٌةَّيَصُع هتباجأف « ميلس ينب رفنتساف ؛ءارّي يبأ راوج

 شاعف «ىلتقلا نيب ّثّيرا هنإف «راجنلا نب ٍديز نب ّبعك الإ مهرخآ نع اوُلَيُق ىتح اوُلتاقف يي هللا ٍلوسر
 «ٌنيملسملا حرس يف رماع نب ةبقع نب ٌرذنملاو «يرمضلا ةيمأ نب ورمع ناكو «قدنخلا موي َلِيُق ىّنح
 «هباحصأ عّم َليُق ىتح نيكرشملا لتاقف ءدمحم نب رذنملا لزنف ؛ةعقولا عضوم ىلع ٌموحت ٌريطلا ايأرف
 ىلع تناك ةبقر نع هقتعأو :هّئيصان ٌرِماع َّنَج ءرضم نم هنأ ربخأ املف ءيِرْمَّضلا ةيمأ نب وُرمَع ّرِسأو

 ىنب نم نالجر ءاجو «ةرجش ّلِظ يف لزن ةانق ٍردص ني ِةَرَفْرَقلاِب ناك املف «ةيمأ نب وُرمع عجرو هم

 امهم اذإو «هباحصأ نم ًارأث باصأ دق هنأ ىري وُّهو ءوّرمع امهب كتف ءامان املف ؛هعم الزنف «بالك

 .«اردع# ب فرعتو «مك١٠ وحن مويلا اهنع دعبت )١(
 ضعب ركذف «ةريره يبأ ثيدح نم :(4087) مقرب ربخلا لصأ يراخبلا جرخأ دقو 2141 - 17١ /؟ ماشه نبا دنع ربخلا اذه (؟)

 . ةيرسلا ىلع لي هللا لوسر هٌَمأ يذلا وه تباث نب مصاع نأ يراخبلا دنع يذلاو «ضعب نود ظافلألا

 .سنأ ثيدح نم 161١ ص :(51/97) ملسمو :(5045) يراخبلا هجرخأ (5)



 ةدومحملا تاياغقاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف كلذ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا الا
 هرم وم

 ٍنيِليَِق َتْلََ ْدَقَلا :لاقف «لعف امب يي هللا لوسر ٌربخأ ميك املف ءهب ْرُعشي مل يللا لوسر ْنِم ٌدهع
 , "ومو

 «فلحلا نم مهنيبو هنيب امل امهتيد يف هونيعيل مهيلإ جرخ هنإف ءريضنلا ينب ةوزغ ٌببس اذه ناكف

 ءاورواشتو دوهيلا عمتجاف «هباحصأ نم ةفئاطو «يلعو رمعو ركب وبأو وه سّلجو «معت :اولاقف

 لزنو هللا هنعل شاحج نب ورمع اهاقشأ ثعبناف ؟هلتقيف ىحّرلا هذه ٍدَّمحم ىلع يِقلُي ٌلجر نَم :اولاقو

 ىلإ ًاعجار هتقو نم لك هللا ٌلوسر ضهنف ءهب اوُمه امب هملعُي هلوسر ىلع نيملاعلا بر دنع ني ٌليربج

 ءموتكم ّمأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتساو «لايل ٌّتِس مهرصاحف «مهبرحل هسفنب جرخو زّهجت مث «ةنيدملا
 .لوألا عيبر يف كلذو

 نوُلحريو ؛حالسلا ٌريغ مهّلبإ تلمح ام مهل نأ ىلع اولزنو ءٌرمخلا ِتمّرُح ذتيحو : مزح نبا لاق
 مهنم ةفئاط تبهذو «ربيخ ىلإ قْيَقُحلا يبأ ِنب مالسو «َبَطْحأ نب يَبُحك مهُرياكأ لّحرتف «مهرايد نم
 مسقو ءامهلاومأ ازرحأف ءبهو نب دعس وبأو «ورمع نب نيماي «طقف ٍنالجر مهنم ملسأو ءماشلا ىلإ

 نوملسملا ِيفِحوُي مل امم تناك اهنأل :ةصاخ نيلوألا ٌنيرجاهملا نيب ريضنلا ينب َلاومأ لي هللا لوسر

 .امهرقفل نييراصنألا ٍِفْيَنُح َنِب لهسو «ةناجُد ابأ ىطعأ هنأ الإ «باكر الو ليخب هيلع

 .ريسلاو يزاغملا لهأ دنع حيحصلا وه هانركذ يذلا اذه . ””رشحلا ٌةروس تلزن ةوزغلا هذه يفو

 وأ هنم مهو اذهو رهشأ ةتسب ٍردب دعب تناك ريضنلا ينب ةوزغ نأ ءيرهزلا باهش نب دمحم معزو

 ينب ةوزغ يه رهشأ ةتسب ردب دعب تناك يتلاو ءدحأ ّدعب تناك اهنأ هيف كش ال يذلا لب «هيلع طلغ

 ينب ةوزغ :اهلوأ «تاوزغ ٌعبرأ دوهيلا عم هل ناكو «ةيِبْيَدُحْلا دعب ربيخو «قدنخلا دعب ةظيرُقو « عاني

 دعب ربيخ :ةعبارلاو ؛قدنخلا دعب ةظيرُق :ةثلاثلاو ءدحأ دعب ريضنلا ينب :ةيناثلاو ءردب دعب عاقنيق
 .ةيبيدحلا

 «عوكرلا َدَْب ةَنوُعَم ِرثي باححضأ ءاّرقلا اوََُك يلا ىَلَع وُهْدَي ارْهَش 8 هللا لوسر تنقو :لصف
 1 . ””نيِمِلْسُم َنيِبِئاَت اوُؤاَج اَمَل ُهَكَرَت مث

 ىدامجج يف جرخف ءٍدجن ٌةوزغ يهو «عاقُرلا ٍتاذ ًةوزغ هسفنب للي هللا ُلوسر ازغ ٌّمُن :لصف

 لمعتساو َاَفَطُع نب ِدْعَس نب ةبلعث ينيو ءَبراَحُم ديري «مّرحملا يف :ليقو «ةعبارلا ةنسلا ني ىلوألا
 :ليقو .هباحصأ نم ةئامعبرأ يف جرخو «نافع نب ٌنامثع :ليقو «يرافهلا رذ ابأ ةئيدملا ىلع

 ًةالص ذئموي مهب ىّلص هنأ الإ «لاتِق مهنيب نكي ملو ءاوُققاوتف ناَفَطَغ نِم ًاعمج يقلف ؛ةئامعبس

 ةالصو ؛ةازغلا هذه خيرات يف يزاغملاو ريسلا لهأ نم ةعامجو «قاحسإ نبا لاق اذكه «فوخلا

 كولا لوسر اوُسَبَح نيكرشملا نأ ٌحص دق هنإف ءًادج لكْشُم وهو ءمهنع ُنمانلا هاّقلتو ءاهب فوخلا

 . ٌسْمَّشلا ِتَباَع ىَّتَح ٍرْضَعلا ٍةالَص ْنَع ٍقدْنَكلا َمْوَي

 ءٍرْضَعلاو ءِرْهظلا ٍةَالَص نع ُهوُسَبَح مُهّنَأ هللا امهمحر «يعفاشلاو دمحأ دنسم»و «نئّسلا» يفو

 )١( سابع نبا نع «(58487) يراخبلا هجرخأ (؟) امال ءكم“ ا ماشه نبال ؛ةريسلا» عجار .

 )9( ىنعملاب فئصملا هقاس دقو «سنأ ثيدح نم 24 ح) (519) ملسمو «(408) يراخبلا هجرخأ .
 ) )4لع ثيدح نم :(5719) ملسمو ؛(4111) يراخبلا هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ما؟ ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف :لصف
 عاقّرلا ٍتاذ دعب ٌقدنخلاو ءيفوخلا ٍةالص لوزن لبق كلذو «2"ًاعيمج ّنُهالصف ءءاّشعلاو ؛برْغملاو
 .سمخ ٌةئس

 عم اّنك : يِقَرُزلا شاّيع وبأ لاق امك ءَناَفْسُعِب فوخلل اهالص ةالص لوأ كي يبنلا َّنأ ٌرهاظلاو
 مهني اًئبصأ دقل :اولاقف «ديلولا نب ُدلاخ ذئموي نيكرشملا ىلعو رْهطلا اني ىّلَصُق ءنافُْعب يي ئبنلا
 َنْيَب ٍفْوَكلا ُهالَص ْثْلرَتك ْمِِاَئْبََو ْموِلاَوْمَأ نم مِهْيلِإ ٌبَحأ ِيِع ِِذَه َدَْب ةَالَص ْمُهَ نإ :اوُناَن مَ ةلفغ
 .©دئسلا ٌلهأو دمحأ هاور ؛ثيدحلا ركذو . .. .نْيتكرف اََقرَقَف «ٌرضَعلا اني ىَّلَصَف ءِرْضَعلاَو ٍرْهَظلا

 َلاَقَك «َنيِكرْشُملل ًارصاحُم َناَفْسُو َداَنْج َنْبَب الزان كي هللا ٌلوسر ناك :ةريرُم وبأ لاقو
 هلم ْمِهَْلَع اوُليِم ّمُث «مُكرذأ اوعمجأ ءْمِهِلاَوْمأَو مئات ْنِم ْمِهْيَلِإ ٌبَحَأ َيِح ٌءالَص ءالُؤفِل َّنِإ :َنوُكِرْمُملا
 ٌنسح ٌثيدح :ٌيذمرتلا لاق ؛ثيدحلا ركذو . . .ِنيفْضَي هَباَحضأ َمِسَْي نأ ُهْرَمأَ «ٌليِرْبِج َءاَجن «ُةَدِحاَو
 . © حيحص

 ِتاَّذِب يفوخلا ةالص ىّلص هنأ هنع مص دقو «قدنخلا دعب تناك َناَمْسُع ةوزغ نأ مهنيب فل الو
 ٌتاذ ادهش يرعشألا ىسوم ابأو «ةريّرُه ابأ َّنأ اذه ُدّيؤيو ءَناَفْسُع دعبو ٍتدنخلا دعب اهنأ َمِلْعَف ؛عاقرلا
 ىَلَع َنوُُقلَي اوُناَك ْمُهَّنأو ءعاقرلا تاذ ةوزغ دهش هنأ ءىسوم يبأ نع ؟نيحيحصلا# يف امك «عاقّرلا
 ,«9ثَبتت امل َقّرِحْلا ُمِهِلُجْرَأ

 كي هللا لوسر ّعَم َتْيَلَص ْلَم :هلأس مكحلا َنب ٌناورم نأ «نئسلا»و ؛دنسملا» يفف «ةّريرُم وبأ اّمأو
 عاقّرلا ٍتاذ ًةوزغ نأ ىلع ُنُدَي اذهو .«هاِرَجن ِةَورَغ ٌماَع :لاق ؟ىتم :لاق ءمعن :لاق ؟يفوخلا ٌةالص
 نأ ىعٌدا ءاذهل مهضعب نطْنَي ْمَل اًملو «ًارهاظ ًامهو مهو ذقف «قدنخلا لبق اهلعج نم َّنأو «ربيخ دعب
 اذإ عئاقولا ٍديدعت يف مهتداع ىلع اهدعب ٌةرمو «قدنخلا لبق ًةرمف «نيتّرم تناك عاقرلا ٍتاذ ٌةوزغ
 مهب ىَّلص دق ّنوكي نأ نكمي مل ؛ُحِصَي الو «هركذ ام لئاقلا اذهل حمص ولو ءاَهُحيرات وأ اًهظافلأ تفلتخا
 اذه نع اوبيجُي نأ مهلو .قدنخلا دعب اهنوكو ءَناَنْسُع ةصق نم مدقت امل ىلوألا ةرملا يف فوخلا ًءالص
 نم نكمتي نأ ىلإ ةالصلا ٌريخأت زوجي ةفياسملا لاح يف نأو .خوسنم ٌريغ ٌرئاج قدنخلا موي ٌريخأت نأب
 لوأ نأ نافسُع ةصق يف مهل ةليج ال نكل «هريغو هللا همحر دمحأ بهذم يف نيلوقلا ُدحأ اذهو ءاهلعف
 ىلإ عضوملا اذه نِم عاقّرلا تاذ ٍةوزغ ليوحت باوصلاف .قدنخلا دعب اهنأو ءاهب فوخلل اهالص ةالص
 مهُمهو انل نّيبت مث «ريسلاو يزاغملا لهأل ًاديلقت انهه اهانركذ امنإو «ربيخ دعب لي «قدنخلا دعب ام
 .قيفوتلا هللابو

 :لاق رباج نع ؛هحيحص» يف ملسم هاور ام «قدنخلا دعب عاقّرلا ٍتاذ ًةوزغ نأ ىلع لدي اممو
 اهانكرت «ةليلظ ةرجش ىلع انيتأ اذإ انك :لاق «عاقّرلا تاذب اّنُك اذإ ىّتح ء و هللا لوسر ٌعَم اَنلبقأ

 )١( يعفاشلا هجرخأ ١/ .50حيحص هدانسإو «ديعس يبأ ثيدح نم ؛77/7 يئاسنلاو ؛”6 /؟ دمحأو .

 حيحص هدانسإو ,117/ /؟ يئاسنلاو ؛(1775) دواد وبأو «54/؛ دمحأ هجرخأ (؟) .
 .304 /" يئاسنلاو 011/7 دمحأو ,07:070) يذمرتلا هجرخأ (9)
 .,(1815) ملسمو 1178(2) يراخبلا هجرخأ (8)

 . حيحص هدانسإو 317 /* يئاسنلاو ءل0 /* دمحأ هجرخأ (5)



 لدنجلا ةّموُث ةوزغ يف :لصف نذي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تلت مااا ا ا الا ريك يده يف داعملا هاج

 َكْبَسلا ٌَلَخَأَت ورجَّتلاب ُقّلَعُم كي هللا لوسر فيسو ؛نيكرشملا نم لجر ءاجف ءوك هللا لوسرل

 ةَفِئاَطلاِب ىَّلصو ءاوُرَخأت مث «نيتعكَر ةفئاطب ىّلصف ؛ةالّصلاب يدوُتف :لاقو ّدَّصِقلا ركذف ءُهطَرَتُْخاَف

 ْتَعِرُش امنإ فوخلا ةالصو . «؟ةناقعمر مقلم ءٍتاَعكَر ْعبَْأ يللا لوسرإ تناكف «نيتعكر ىَرخألا
 .ملعأ هللاو ناَنْسُع دعب اهنأ ىلع ندي اذه لب «قدنخلا دعب

 هعجرم يف : :ليقو « عاقرلا ٍتاَّذ ةوزغ يف تناك كي يبنلا نم هّلَمَج ٍرباَج ِعْيَب ةّصق نأ اوركذ دقو

 نهّلفكتو «هتاوخأ ىلع موقت ًابيث ةأرما جوزت هنأ « ؛ةيضقلا كلت يف كي يبنلل هرابخإ يف نكلو «كوبت نِم

 . ملعأ هللاو :كوبت ماع ىلإ روي ملو ءهيبأ لتقم دعب كلذ ىلإ رداب هنأب ٌراعشإ

 َقيِرْمُي ىّنح َمِجْرَي لأ اهو َرّذَن «نيكرشملا ني ٌةأرما اوبس «عاقّرلا تاذ ةوزغ نم مهعجرم يفو

 «ءودعلا نِم نيملسملل ٌةَئيب ير ِنْيَُجَر هللا ُلوسر دصرأ دقو ءاليل ءاجف « لَو دمحم باحصأ يف أمد

 ؛هتالص لطبُي ملو «هعزتف ءمهسب ىّلصُي ٌمئاق وهو «ًأدابع برضف ءرساي ُنِب ٌراَّمعو ءرشب نب ُداَّبع امهو

 ؟ينتهبنأ اله هللا ناحبس :لاقف هّبِحاص اقَفْيَأَف «َمْلَس ىّتَح اهني فِرَصْنِي ملف مهسأ ةئاللب هََّشَر ىتح

 . ”0اهَعَظَقأ نأ ٌتْهِركف ءقروُس يف ُتْنُك يّنإ :لاقف

 اميف وأ ءاّمّدعب وأ ءردب َلْبَق ٌةوزغلا هذه تناك ىتم ىردُي الو : ةديزاغم# يف ةبقع نب ىسوم لاقو

 ُلْبَق الو «ةلاحإلا ٌرِهاظ اذهو ءردب َلْبق نوكت نأ زّوج ذإ دج َدَعِبأ دقلو . دحأ دعب وأ دُحَأو ٍردب َنْيَي

 . هنايب مدقت امك قدنخلا َلْبَق الو بأ
 املف ءردبي ٌلباقلا ٌماعلا انايإو ٍمُكُدِعْوَم :دحمأ نم هفارصنا دن لاق نايس ابأ نأ مّقت دقو :

 «ةئامسمخو ٍفلأ يف هدعومل يهل | ٌلوسر ٌجرخ ءٍلياقلا ماعلا نِم ٍةدعّقلا وذ : ليقو ءنابعش ناك

 نب هللا دبع ٍةنيدملا ىلع فّلختساو «بلاط يبأ نب يلع ُهءاَوِل ٌلَمَحو «سارفأ ًةرشع ٌليخلا ٍتناكو

 ءٌدكم نم نيكرشملاب نايفس وبأ جرخو «نيكرشملا ٌرظبني مايأ ٌةينامث اهب ماقأف «ردب ىلإ ىهتناف «ةحاور

 وبأ مهل لاق  ةّكم ْنِم ةَّلَحّْرَم ىلع - ٍناَرهظلا رم ىلإ | اَوَهّتلا املق ءًاسرف نوسمخ مهعمو «ٍنافلأ مهو

 تيَمَسف ءٌدِعوملا اوفلخأو «ءنيعجار اوُقَّرصناف « «مكب ٌمِجرأ ينأ ٌتيأر دقو ٍبْذَج ٌماع ماعلا نإ :نايفس

 . ةيناثلا ٌردب ىمستو «دعوملا ٌردب وذه

 لدنجلا ةّموُث ةوزغ يف :لصف
 ةنس لوألا عيبر يف هللا لوسر اهيلإ جرخ .رخآ ٌناكمف «حتفلاب ةمود امأو ؛لاَّدلا مضب يهو

 ًةرشع َسْمَح ةئيدملا َنيِبو اهنيبو «قنيدملا نيم اوُنْذَي نأ َنوُديِرُي ًاريثك ًاعمج اهب نأ هغلب هنأ كلذو « سمخ

 بفلأ يف جرخو «يرافخلا َةَطْقْرُع نب َعاَبِس ٍةنيدَملا ىلع لمعتساف «لايل سمخخ ىلع قشمد نم يهو قليل

 راثآ اذإو َنوُبْرْعُم مُه اذإ «مهنم اند املف ءروكذم :هل لاقي «ةرْذُع ينب نم ٌليلد هعمو «نيملسملا نم

 لهأ ٌربخلا ءاجو َبّرَه ْنَم ٌبّرَعو ءٌباصأ نم َباصأف «مهتاعُرو مهتيشام ىلع ْمُجِهف ءءاشلاو معنلا

 ّثبو ءمايأ اهب َماقأف «ًادحأ اهيف ْدِجَي ملف « « ِمِهِيَحاَسِي غلي هللا ُلوسر لزنو ءاوُقَّرفتف «ٍلَدْنَجلا ةّموُد

 .(845) ملسم هجرخأ (1)

 امك لوبقم وهو هللا دبع نب رباج نب ليقع هدانسإ يفو ءرباج ثيدح نم ((194) دواد وبأو 705 744/8 دمحأ هجرخأ (+)

 18/١. «ريبحخلا صيخلت» رظناو «؟بيرقتلا» يف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 615 ْعيِسْيَرُملا ٍةوزغ يف :لصف

 كلت يف عداوو «ةنيدملا ىلإ كلي هللا ٌلوسر ٌعَجرف ءًاّدحأ مهنم ْبِصي ملف ؛َشويجلا قّرفو ءايارسلا
 , "”هصح ُنْب َةنيِبع ةوزغلا

 عيِسْيَرُملا ةوزغ يف :لصف
 نب ديس رارض يبأ نب ثراحلا نأ لي هغلب امل هنأ اهبّيسو .ٍسمحت ٌةّنس َنابعش يف تناكو

 ّنب ٌةدْيرُب ثعبف لو هللا لوسر ٌبرح َنوديرُي «برعلا نم هيلع َّرَدَق نمو هموق يف راس قِلَطْصُملا
 ىلإ ٌعَجرو ءهمّلكو «رارض يبأ نب ثراحلا يقلو مهاتأف كلذ هل ْمَلْعَي يملسألا بيصخلا
 مهعم جرخو ءجورخلا يف اوعرسأف َسانلا للي للا ٌلوسر بدنف «مهربخ هربخأف كي هَّللا ٍلوسر
 ءرذ ابأ :ليقو «ةٌئراح ّنب ٌديز ٍةنيدملا ىلع لمعتساو « مآبق ٍةاَرَغ يف اوجّرخي مل «نيقفانملا نم ٌةعامج
 رارض يبأ ّنِب ٌتراحلا غلبو «نابعش نم َََح نيتليلل نينثإلا موي جرخو «يثيللا هللا دبع نب َةلْيَمُت :ليقو
 ًاقوخ اوُقاَحَف «نيملسملا ربخو ِهربخب هيأ ههّجو ناك يذلا هليع هلْئَثو لي هللا لوسر ٌريسم هعم ْنَمو
 املا ٌناكم وهو «عيِسْيرَملا ىلإ لي هللا لوسر ىهتناو .برعلا ني مهعم ناك ْنم مهنع قّرفتو ؛ًاديدش
 ٌةبارو «هّياحصأ لكلا لوسر ٌفصو «لاتقلل اوؤيهتف «ةملس ّمأو ٌةشئاع هعمو هَّبُق هيلع برضف
 رّمأ مث «ٌةعاس ِلْبَّنلاب اًوًمارتف «ةدابُم نب دعس عم ٍراصنألا ٌةيارو «َقيّدّصلا ركب يبأ عم ّنيِرجاهملا
 ليك ْنَم َلِيُثَو .نوكرشملا مزهناو ٌةرصّنلا تناكف ءدحاو ٍلجر ًةلمح اولمحف هّباحصأ هلي هَّللا لوسر
 .دحاو لجر الإ نيملسملا نِم َْلَتْقُي ملو ءءاّشلاو َمَمَّنلاو «يرارّذلاو ءاسنلا كي هللا لوسر ىَبَسو «مهنم
 ٌراغأ امنإو «لاتق مهنيب نكي مل هنإف ءمهو وهو ؛هريغو «هتريس» يف فلخ نب نمؤملا ُدبع لاق اذكه
 ينَب ىلع هلك هللا ٌلوسر ٌراغأ :؛حيحصلا» يف امك «مهّلاومأو «مهَيِراَرَذ ىَّبَسَف ءاملا ىلع مهيلع
 . "ثيدحلا ركذو .َنوُراَغ ْمُهو ِقِلَطْصُملا

 ءاهبتاكف «سيق نب ٍتباث مْهَّس يف تعقو «موقلا ٍدّيَس ثراحلا ُتنب ُةَيِرْيَوُج يبسلا ةلمج نِم ناكو
 ينب نم ٍتيب ٍلْهأ ةئام جيوزتلا اذه ببسي نوملسملا ّقتعأف ءاهجرزتو قي هللا َلوُسر اهنع ىدأف
 . "296 هلا ٍلوُسَر ٌراهصأ :اوُناقو ءاوُملسأ دق قِلَطْصُملا

 ركذو . مميتلا ٌةيآ تلزنف بَلَط ىلع اوٌُسبتحاف «ةّمِئاعل ٌدّقِع طقس ٍةوزغلا هذه يفو :دعس ُنبا لاق
 يف كو يبنلا عم ُتجرخف ءاوُناَق ام كفإلا ٌلهأ لاق «ناك ام يدْقِع ِرْمَأ نم ناك اًملو :تلاق ةشئاع نع ءهيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم ؛همجعم# يف يناربطلا
 :ىل لاقو ءُّهللا ءاش ام ركب يبأ نِم ٌُتيقلو «سانلا هّسامتلا َسيَح ىَّنح يدق ًاضيأ طقسف «ىرخأ ٍةاَغ
 اذهو . كيتا يف ةصخشرا ُهّللا لزنأف ءءام سانلا عم سيلو «البو ًءانَع نينوكت رفس ّلُك يف ُةّيُب اي
 ةصق تناك اهيف نكلو ءُرهاظلا وهو ؛ةوزغلا هذه دعب اهلجأل ٌُمميتلا لزن يتلا دقعلا ةصق نأ ىلع لدي

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» رظنا 7177/5

 .رمع نبا ثيدح نم )17/7١(: ملسمو :(؟5511) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .نسح لنسب ؛ةشئاع ثيدح نم 71/7/76 دمحأ هجرخأ (؟)
 ام رظناو «قاحسإ نبا ةئعنع ًاضيأ هيفو «فيعض وهو «يزارلا ديمح نب دمحم دانسإلا يفو 211737 171/151 يناربطلا هجرخأ (1)

 .يأي
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 عيِسْيَرُملل ةوزغ يف :لصف هاهو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا تب ب جي ييييبحححيبيبيببحي ييجي سيب ااا

 ةصق ىلإ ريشن نحنو «ىرخألاب نيتصقلا ىدحإ مهضعب ىلع ٌسبتلاف ؛هسامتلاو دقعلا دقف ببسب كنإلا
 :كفإلا

 ةعرقب ةوزّعلا هذه يف هعم يي وللا ٌلوسر اهب َجَرحح دق تناك اهنع ُهَّللا يضر ةشئاع نأ كّلذو

 َُجرخف «لزانملا ضعب يف اوُلزن «ةوزغلا نِم نم اوُمجر املف «هئاسن عم هتداع َكلَي تاكو ءاَهئَباصأ

 عضوملا يف هّسمتلت ُتَعَجرِف :هايإ اهتراعأ تناك اهتخأل أدّمِع ُتَدَّقفَف ؛تعجر ّمث ءاهتجاحل ٌةشئاع

 نوركني الو جدوهلا اولمحف هيف اهوُنظف « اَهَجَدْوَ َنوُلَحدَي اوُناك َنيِّلا تلا ءاجف ءىيف ُهْنَدَنَف يذلا

 امل ٌرفنلا نإف ءًاضيأو هاَُِْنُي ناك يذلا ْمْحّللا اهشغي مل « ءِنّسلا ةّبيَف تناك اهنع هللا يضر اهنأل «هتفي

 امهيلع َفْحَي مل «نينثا وأ ًادحاو هلمح يذلا ناك ولو «هتفخ اوُركنُي مل «جدوهلا لمح ىلع اودعاست

 يف تدعقف «بيجُم الو عاد اهب , سيل اذإف «دقعلا ٍتباصأ دقو «مهلزانم ىلإ ٌةشئاع تعجرف ؛ُلاحلا

 هشرع قوف و َرمألا ٌرّبِدُي ءورمأ ىلع ٌبِلاغ ُه ُهَللاو 0 ءاهنودقفيس مهنأ تَّنظو «لزنملا

 َنوُعِجاَر هيلإ انإو هلل انِإ : : لظعُملا نب َناَوْفَص ٍلْوَقِب الإ ظقيتست ملف «ُتَمانف ءاّهانيع اهتبلغف ؛ءاشي امك

 هنع ءاج امك ؛مونلا ٌريثك ناك هنأل «شيجلا تايرخأ يف َسّرع دق ناوفص ناكو .هلك وللا لوسر ٌةجوز

 « عج رتساف ءٍباَجِحلا لوزن لبق اهارّي ٌناكو ءاهفرَع اهآر املف املف :«نئسلا» يفو ؛متاح يبأ حيحص» يف

 راس مق ءهقاجرتسا الإ نم مشت ملو «ةدحاو ملك اهلك امو ءانئكرف الإ اهيقف .هلجار غانو

 مهنم لك ملكت «ٌسانلا كلذ ىأر املف :«ةريهظلا رحن يف ٌشيجلا لزن دقو ءاهب َمِدََق ىَّنح اَمُدوُقَي اهب

 يذلا ٍدسحلاو قافنلا ٍبْرَك ني سّلتف ءاسّطتم يبأ ُنبا للا ٌردع ُثيبخلا دجوو هب ُنيِلَي امو «هتلكاشب

 هباحصأ ناكو :هقّرفُيو ءهعمجيو «هعيِلُيو «هعيِشُيو ؛ هيِشوتَسَيو «ٌكفإلا يكحتسُي لعجف «هعولُض نيب

 «مّلكتي ال تاس ل هللا لوسرو .ٍثيدحلا يف ِكفإلا ْلهأ ّضافأ «ةئيدملا اوُمِدَق املف ءهيلإ هب َنوُيَرقت

 ال ًاحيولت اهريغ ٌدُحأيو ءاََثراَقُي نأ هنع هللا يضر يلع هيلع راشأف ءاهقارف يف هّباحصأ راشتسا مث

 ليِق ام نأ ىأر امل يلعف . ءادعألا مالك ىلإ َتِفَتلي الأو ءاهكاسمإب هٌريغو ٌةماسأ هيلع راشأو ءًاحيرصت

 نم هقحل يذلا ٌمغلاو مهلا نم كي للا ٌلوسر صْلختيل نيقيلا ىلإ ةبيرلاو ُكَّشلا كرتب راشأ ءهيف كوكشم

 اهتفع نم ملعو ءاهيبألو اهلي للا لوسر بح َمِلَع امل ةماسأو ءءادلا مسحب راشأف «سانلا مالك

 هّبر ىلع لي هللا ٍلوُسَر ةمارك نِم ٌفرعو «هنم ٌمظعأو «كلذ ّقوف يه ام اهتنايدو اهتناصحو «اهتءاربو

 هب اهلزنأ يتلا ةلزنملاب هقيٌّدِص ٌتنبو ءءاسنلا نم هتبيبحو هتيب ًةبر ٌلعجي ال هنأ «هنع هعافدو ءهدنع هتلزنمو

 َّنأ ملعو ءيغب ةأرما هتحت لعجي نأ نم هيلع ُدعأو ؛هبر ىلع ٌمركأ كي هللا لوسر نأو «كفإلا ُبابرأ

 ْتَيوق ْنَمو ٠ هلوسر تحت يهو وّشِحاَفلاِب اًهيِلَْبَي نأ نِم اهبر ىلع ٌمركأ يي هللا لوسر ًةبيبح ة ٌةقيَدَّصلا

 ؛ةباحصلا تاداس نيو هريغو بويأ وبأ لاق امك لاق «هبلق يف للا دنع هردقو هلوسرل هتفرعمو هلل هتفرعم

 1١[. :روتلا] 4 ٌميِظَع نتي اذه َكَئَحْبُسط :كلذ اوعمس امل

 هب يلي ال امع ههيزنتو هب ةقرعملا ني ماقملا اذه يف هل مههيزتو ل ل مهحيبست يف ام لمأتو

 هب نط دقف نقلا اذه هناحبُ هب ٌّنظ نمف ءأيغب يب ةأرما هيلع قلخلا مركأو هليلخو هلوسرإ ٌلعجي نأ

 ىلاعت لاق امك ءاهلثمب الإ قيلت ال ةثيبخلا ةأرملا نأ هلوسرو للاب ةفرعملا ُلهأ فرعو ءءوسلا َّنظ

 .ةرهاظ ٌةيرفو ءميظع ناتهُب اذه نأ هيف َنوُكشي ال ًاعطق اوعطقف ء[1* :رونلا] نحيل ٌتَكيِلل

 ٌفرعأ وهو ءٌراشتساو ءٌتَحِبو ءاهنع َلأسو ءاهرمأ يف تّدوت هل هللا لوسر لاب امف :ليق نإف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هىآ5 عيِسْئَرُملا ةوزغ يف :لصف

 الضف هلاق امك [1 :ررنلا] «ٌميِظَع نتي اذه َكَتَحَبْسط :لاق الهو ءهب ُقيلي امبو دنع هتلزنمبو للاب رس م ع يع كج
 ؟ةباحصلا

 التباو ًاناحتماو ءاهل ًاببس ًةصقلا هذه ُهَّللا لعج يتلا ٍةرِهاَبلا محلا مامت نِم اذه نأ :ٌباوجلاف
 هللا ديزيو «ٌنيرخآ اهب ٌعضيو ءًاماوقأ ةصقلا هذْهِب عفريل «ةمايقلا موي ىلإ ةمألا عيمجلو لي هلوسرل
 سبح نأ ءالتبالاو ناحتمالا ٌمامت ىضتقاو «ًاراسح الإ نيملاظلا ُديزي الو «ًاناميإو َىدُه اًوَدَنها نيذلا
 اهرّذق يتلا ُةُمكج مدتل ءيش كلذ يف هيلإ ىحوُي ال ءاهنأش يف ًارهش ّيحولا يَ هللا لوسر نع
 «قدصلاو لدعلا ىلع ًاتابثو ًاناميإ َنوُقِواَصلا ٌنونمؤملا ٌدادزيو «هوجولا لمكأ ىلع َرهظتو ءاَماَضقو
 َرهظُيو ًاقافتو ًاكفإ نوقفانملا ٌدادزيو ىدابع نِم َنيِقَّدّصلاو «ةتيب لهأو ءولوسرو وللاب ٌنظلا نشسَحو

 لو «مهيلع وللا ةمعن متتو اهيوبأو ٍةَقيُدَّصلا نم ةدارملا ةيدوبعلا متتلو ءمهرئارس نينمؤمللو هلوسرإ دعشتل مل ل ةقدصلا ١م ة ع 0 8 00 7
 عطقنيلو «هل ءاجرلاو هب نظلا نسحو «هل لذلاو هللا ىلإ ٌراقتفالاو ,اهيوبأ نمو اهنم ةبغرلاو ةقافلا
 اذه تقو اذهلو «قلخلا نم دحأ دي ىلع جرفلاو ةرصْنلا لوصح نم َسأيتو «نيقولخملا نم اهؤاجر
 الو ْيَلِإ ُموُقَأ ال َِّللاو :تلاقف ءاهئءارب هيلع ُهّللا َلزنأ دقو ؛هيلإ يموق :اهاوبأ اهل لاق امل ِهّنح ماّقملا
 . ىَتاَرَب َلّرْئَأ يِذَلا وُه هللا الإ ُدَمْحَأ

 ثولق تّفرشتساو «ٌتْضّخمتو ٌتَصُحُم ةيضقلا نأ ءارهش ىحولا سْبَح ةمكح نم ناكف ًاضيأو
 ىفاوف «مّلطتلا ٌةياغ كلذ ىلإ تعّلطتو ءاهيف هلوسر ىلإ هللا هيحوُي ام ىلإ يفارشتسا مظعأ نينمؤملا ًّ 08 2 8 0

 دروف ؛«نونئمؤملاو هباحصأو فلهأو ُقيَدَّصلاَو (هتيب لهأو قلع هللا ٌلوسر هيلإ ناك ام ٌجوحأ ُيحولا
 ّمتأ هب اوُرُسو هّفَطلأو عقوم َمظعأ مهنم عقوف ؛هيلإ تناك ام ّجوحأ ضرألا ىلع ِثيغلا ٌدورو مهيلع
 لزنأو «ةلهَو ٍلَّرأ نِم ٍلاحلا ةقيقح ىلع هّلوسر ُهَّللا علطأ ولف «ءانهلا ةياغ هب مهل لصحو ءٍرورّسلا
 .اهفاعضأ ٌفاعضأ لب اهُفاعضأو ٌمكجحلا هذه تتافل .كلذب روفلا ىلع ّيحولا

 َجِرْخُي نأو هيلع مهتماركو «هدنع هتيب لهأو هلوسر ٌةلزنم ٌرِوظُي نأ ٌبحأ هناحبّس هللا نإف ًاضيأو
 رمأب مهبيعو مهمذو ءهئادعأ ىلع ّدرلاو «هنع ةحفانملاو َعافدلا هسفنب وه ىلوتيو «ةيضقلا هذه نع هّلوسر
 .هتيب هلهأو هلوسرل ٌرئاثلا «كلذل يلوتملا هّدحو وه نوكي لب «هيلإ بسنُي الو ؛لمع هيف هل نوكي ال

 نأ هب نيلي نكي ملف هّتجوز ْتَيِمُر يتلاو «ىذألاب وصقملا وه ناك كي هللا لوسر نإف ًاضيأو
 .ياشاحو طق أوس اهب ّنظي ملو ءاهتءاربب ملعلل ٌبراقملا ّنظلا هئظ وأ ءهملع عم اهتءاربب دهشي

 وللاو , يلْهأ يف هاذ ينقلب ٍلجمَر يف دُرْزعَي ْنَما :لاق ؛كفإلا ٍلهأ نم رذعتسا امل كلذلو ءاهاشاحو
 لإ يِلمُأ ئَلَع ْلُحْدَي ناك اَمو ءارْيح الإ ِهيَلَع ُتمِلَع ام ًالُجَر اوُرَكَد ذقلو ءأرْيَخ الإ يلهأ لع تْفِلَع اَم
 هربص لامكل نكلو ؛نينمؤملا دنع امم رثكأ ةقيّدّصلا ةءاربب ٌدهشت يتلا نئارقلا ّنِم هدنع ناكف ,00يعَم
 ىتح .هّقح هللاب نظلا نسحو «تابثلاو ربصلا ٌماقم ىّقو «هب هتقثو «هبرب هنظ ٍنِسُحو ؛هقفرو ؛هتابثو
 . هنأشب هؤانتعاو هب هير لافتحا هتمأل رهظو ءهّردق َمظعو «هبلق ّرسو «هئيع ّرَقأ امب حولا هءاج

 ملسمو ء(47/60)و )5١51( يراخبلاو , 5/6 دمحأو «(1/48) قازرلا دبع هجرخأ ءروهشملا كفإلا ثيدح ضعب وه فلز
 نم ,(5517) نابح نباو :(4959) ىلعي وبأو «(45) «ءاسنلا ةرشع» يف يئاسنلاو .(47760) دواد وبأو «(056 ح) (؟ا)
 .ةشئاع ثيدح



 عيِسْيَرُملا ةوزغ يف :لصف هاا/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 دحُي ملو ؛نينامث نينامث اوُدَُحَف «كفإلاب حّرص نمب يي هللا لوسر ّرمأ ءاهتءاربب حولا ءاج املو

 «ةرافكو اهلهأ نع ٌفيفخت ٌدودحلا نأل :ليقف «كفإلا لهأ ُسأر هنأ عم «يبأ نب هللا دبع ٌثيبخلا

 :ليقو ءدحلا نع كلذ هيفكيف ءةرخآلا يف ميظعلا ٍباذعلاب هللا ُهَدَعَو دقو «كلذل ًالهأ سيل ٌثيبخلاو

 ٌُتبثي ال ٌدحلا : ليقو «هيلإ بسنُي ال نم بلاوق يف هجرخُيو :هيكحيو هٌعمجيو ٌتيدحلا يشوتسي ناك لب

 «هباحصأ نيب هركذي ناك امنإ هنإف ؛دحأ هيلع هب دهش الو «فذقلاب رقُي مل وهو «ةنّيبب وأ «رارقإلاب الإ

 الإ ىفوتسُي ال «يمدآلا ٌقح فذقلا ٌدح :ليقو .نينمؤملا نيب هركذي نكي ملو هيلع اوُدهشي ملو
 لب :ليقو ٠ يبأ ّنبا هب بلاطُت مل ةشئاعو «فوذقملا ةبلاطم نِم نب الف هلل ٌنح هنإ : ليق نإو «هتبلاطمب

 ءأرارم هلتق بجوُي امب هيلكتو «هقافن ٍروهظ عم هلتق كرت امك :هتماقإ نِم ٌمظعأ يه ةحلصمل هَّدح كرت

 ةراثإ نمؤُت ملف «مهيلع ًاسيئر «مهيف ًاعاطم ناك هنإف ؛مالسإلا نع مهريفنت مدعو .هموق ٌفيلأت يهو

 ّتنب َةَنْمَحو «تباث نب ّناسحو ؛ةثاثأ َنِب ٌحطْسِم دلجف . اَهْلُك هوجولا ذهل َكِرُث هلعلو «هّدح يف ةنتفلا

 نم وه سيلف ءًأذإ يبأ نب هللا دبع كرتو «ًاريفكتو مهل ًاريهطت نيقداَّصلا نينمؤملا نِم ِءالْؤُهَو « شب
 .كاذ لهأ

 كولا لوسر ىلإ يموُق : :اهاوبأ اهل لاقف ءاَهّتءارب تلزن دقو ٍةَقيَدَّصلا َلوق لَّمأت نمو :لصف
 ءاهّبرل ةمعنلا اهتيلوتو ءاهناميإ ًةوقو ءاهتقرعم ملع هللا الإ ُدَمْحَأ الو هْيَلإ ٌموقأ ال هللاو» :تلاقف

 مل اهنأو ءاهتحاس ةءاربب اهّلالدإو ؛ اهشأج ًٌةوقو ءديحوتلا اهديرجتو «ماّقملا كلذ يف دمحلاب هدارفإو

 تلاق اهل ةكِوَللا ٍلوسر ةبحمب اهتقثو ؛هل بلاطلا « ءحلّصلا يف بغارلا ماقم يف اهّمايق بجوُي ام لعفت

 «لالدإلا تاماقم ٌنسحأ وه يذلا ماقملا اذه لثم يف اميس الو «هبيبح ىلع بيبحلل ًالالدإ «تلاقام

 هللو «يتءارب لزنأ يذلا وه هنإف ؛هللا الإ دمحأ ال :تلاق نيح هيلإ اهّبحأ ناك ام ِّلِلو ءهعِضوم ُهتعضوف

 ءأرهش اهل اهبيبح ُبلق كدت دقو ءهنع اهل ٌربص الو ءاهيلإ ءيش ٌتحأ وهو ءاهنم ٌةنازرلاو ٌثابثلا كلذ
 «هل اهتبحم ةدش عم هبرقو هاضرب رورسلاو «هيلإ مايقلا ىلإ ْرِدابُت ملف «لابقإلاو هنم ىضّرلا ٍتّفداص مث
 .ةوقلاو تابثلا ٌةياغ اذهو

 ماق '؟يِلْمأ يف ُهاَدأ يمل لُجَر يف يري هي ْنَم١ :لاق امل و ىبنلا َّنأ ةيضقلا هذه يفو :لصف

 نم ٍريثك ىلع اذه ٌلكشأ دقو . ِهَّللا لوسر اي ُهْنِم َكُرِذَعَأ انأ :لاقف «لهشألا دبع ينب وخأ ذاعم نب دعس

 ةظيرُق ينب يف همكُح ٌبيقع يفوُت هنأ « «ملعلا لهأ نم ٌدحأ ُفِلتْخي ال ذاعم نب دعس َّنِإَف 0 ٠

 قِلَطْضُملا ينب ةوزغ يف هنأ كش ال كفإلا ثيدحو «حيحصلا ىلع سمخ ٌةنس كلذو «قدنخلا ٌبيقع

 سانلا ٌقرط تفلتخاف «تس ةنس قدنخلا دعب تناك اهنأ مهدنع ٌروُهمجلاو «عيسيرُمْلا ٌةوزغ يهو هذه

 «قدنخلا لبق عبرأ نس تناك عيسيرُملا ةوزغ :ةبقع نب ىسوم لاقف «لاكشإلا اذه نع باوجلا يف

 لاقو . اهدعب ٌقدنخلاو ةظيرق تناكو : لاق «ءسمخ ةنس تناك :يدقاولا لاقو «يراخبلا هنع هاكح

 ءاذه ىلعو قدنخلا لبق عيسيرملا نوكت نأ ىلوألاو «كلذ يف اوفلتخا :قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا

 ةشئاع نأل ءًاضيأ كلذ فالخ ىلع لدي ام كفإلا ثيدح يفو . هفالخ ىلع سائلا نكلو «لاكشإ الف

 ُبنيزو «شحج تنب بنيز نأش يف تلزن باجحلا هيو «باجحلا لزنأ امدعب تناك ةيضقلا نإ :تلاق
 يهو :ُةَشِئاَع تلاق .«يِرَصََو يِعْمَس يمحأ» :تلاقف :ةشئاع نع اهلأس لَو هنإف ءهّتحت تناك كاذ ذإ

 ةدعّقلا يذ يف ناك بنيزي هجبيوزت نأ خيراوتلا ُبابرأ ركذ دقو . لك يبنلا جاوزأ نم ينيماسُت تناك يتلا



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هام ْعيِسْيَرُملا ةوزغ يف :لصف

 قلطْصُملا ينب ةوزغ نإ :قاحسإ نب دمحم لاقو .ةبقع نب ىسوم ٌلوق حصي الف اذه ىلعو «سمخ ةنس
 نب هللا ديِبُع نع «يرهزلا نع لاق هنأ ال إ «كفإلا ثيدح اهيف ركذو «قدنخلا دعب تس ةنس يف تناك

 ٌدرف ءهنم َكُرِذَعَأ انأ :لاقف .ريضحلا نب ةيسأ مق :لاقف «ثيدحلا ركذف «ةشئاع نع «ةبتع نب هللا دبع
 كش ال يذلا ٌحيحصلا وه اذهو :مزح ُنِب دمحم وبأ لاق .ذاعم نب دعس ركذي ملو «ةدابع نب ٌدعس هيلع
 يذ ٍرآ يف تناكو «كش الب ةظيرق ينب حتف رثإ تام ذاعم نب ّدعس َّنأل مهو ذاعم نب دعس ركذو ؛هيف

 نم رهشأ ةينامثو ةنس دعب ةسداسلا ةئسلا نم نابعش يف قلطصملا ينب ينب ةوزغو «ةعبارلا ةنسلا نم ٍةدعّقلا

 نم ٌديزأب قلطصُملا ينب ةوزغ نم عوجرلا دعب نيروكذملا نيلجرلا نيب ةلواقملا تناكو ءدعس توم

 . يتأيس امك سمخ ةنس يف ناك قدنخلا نأ :حيحصلا :تلق

 ؛قورسم نع لئاو يبأ نع ؛يراخبلا قر ضعب يف نأ ؛كفإلا ثيدح يف عقو اممو : لصف
 م نإفإ ٍءرهاظ طلغ اذهو :دحاو ٌريغ لاق . 200 ينتثٌدحف «كفإلا ثيدح نع ناموُر َّمأ ٌتلأس :لاق
 ىلإ ٌرظْني ْنَأ هر هرس نم" :لاقو ءاهربق ين هد هللا لوسر لزنو هل هللا لوسر ٍدِهع ىلع تتام ناموُر
 ءاهلأسو اهتايح يف ًةنيدملا َمِدَق ٌقورسم ناك ولو : اولاق ."”«هذهل ىلإ ْرَظْنيلَك نيعلا روُحلا َنِم وَما
 ىور دقو :اولاق يك هللا لوسر ٍتوم دعب ةنيدملا َمِدَق امنإ قورسمو ءهنم عمسو هي هللا لوسر يقلل
 لمحف ٠ ءاهنم عمس هنأ ةاورلا ٌضعب نظف « ءاهنع ًةياورلا ّلسرأف ءاذه ريغ ًاثيدح نامور ّمأ نع ءقورسم
 :مهضعب ىلع تفّحصتف ٌنامور مأ تلئس : لاق ًاقورسم لعلو :اولاق .عامسلا ىلع ثيدحلا اذه
 ةياورلا ٌدْرَي ال اذه لك :نورخآ لاقو .لاح لك ىلع فلألاب ةزمهلا بتكي نم سانلا نم نأل .ءتلأس
 هلو اهلأس ًاقورسم نإ :هريغو يبرحلا ميهاربإ لاق دقو . «هحيحص# يف يراخبلا اهلخدأ يتلا ةحيحصلا
 كيد امأو :اولاق .هنع تلح مده نامور أو «ةنس نوعيسو نامث هلو تامو ءةنس ةرشع ٌسمخ
 :هتحِص ناعنمت ناتلع هيفو ءٌحِصَي ال ٌتيدحف ءاهربق يف هلوزنو كي هللا لوسر ةايح يف اهتوم
 هاور هنأ :ةيناثلاو «هثيدحب ٌختحي ال ثيدحلا ٌفيعض وهو هل ناعدج نب ديز نب يلع ةياور : امهادحإ
 ىلع اذه مدقي فيكف هلك هللا لوسر ّنمز كردُي مل مساقلاو كلك يبنلا نع ءدمحم نب مساقلا نع
 «ينتثدحف «نامور َّمأ ٌتلأس : قورسم هيف لوقيو ؛هحيحص» يف يراخبلا هيوري سمشلاك هدانسإ ٍثيدح

 نامور مأ نإ :ليق دق : «ةباحصلا ةفرعم» باتك يف ميعن وبأ لاق دقو .تلئس : ظفللا نوكي نأ دري اذهو

 .مهو وهو كلك هللا لوسر دهع يف تيفوت
 لس : هراشتسا امل ل يبنلل لاق ًايلع نأ : هقرط ضعب يف نأ كفإلا ثيدح يف عقو اممو : : لصف

 امك وأ يلا ىلع غئاصلا ْمَلْعَي ام الإ اهيلع ُتْمِلَع ام : :ثلاقف «٠ اهلأسف «ةّريِرَي اعدف «َكقّدصت َةَيِراَجلا
 مع ُسابعلا ناكو ؛ةليوط ةَّدمب اذه دعب ُتّقَتع ثتقتع و تبتاك امنإ ًةريرب نإف ءاذه َلِكْشٌتسا دقو .تلاق

 دقو لو ٌيبنلا هل لاق اذهلو «حتفلا دعب ًةنيدملا َمِدَق امنإ ٌسابعلاو «ةنيدملا يف كاذ ذإ هك هللا لوسر

 بيطخلاك ظافحلا نم ةعامج هركنأ «ينتئدحف» هلوق نأ :019 /4 ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو ؛(51417) مقرب يراخبلا دنع وه 60
 .هريغو يدادغبلا

 اذهو ءهب ءدمحم نب مساقلا نع ديز نب يلع قيرط نم «(144) «ناجرج خيرات» يف يمهسلاو 2307/8 دعس نبا هجرخأ (؟)
 .واو ريخلاف «فيعض ديز نب يلع هلاسرإ عمو «لسرم



 قدنخلا ةوزغ يف :لصف ه5 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ًاثيِفُم ةَريِرَب ضغب ْنِم ُبَجْعَت الآ !ُنم اًبع ايه :- هعجارُت نأ تباف ءاهججوز ٌعجارُت نأ : :ةريرب ىلإ َعِفَش

 نوكيف ًامِزال ناك نإ ؛هوركذ يذلا اذهو .ةشئاع دنع ٌةريرب نكت مل «كفإلا ةصق يفف . 2'هاَهَل ِهبُحو
 نظف «كقّدصت ةيراجلا لسف : لاق امنإو «ةٌريرب لَس : يلع هل لْقَي ملو «ةريرب ةيراجلا هتيمست نم مهولا

 «حتفلا دعب ىلإ رمتسا اهل ثيغم بلط نوكي نأب مزلي مل نإو «كلذب اهامسف «ةريرب اهنأ ةاورلا ٌضعب
 .ملعأ هللاو .لاكشإلا لاز ءاهنم سأيي ملو

 ٍةنيدملا ىلإ انعجر نئل :يبأ نبا نيقفانملا ُسأر لاق «ةوزغلا هذه نِم مهعجرم يفو :لصف

 «لاق ام لحي ُرزتعي يبأ نبا ءاجو ٠ يهل لوسر مقرأ نب ُديز اهنّلبف ءَّلدألا اهنم ٌرعألا ٌنَجِرخُيل

 :لاقف «هنذأب ثِبنلا ذخأف «نيقفانملا ةروُس يف دير ٌقيدصت ُهّللا لزنأف ٠ « كهل لوُسَر نع َتَكَسَ
 ّنْب ٌداَّبع رم !هللا َلوُسَر اي :ُرَمُع ُهَل لاق « ؛هنذأب لل ىفو يلا اًده َلاَق مث «ُهَّللا َكَقَدَص ْدَقَم ْرِْبَ»

 . ههباَحْصَآ لقي ًادّمَحُم َّنَأ ُنماَنلا َتِّدَحَت اًدِإ فيكَ :لاقف هَقُْع ْبِرْضَيْلَك ءرشب

 قدنخلا ةوزغ يف :لصف
 يف تناك ًادُحأ نأ فلي ال ذإ ٠ | ؛نيلوقلا ٌحصأ ىلع لاوش يف ةرجهلا نم سمخ ٍةنس يف تناكو

 لجأل هوفلخأ مث ءعبرأ ٌةنس وهو «لبقُملا ماعلا يف كلا لوسر نوُكرشمْلا ٌدعاوو «ثالث ًةنس لاوش

 .يزاغملاو ٍريّسلا لهأ ٌلوق اذه . هبرحل اوؤاج «سمخ ةئس تناك املف «اوُعِجرف ءةنسلا كلت ٍبْدَج

 يذلا ٌحيحصلا وه اذهو :مزح نب دمحم وبأ لاق . عبرأ ةنس تناك لب :لاقو ةبقع نب يسوم مهفلاخو

 وهو ءٍدَحَأ موي 8 ئيبنلا ىلع ضرع هنأ ؟نيحيحصلا» يف ٌرَمُع نبا ثيدحب هيلع جتحاو هيف ُكَش ال

 . "ةزاجأف «ةنس ًةرشع ٌسمَح نبا وهو ءقدنخلا موي هيلع ٌضرُع مث فْرجي ملف «ةنس ٌةرشع عبرأ نبا

 .ةدحاو ٌةنس الإ امهنيب نكي مل هنأ مص :لاق

 ِنَع ُهَرْفصتسا امل ُهَدر « يّيبنلا نأ ٌربخأ رمع َنبا نأ :امهدحأ «نيباوجب اذه نع بيجأو

 وأ ٍةئسب اهٌرواجت يفنّي ام اذه يف سيلو «ًاقيطم اهيف هآر يتلا ٌّنَّسلا ىلإ َلَصَو اّمل امل هزاجأو «لاتقلا

 .ةرشع ةسماخلا رخآ يف قدنخلا ٌمويو ةرشع ةعبارلا ٍلّوُأ يف ٍدُحُأ موي ناك هّلعل هنأ :يناثلا ٠ اهوحن

 «دحأ مَْي نيملسملا ىلع نيكرشملا ٌراصتنا اوأَر امل دوهيلا نأ قدنخلا ةوزغ ببس ناكو :لصف
 «مهفارشأ جرخ ؛ ٍلبْقُملا ماعلل عجر مث ؛كلذل جرخف ٠ «نيملسملا وزغِل نايفس يبأ ٍداعيمب اوُمِلَعو

 ىَلَع مهِنوُضّرحُي ةكمب شيرق ىلإ مهريغو عيبّرلا نب ةنائكو «مكشم نب مالسو «قيقُلا يبأ نب مًالسك

 اوُجرخ مث «ٌشيرق مُهُتَباجأف مهل ٍرصّنلاِب مهسفنأ نِم ممودعوو «هيلع مهنوُبَلؤيو « هللا لوسر ِوْزَع
 مهل ٌباجتساف «كلذ ىلإ مهتوعدي «برعلا لئابق يف اوُهاط ّمث ءمهل اوُباجتساف ءمُهْوَعدُف ناَفَطَع ىلإ

 «ناّرهظلا رمي ميلس ونب مُهْنقاَوو .نالآقعبرأ يف نايفس وبأ مهلفاقو ير تجرخف «باجتسا نم

 نَم ناكو .ْنْضِح نب ُةنيِبُع مهُدئاقو ُناَفَطَع تءاجو هرم وئبو ؛عجش ثأو «ةَراَرَقَو «دسأ وُنب تجرخو

 .فالآ ةرشع رافكلا نم ّقدنخلا ىفاو

 )١( سابع نبا ثيدح نم ؛(0787) يراخبلا هجرخأ .

 مقرألا نب ديز ثيدح نم ((71/77) ملسمو ((4404) يراخبلا هجرخأ (؟) .

 )0( ملسمو ؛(5091) يراخبلا هجرخأ )00454.



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفل قدنخلا ةوزغ يف :لصف

 رفحب يسرافلا ٌناملس هيلع راشأف «ًةباحصلا راشتسا «هيلإ مهريسمب كي + هللا ٌلوسر َّعِمَس املف
 هيف هسفنب لِمَعو ,نوملسملا هيلإ ردابف قلي ِهَّللا ٌلوسر هب رمأف «ةنيدملا نيبو ٌردعلا نيب لوحي يتدنخ
 ءهب ٌربخلا رتاوت دق ام هتلاسر مالعأو «هتوبُت ِتابآ نم هرفح يف ناكو ؛مهيلع ٍراَمُكلا ٌموجه اوردابو
 .رافكلا نيبو مهنيب ٌقدنخلاو «نيملسملا ٍروهظ تفلخ لبج : ٌعْلَسو ؛عْلَس ٌمامأ قدنخلا ٌرفح ناكو

 قدنخلابو «هفلخ نم لبجلاب نّصحتف « «نيملسملا نم فالآ ة ةثالث يف هِي هللا لوسر جرخو

 ٍءاَّنلاب كي ُيبنلا رمأو .ٍلُحُأ موي هجورخ نم طلغ اذهو «ةثامعبس يف جرخ :قاحسإ نبا لاقو . مهمامأ
 . موتكم ّمَأ ّنبا اهيلع فلختساو ءقنيدملا ماطآ يف اوُلِعجَُق ؛يرارذلاو

 ملف هل حقفي نأ دسأ نب ٌبعك ىبأف ؛مهنصح نم اندف «ةظيرُق ينب ىلإ بطحأ نب يبُح قلطناو

 ىلع ٍدَسأو َناَفَطَعَو شيرقب ٌكّدتج «رهدلا ّزعب كج دقل : لاق ؛هيلع لخد املف ءهل حتف ىتح ُهُمّلكُي ْلَرَي
 سيل قرْبَيو دُعْرَي وهف هُّزاَم ٌقاره دق ٍماَهَجِ ءرهدلا ّلُدب هللاو ينّتقِج : :بعك لاق ءدمحم برحل اهتداق

 يف نيكرشملا عم لخدو .لَو هللا لوسر َنيِبو هّنيب يذلا دهَعلا ٌضقن ىَّنح هب لزي ملف .ءيش هيف
 خدم ىتح ءيج نأ دمحمب اورثظي مل نإ هنأ يب ىلع بعك طرشو «نوكرشملا كلذب سف «هتبراحُم
 .هب هل ىّقوو «كلذ ىلإ هباجأف :هباصأ ام هبيصيف «هنصح يف هعم

 «ريبُج نب َتاوََخو ءِنْيدْعَّسلا مهيلإ ثعبف ؛دهعلل مهضقنو ةظيرق ينب ٌربخ لك هللا لوسر غلبو
 ىلع مهوٌدجوف «مهنم اوند املف ؟هوضقن دق وأ ؛مهدهع ىلع مه له : اوُقِرْعَيِل ةحاور نب هللا ّدبعو

 ىلإ اونحلو :مهنع اوُقرصناف هلي هللا لوسر نم اوُلانو «ةوادعلاو ٌبسلاب مهورهاجو .نوكي ام ثبخأ
 لاقف ؛نيملسملا ىلع كلذ ٌمظعف ءاورّدغو دهّعلا اوُضقن دق مهنأ هنوربخُي انحلال هللا لوسر

 «قاَمّتلا مبنو البلا ّدتشاو :(نيِمِلْسُملا َرَشْعَم اَي اوُرِشْبَأ نبك ُهَّللاد :كلذ دنع لك هللا لوسر
 نإ ويري ىه ابو روع انوي َّنِإٍ : اناث ةنيدملا ىلإ باهذلا يف كل هللا لوسر ةثراح ينب ضعب نذأتساو
 . نيتفئاطلا هللا تبث مث ِلَشَفلاب ةّملس ونب مه [1؟ : :بازحألا] «ااَؤ َّ ودير

 نبي هب هللا لاح ام لجأل لاتق مهنيب نكي ملو ء«ًرهش و هللا لوسر َنيِرِصاحم نوكرشملا ماقأو
 اوُنِبقأ هعم ةعامجو دو دبع نب وٌرمع مهنم «شيرُق نِم َسراوُق نأ الإ « ءنيملسملا نيبو مهنيب قدنخلا

 نم ًاقّبض ًاناكم اوُمّميت مث ءاهمرعت ٌُبرعلا تناك ام ٌةديكُم هذه نإ | :اولاق «هيلع اوُققو املف «قدنخلا ّوحن
 بدتناف زاّريلا ىلإ اَوَعَدَو مْلَسو قدنخلا نيب ةخبّسلا يف مهُليخ مهب تلاجو «هوُمحتقاف ؛قدنخلا
 نيكرشملا ناعجُش نِم ناكو ”ىيدي ىلع ُهّللا هلعقف ؛ٌةزرابف «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ورمعل
 نوصي ال محق : :ذئموي نيملسملا ٌراعِش ناكو «مهباحصأ ىلإ نوقابلا ٌمزهناو «مهلاطبأو

 ٍءنْضِح ّنب ٌةئيِيُع ًةنيِيع حلاصُي نأ هو هللا لوسر دارأ « «نيملسملا ىلع ٌلاحلا هذه تلاط املو
 ىلع ٌةضوارملا ترجو ءامهموقب افرصنيو «ةنيدملا رامي ِثلُث ىلع ناَفَطُع يسيئر فوع ّنب ٌتِراحلاو

 نإو ءٌةعاطو ًاعمسف ءاذهب كمآ هلا ناك نإ ا!دَّللا لوسر اي :الاقف «كلذ يف نيدعسلا راشتساف «كلذ
 «ناثوألا ةدابعو للاب ِكرّشلا ىلع ٌموقلا ءالؤهو نحن اّنُك دقل «هيف انل ًةجاح الف «٠ ءانل هُعنصت ًائيش ناك
 انزع هل انادهو «مالسإلاب هللا انمركأ نيحف ءعيب أ ئرق الإ ةرمث اهتم اوُكأي نأ نوثمطي ال مهو
 ْمُكَل ُهًعَئضأ ءيَّش َوُه اَمّنِإِ» :لاقو ءامهّيأر َبّرصف ءتيسلا الإ مهيطعُت ال هللاو ؟اًلاومأ مهيطعُت ؛كب
 . اَوَّدِحاَو ِسْوُق ْنَع مُكَدَمَر ذَك ٌبَرَعلا ُتِيَآَو اَمَل



 قدذخلا ةوزغ يف :لصف هىكأ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ّلَقَو ءمهّعومج مزهو ءّودعلا هب َلَّذَح «هدنع ْنِم ًارمأ عنص «ٌدمحلا هلو لجو َّرع هللا نإ مث

 ءهنع هللا يضر رماع نب دوعسم نب يعن : هل لاقباط نب ًالجر نأ كلذ نايم امم ناكف مهّدح

 : لَو هللا ٌلوسر َلاقف ءتئش امب ينرُمف «ُتملسأ دق ينإ اللا لوسر اي :لاقف ٠ هلك للا ٍلوسر ىلإ ءاج

 ينب ىلإ كلذ هروف نم بهذف . «ةَعْدَح ب َبْرَحِلا َّنِإَف ٌتْعطَتْسا اَم اَم اَنَع ْلْذَكَ ءٌدِحاَو ُلْجَر تن امن

 «ةظيرُق ينب اي : :لاقف «همالسإب نوملعي ال مهو «مهيلع لخدف «ةيلهاجلا يف مهل ًاريشع ناكو «ةظيرُق

 «نيعجار مهدالب ىلإ اوُرَمْشن ٌرَمشنا الإو ءاهوزهتنا ةصرُق اوُباصأ نإ ًاشيرق نإو ءًادمحم مُثبراح دق مكنإ

 مكوطعُي ىتح مهعم اوُلياقت ال : لاق ؟ميعُن , اي لمعلا امف :اولاق . ا

 «مكل يدر نوملعت :مهل لاقف «شيرُق 7 ههجو ىلع ىضم مث ؛يأرلاب ترشأ دقل : اولاق «نْي

 ماج مأد دمحم دهع ٍضقن نم مهنم ناك ام ىلع اوَُِت دق وهي نإ :لاق .معن :اولاق « كل يصل

 الف ٌنِئاهر مكولأس نإف « « مكيلع هنوُثلامُي مث ههيلإ اهّنوعفدي ّن يار مكتم نوذأي مهلأ هوا دك مهناو

 :دوهيلا ىلإ اوثعب «لاوش نم تبسلا ٌةليل ناك املف . . كِل لكي مهل لاقف ءَناَمَطَغ ىلإ | بهذ مث « مهوطعُت

 :دوُهيلا مهيلإ لسرأف ءدّمحم ٌرِجاَتُت ىتح انب اوُضهناف ٠ «ٌفْحلاو ٌعاركلا كله دقو «ماَقُم ضرأب انسل انإ

 ينح مكعم نان ال اإف اذه عمو «دي اوُندحأ نيح انلبف نم باصأ ام متملع دقو «تببسلا موي ويلا نإ

 انإ : :دوهي ىلإ اوثعبف معن ّللاو مُكّددص : شييرُق تلاق , ؛كلذب مُهُّلُسُر مهتءاج املف . َنِئاهَر انيلإ اوثعبت

 ٌلذاختف «ميعُت هللاو مكقدص : : ةظيرُ تلاقف ًادمحم ٌرجانُت ىتح انعم اوُجرخاف ءآدحأ مكيلإ ُلِسُ ال هللا

 الإ ًاردق مهل ُعَدَت الو مهاب ُضْوعُت ثلعجف «حيرلا نم ًادنُجم نيكرشملا ىلع هلا ّلسرأو «ناقيرفلا

 مهبولق يف نوقلُيو «مهنولزلزي ةكئالملا نِم للا ٌدتجو ءرارق مهل ْرِقي الو همَعلَم الإ ءّابُّبَظ الو ءاهئاّنك

 هذه ىلع مهدجوف ءمهربخب هيتأي ناميلا نب ةفيذخ هيي هللا لوسر لسرأو «فوخلاو َبْعُرلا
 «لاحلا

 . موقلا ليحرب هربخأف هلك هللا لوسر ىلإ عجرف «ليحرلل اوؤيهت دقو

 قدصف ؛مهلاتق هللا ٌءافكو ءريخ اوُناني مل « «هظيغب ودع ُهّللا در دقو كو هللا لوسر حبصأف

 ليربج هءاجف «خالسلا م ٌعضوو ةنيدملا لخدف هدحو ٌبازحألا مزهو «هّدذبع رصنو .هّدنج َّزعأو :هّدعو

 ُدْعَب ْعَضَت ْمَل ةَكِئالَملا نإ «خآلشلا ُمُتْعْضَوَأ : لاقف «ةملس ّمأ تيب يف لِستغي وهو ٌمالسلا هيلع

 الك ءاعيطمًاعِاَس َّناَك نما : لكي هللا ُلوُسر ىَدانَق طبرق ينب يني  ِءالؤمل ٍةَْرَع ىَلِإ لضَْلا ٠ اَهَتَحِيْسَأ

 ههانمدق ام ةَّفيرُق ينب رمأو هرمأ نم ناكو ءًاعارس نوملسملا جرخف . «ةظْيَرُق ينب يف الإ ّرْضَملا ّنَيْلَصُي

 . "نيملسملا نو ةرشع وَ ةظيرق م ممويو قدنخلا موي دهشتساو

 ينب عم لتقُي ملو « يللا لوسر ىلع بازحألا َّبّلأ ْنّمِم ناك عفار ابأ نأ انمّدق دقو :لصف

 ٍنب بعك لتق يف سوألل ًةاواسم هلتق يف ٌجرزخلا ٍتبغرو ءبطخأ نب يبُح هبحاص لِي امك ةظيرُق

 يف كولا لوسر يدي َنيِب نالواصتي ِنْيَيحلا يذل لعج دق «ىلاعتو هناحبُس ُهَّللا ناكو «فرشألا

 ؛ِكيتَع نب هللا ٌدبع مهو «ةملس ينب نم مُهَلُك ٌلاجر هل بدتناف « ءمهل َنِذَأَك «هلتق يف هوُنذأتساف «ٍتاريخلا

 نب يِعاَّرححو نانس نب دوعسمو ءيعْبِر نب ثراحلا «ةداتق وبأو « سينأ نب وللا ٌدبعو «موقلا ٌريمأ وهو

 , وللا ٍلوسر ىلإ اوعجرو ههوُلتقف «٠ ءأليل هيلع اوُلزنف ءهل راد يف ربي يف هوتأ ىتح اوراسف ءدوسأ
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 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ف ةباغلا ةوزغ يف :لصف

 يِذّلا اذه :سينأ نب للا دبع فيس لاق ءاَماّيإ هْوَرأ املفمُكَفاّيْسَأ ينوُرأ» :لاقف ءهلتق ىعّدا مهلك
 ,290ةماَعللا َرَئَأ هيف ىرأ هك

 لَو هللا ُلوسر جرخف ءمهوزغيل رهشأ ةتسب ةَطِيرُق َدْعَب ناّيحِل ينب ىلإ وللا ٌلوسر جرخ مث : لصف
 ىتح ريسلا ٌعرسأ مث «موتكم ّمأ نبا ةنيدملا ىلع فلختساو ؛ماشلا ديرُي هنأ رهظأو «لجر يتئام يف
 محرتف «هباحصأ ٌباصُم ناك ثيح نافسُعو جَمأ نيب وُمو «مهدالب ةيدوأ نم داو ٌناَرُع نطب ىلإ ىهتنا
 ماقأف ءدحأ ىلع مهني ردقي ملف ؛لابجلا سوؤر يف اوُبرهف «نايحل ونب ٌتَعِمَّسو «مهل اعدو مهيلع
 عارم ىلإ سراوف ةرشع ثعبف نافسُع ىلإ راسف «مهيلع اوُريدْقَي ملف ءايارسلا ثعبو ءمهضرأب نيموي
 .ةليل ةرشع برأ اهنع هتبيغ تناكو «ةنيدملا ىلإ عجر مث «شيرُم هب عمستل ميِمَعلا

 دجن ةيرس يف :لصف
 هطبرف «ةفينح ينب دّيس يفينحلا لاثأ ٍنب ةَماَمٌثِب تءاجف ءدجن ّلَيِق اليخ وللا ٌلوسر تعب مث

 نإ دمحم اي :لاقف هةَماَمُت اي َكَدْنِم اَما :لاقف ءهب رمو ءدجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ هللا لوسر
 مث ؛هكرتن «ٌتئش ام هنم ظعُت ْلَسْق «لاملا ُديُِت َتْنُك نإ رِكاَش ىَلَع ْمْنُ ْمِهْنت نإو ءمك اذ َلثْفَت لَ
 اوقِلَظأ١ :لاقف «ةثلاث ًةرم رم مث ءألوأ هيلع در امك هيلع ٌدرف كلذ َّلْكِم هل لاقف «ىرخأ ٌةرم هب رم
 ناك ام ِهَّللاو :لاقو ملسأف «هءاج مث «لستغاف ؛دجسملا نم بيرق ٍلخن ىلإ بهذف هرثلطأفًةَماَمُ
 ىلع ناك ام ِهَّللاو «ّىلإ هوجولا ٌبحأ َكّهجو حبصأ دقف ؛كهجو نم ّيلإ ضغبأ ٌهجو ضرألا هجو ىلع
 انأو ؛ينتذخأ كليخ َّنإو ءّيلإ ٍنايدألا ٌبحأ كّئيد حبصأ دقف ؛كنيد نِم يلع ٌضْمبأ نيد ضرألا هجو
 :ُةَماَُت اي ٌتْوَبَص :اولاق ءشيرق ىلع مدق املف «رمتعي نأ هرمأو كي هلل ُلوسر هرّشبف «ةرمُعلا ٌديرأ
 اهيف ندي ىَّبَح ةظنج ُةّبَح ِةماَميلا نم مكيتأي ال ّللاو الو كلك دمحم عم ٌتملسأ ينكلو وّللاو ال :لاق
 ُتَدِهج ىتح ةكم ىلإ ّلمحلا عمو «هدالب ىلإ فرصناف «ةكم فير ٌةماميلا تناكو "الو هللا لوسر
 ءماعطلا لمح مهيلإ ىّلِخُي ًةمامُث ىلإ بثكي نأ مهماحرأب هنولأس يل هللا ٍلوسر ىلإ اوبتكف «شيرق
 غلو هللا ٌلوسر لعفف

 ةباغلا ةوزغ يف :لصف
 «ةباخلاب يتلا ذل يبنلا حافل ىلع َناَفَطَع نب وللا دبع ينب يف ُيِراَرَقلا يضح ُنِب ُةْيَُع راغأ مث

 نبا وهو :فلخ نب نمؤملا ُدبع لاق .هتأرما اولمتحاو «نافسُع نم لجر وهو اًهّيِعار لتقو ءاهقاتساف
 ٌبِكَرو ءاهب يدوُت ام لوأ ناكو «يبكزا للا َلْيَخ اي :يدونو «ٌخيرصلا ءاجف ءأدج ٌبيِرَغ وهو ءرذ يبأ
 هل َدَقَمَك ِرمْكِملاَو عرّدلا يف ورمع نب ُدادقملا هيلإ مدق ْنَم لوأ ناكف ءديدحلا يف ًامّنّملي وللا ٌلوسر
 تلختساو «كِرْكأ ىَلَم انإ :لويخلا كقحلت ىَّتح ٍضْما» :لاقو ءهحمُر يف ءاوللاَوكي هللا لوسر
 ٍليَّتلاب مهيمري لعجف ءهيلجر ىلع وهو ءموقلا عوكألا نب ٌةملس كردأو ؛موتكم ْمأ ناي هللا ٌلوسر
 :لوقيو

 هجرخأ عفار يبأ لتق ربخو .تاقث هلاجر ءلسرم اذهو «كلام نب بعك نب هللا دبع نع ؛7178 77/7 /؟ ماشه نبا هجرخأ )١(
 .فتصملا هركذ يذلا عوفرملا ظفللا نود :«(4075و 4078) يراخبلا
 .ةريره يبأ ثيدح نم «(47/7) يراخبلا هجرخأ )١(



 ةباغلا ةوزغ يف :لصف كفي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ست تت سا ص ا يال

 عض”ولا ميمو او عّوفألا ٌُيكِفاَنتَواَمْذَخ

 اًنَقِحَلَف :ةملس لاق ءةدرُب نيثالثو حاّفّللا ٌعيمج مهني ٌدقنتسا دقو ورق يذ ىلإ ىهتنا ىتح

 لجر ةئام يف ينتئعب ولف ؛شاطمع َموقلا نإ !هّللا لوسر اي :ٌتلقف ءٌءاشِع ُليخلاو ةوّللا ُلوسَر

 مث «خجشاُك َتْكَلَم» : هكَيهللا ٌلوسر لاقف «موقلا قانعأب ُتذخأو «حْرَسلا نم مهيديأ يف ام ٌتذقنتسا

 . هناَفَطَع يف َنؤَرْفيل نآلا مهن : لاق
 ٌلاجرلاو «يتأت ليخلا ٍلزت ملو ُدادمألا تءاجف «فوع نب ورمع ينب ىلإ ةنيدملاب ٌحيرصلا بهذو

 :فلخ نب نمؤملا دبع لاق .ِدَّرَق يِذِب هل هّللا لوسر ىلإ اوَهَتْلا ىتح «لبإلا ىلعو مهمادقأ ىلع

 .رشع وهو «يقب امب ٌموقلا تلفأو «حاقل ٌرْشَع اوذقنتساف
 يف ملسم ظفلو ءاهّلُك َحاقْللا اوذقنتسا مهنأ : :«نيحيحصلا» يف يذلاو «نيب طلغ اذهو :تلق

 «يرهظ ءارو هُنفّلخ الإ هي َِّللا ٍلوسر حاقلل نم ٍءيش نيم ُهَللا قلخ ام ىتح# : ةملس نع ؛هحيحص»
 , و درب ٌنيِثالث مهنم ٌتبلتساو

 اوركذف ءريشلاو يزافملا يلهأ ني ٌةعامج اهيف مو دقو «ةييدُحلا دعب تناك ٌةوزغلا ءذهو : لصف

 نع «نايفس نب نسحلاو «دمحأ مامإلا هاور ام :هانلُق ام ةحِص ىلع ٌليلدلاو هيي ةّيبيَدَحلا َلْبَق تناك اهنأ

 ينثدح :لاق ءرامع نب ةمركع انثدح :لاق ءمساقلا نب مشاه انثدح :لاق «ةبيش يبأ نب ركب يبأ

 انأ تجرح : لاق ١ يوهللا وسر َعَم ةيبيدُلا َنَمَّر ةنيدملا ُتْمِدَق :لاق «هيبأ نع «ةملس نب سايإ

 فاك هللا لوسر لبإ ىلع ةنييع نب نمحرلا دبع ٌراغأ ءِسّلَقِب ناك املف «لبإلا عم هيّدَنَأ ةحلطل سرفب حاَبَرو
 .اهلوطب «هحيحص» يف ملسم اهاور , ؟لصقلا ٌّقاسو «اَهَيِعاَر ٌلَتَقَك

 ةنسب ةظيرت دعب نايحي ينب از ركذف هي امهر كلذ يف اهتريس» يف فس نب نمؤملا دبع مهو

 ةنييُع نب نمحرلا دبع راغأ ىتح يلايل الإ ثكمي مل «ةنيدملا لك هللا ٌلوسر َمدَق امل :لاق مث ءرهشأ

 ني اذه نيأف «ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةئييع ٌةوبأ : :ليقو «نمحرلا ُدبع راغأ يذلاو . ةصقلا ركذو

 .ةيبيدححلا نمز ةئيدملا ٌتمدق :ةملس لوق

 ةلكهلا ٌلوسر ثعب :لاقف « «ةيبيدُحلا لبق 5 ةرجهلا نم ٍتس ةئس يف ايارس ةدع يدقاولا ركذ دقو

 نيعبرأ يف يدسألا نصخيم َنْب َةَساكُع ةنيدملا همودق نِم تس ٌةنس - رخآلا :لاق وأ لوألا عيبر يف

 لزنف ءاوبرهف ءمهب ُموَقلا َرِذَّنو «ريسلا ٌدَجأَف «بهو نب عابسو «مرقأ نب تباث مهيفو ءِرْمَعلا ىلإ ًالجر

 ىلإ اهوُقاسف «ريعب يتئام اودجوف «مهتيشام ضعب ىلع مُهّلَد نَم اوُباصأف ع َعِئالطلا ٌتعبو «مههايم ىلع

 . ةنيدملا

 حّبّصلا عم اًمْوُقاوو ءٌاشُم مهتّليل اوراسف ةَّصّنلا يذ ىلإ حارجلا نب ةديبُع يبأ ةيرس ثعبو

 : . ملسأف ًادحاو ًالجر اوُباصأو «لابجلا يف ًابره مهوزجعأف «مهيلع اوُراَغأف

 امف ءاومان ىتح مهل ٌمْوَقلا َنَمَكُف ةّيرَس رفن ةرشع يف لوألا عيبر يف ةملسم ّنِب دمحم ثعبو

 . ًاحيرج دمحم ٌتلفأو «ةملسم ني دمحم ٌُباحصأ َلِيْقَف «موقلاب الإ اوُرَعَش

 .ًالوطم عوكألا نب ةملس ثيدح نم ((1807) ملسمو ؛(5144) يراخبلا هجرخأ (1)

 .(181) ملسمو 05/4 دحأ هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز في ةباغلا ةوزغ يف :لصف

 لاقي ةينزُم نم ةأرما باصأف موُمَجلاب ةثراح نب ديز ةيرس تناك تس ٌةنس يهو ةنسلا هذه يفو
 ىرسألا يف ناكو «ىرسأو ٌءاشو ًامَعَن اوُباصأف ءميلُس ينب لاحم نم ةَّلحم ىلع مهتلدف ؛ةميلح :اهل
 .اهجوزو اهّسفن ةينزُّملل لَ هللا لوسر بهو «ٌباصأ امب ةثراح نب ديز َلَقَق املف «ةميلح ٌجوز

 ةبلعث ينب ىلإ ىلوألا ىدامجج يف ٍفِرَّملا ىلإ ةثراح نب ٍديز ٌةيرس تناك تس ةنس : ينعي - اهيفو
 ْنِم باصأف «مهيلإ َراسةنِلَي ِهَّللا َلوسَر ّنوكي نأ اوُقاخو ءٌبارعألا تبرهف «ًالجر رشع ةسمخ يف
 .لايل عّبرأ باغو «ًاريعب َنيرشِع مِهمَعَن

 يتلا ٌلاومألا ٍتّذِحَأ :اهيفو ىلوألا ىدامجم يف صيعلا ىلإ ةثراح نب ٍديِز ُةّيرس تناك اهيفو
 :قاحسإ نبا لاق .شيرق لاومأ تناكو «ماَّشلا َّنِم هّعِجرَم ٌبنيز جوز عيبرلا نب صاعلا يبأ عم تناك
 ًالجر ناكو ؛ماشلا ىلإ ًارجات عيبرلا نب صاعلا وبأ جرخ :لاق «مزح نب دمحم نب هللا دبع ينثدح
 «تلفأو «هريِع اوُقاتساف لي هللا ٍلوسرل ٌةيِرَس ُهْنيِقْلف ًالفاق لبقأف «شيرقل ٌمئاضب هعم تناكو ءًانومأم
 ٍتنب ٌبنيز ىلع َلخدف «ةئيدملا صاعلا وبأ ىتأو «مهنيب همَسَقُف ءاوُباصأ امبولي وللا ٍلوُسَر ىلع اوُمَِقو
 نم ُهعم ناك امو «هيلع هلام ٌدر لكي هللا ٍلوسر نم هل بّلطت نأ اهلأسو ءاهب راجتساف لَك هللا لوسر
 هَل مُتْبَصَأ ذو مّثمِلَع ْذَك ُتْيَح ان َلُجّرلا اذهل َّنإ» :لاقف ةّيِرَّسلا ل هللا ٌلوسر اعدف «سانلا لاومأ
 تناك ءمئفرك ْنِإَ ءاوُنَمْفاَك هوْيَلَع اوُدُرَت ْنَأ ْمُتْيَأَر ْنِإَف مُكيَلَع انآ يِذّلا ِّللا ءيَق َوُمو وِرْيَمِلَو الام
 ءُنّشلاب يتأيل لجرلا نإ ىتح ءاوُباصأ ام هيلع اودرف هللا لوسر اي هيلع هٌدرن لب :اوُلاقف «مُكّقَحَو
 ٌمِلَق ىتح جرح مث «هيلع هوُدر الإ ًاريثك الو هوباصأ ًاليلق اوكرت امف «لبحلاب لجرلاو «ةوادإلاب َلجرلاو
 مل لام يعم مكنم ٍلحأل يقب له «شيرق ٌرشعم اي :لاق غرف اذإ ىتح ءمِهَعِئاَضِب سانلا ىلإ ىّنأف ةكم
 لبق َمِلْسَأ نأ ينعنم ام هللاو امأ :لاقف :ًاميرك ًايفو كاندجو دق ءاريخ هللا كازجف ءال :اولاق ؟هيلع ُهّدرأ
 هللا الإ َهلإ آل نأ ٌدهشأ ينإف «مكلاومأب ٌبهذأل ٌتملسأ امنإ ينأ اوُتظَت نأ ًافوخت الإ مكيلع َمَكْقَأ نأ
 0 هُلوسرو هُدبع ًادمحم نأو

 الإو «ةيبيذُحلا ٌلْبَق تناك صاعلا يبأ ةصق نأ ىلع لدي قاحسإ نباو يدقاولا نم ٌلوقلا اذهو
 صاعلا يبأ ةصق نأ ةبقع نب ىسوم معز نكلو «شيرقل كي هللا ٍلوسر ايارس ضّرعتت مل ةندُهلا ٌدعبف
 لي هللا لوسر رمأب كلذ نكي ملو ءهباحصأو ريصب وُبأ لاومألا ذخأ يذلا نأو «ةندّهلا دعب تناك
 .يرهزلا ُلوق اذه .اهوذخأ الإ شيرقل ريع مهب رمت ال تناكو ءرحبلا ٍفيِسِب نيزاحنُم اوناك مهنأل

 ريصَب وبأو «لدنج وبأ لزي ملو :ريصب يبأ ةصق يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم لاق
 ُتنب ُبنيز هّنحت تناكو «عيبرلا نب صاعلا وبأ مهب رم ىَّتح ؛كلانُه امهيلإ اوعمتجا نيذلا امهباحصأو
 رهصل ًادحأ مهنم اولُثقي ملو ءمهوُرسأو ءمهعم امو مهوذخأف «شيرق نم رفن يفي هللا لوسر
 اهيبأل دليوُح ِتنب ةجيدخ تخأ نبا وهو كرشم ذئموي صاعلا وبأو «صاعلا يبأ نم كي هللا ٍلوسر
 نيذلا هباحصأ يف صاعلا وبأ اهملكف :بنيز هتأرما ىلع ًةنيدملا َمَِقَف ءصاعلا يبأ ليبس اْوَّلَو ءاهمأو
 لوسر َّنأ اومعزف «كلذ يف يّ هللا لوسر ٌبنيز تمّلكف ؛مهل اوذخأ امو ءريصب وبأو لدنج وبأ مهرسأ
 ُكاَنْدَجَو ُرْهّصلا َمْعيَك ءصاقلا ابأ اَنْرَماَصَو َأساَنأ اًْرَماَص اّنإ» :لاقف «َنانلا بطخف «ماقؤيك هلل

 )١( دعس نبال «تاقبطلا» رطنا 886/5 7)4.



 ةباغلا ةوزغ يف :لصف قفن (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تت مضل ااا 1 دبع ريخ يده يف داعملا داز

 هممس <
 ْمُهَعَم َّناَك اَم اوُدَحَأو ؛ ريب وُبأَو ٍلَدْنَج وبأ ْمُهَدَحأَك «ِشْيرُق ْنِم هَل باحضأ يف ماَّشلا نم لب هنا

 ٍصاقعلا اَبأ َنُوريحُم ْمُْنأ َلَهَك ءمُهَريِجَأ ْنأ يشأ وللا ٍلوُسَر َتْنِب تب َّنِإو ءًادحنأ ْمُهنِم اوُلُقَي ْملَو
 صاعلا يبأ يف غلي هللا لوسر ُلْوَ هّباحصأو لدنج ابأ علب املف معن :ُسانلا لاقف :؟هَباَحْسَأَو
 ٌلوسر بتكو «لاقعلا ىتح ؛مهنم ذخأ ءيش ّلُك مهيلإ در ءىرسألا نِم هدنع اوناك نيذلا هباحصأو

 اوُعِجرَي نأ نيملسملا نِم امهعم نَم ٌرُمأيو ؛هيلع اوُمَدْقَي نأ مهرمأي «ريصب يبأو لدنج يبأ ىلإ ِةِلي هللا

 يبأ ىلع لي هللا لوسر ُباتك َمِدَّقَف ءاهريعو شيرق نِم دحأل اوُضّرعتي الأو :مهيلهأو مهدالب ىلإ

 لوسر ىلع لدنج وبأ لبقأو «هّئاكم لدنج وبأ هنفدو ءردص ىلع وهو تامف «توملا ىف وهو ءريصب

 .ثيدحلا يقاب ركذو . شيرق ُريِع ْتَنِمَأو وي هلل

 اهُريِع تطسبنا امنإ شيرُقو «ةئدّهلا مز ملسأ امنإ صاعلا ويأو ءبوصأ ةبقع نب ىسوم لوقو
 .ةندُهلا نمز يف تناك اهنأ رهاظ ّنّيب ةصقلل يرهزلا ُقايسو «ةندُهلا ّنَمَّز ماشلا ىلإ

 املف «ةوسُكو لامي هزاجأ دقو ءرصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ُةّيْحِو لبقأ اهيفو :يدقاولا لاق

 كي هللا لوسر ءاجف ءًاثيش هعم اوُكرتي ملف «ٌقيرطلا هيلع اوُمطقف .ءماَذُج نم ٌنمان هيقل 220ىمشحي ناك
 ةيبيدُحلا دعب اذهو :تلق . ىمْسِح ىلإ ةثراح نب َديز قي هللا ٌلوسر ٌتعبف «هربخأف هتيب َلُخدي نأ لبق

 ّمَلِب هنأ كلذو «ركب نب دعس ينب نِم يح ىلإ كَّذُ ىلإ لجر ةئام يف يلع جرخو :يدقاولا لاق

 ءٌراهنلا ُنُمْكَيو ؛ليللا ٌريسي «مهيلإ راسف «ربيخ دوي اوُدُمَي نأ نوديرُي ًاعمج اهب نأ كي هللا لوسر
 .ربيخ ّرمث مهل اولعجي نأ ىلع مهترصُن مهيلع اوُضرعف ءربيخ ىلإ هوُقعب مهنأ هل ٌرقأف مهل ًائيع باصأف

 نإ» : هلي هللا لوسر هل لاقف «نابعش يف لدنجلا ةموُد ىلإ فوع نب نمحرلا دبع ُهّيرس اهيفو :لاق

 يبأ مأ يهو ءْغَبْضألا ّتنب ٌرضامُت نمحرلا دبع جّوزتو «ٌموقلا ملسأف ؛مهكلم نبا جّوزتف ؛كوعاطأ
 1 . ”ههكلمو مهّسأر اهوبأ ناكو ءةملس

 اوُتاتساو ءونتي هللا ٍلوسر عار اوُلَتَق نيذلا َنيّيِئَرُعلا ىلإ يرْهِفلا رباج نب زرُ ٌةيرس تناكو :لاق

 . ًاسراف نيرشع ُةَيِرُسْلا تناكو ءَّتِس ًةنس لاوش يف َلبإلا

 َنيّيِنَرْعلا ةصقو .يتأيس امك ةدعّقلا يذ يف تناك «ةيبيدُحلا لبق تناك اهنأ ىلع لدي اذهو :تلق

 !وللا َلوُسَر اي :اوُناَق «وي هللا َلوُسَر ان ةئَرُعَو ٍلكُع نم ًاطهر نأ ءسنأ ثيدح نم ؛نيحيحصلا» يف
 نأ مُهَرَمأو ءِورَّذِب غي وللا لوُسَر مهل َرَمأَك ؛ةئييملا اَنْمَحْوَتْساَف ءفير َّلْهَأ ْنُكَن ملو ءعْرَض ُلْهأ ان

 َدْوَذلا اوُقاَتْساو يي ِهللا ٍلوُسَر َيِعار اوُلََك ءاوُحَص اّملَك ءاَِلاَوبأو اَهِنَبْل ْنِم اوُبَرْشَيَك ءاّهيف اوُجرْحَي

 َرمأَف «مهيلَط يف كيلا ُلوُسَر ٌتعبف «يعاّرلا َنيَع اوُلَمَس : ملسمل ظفل يفو ."ههيالْسإ َدْعَباوُوبََو
 . اونا ىَّنح َةّرَحلا ةّيِحان يف مُهَكَرتَو ءمُهَلْجْرَأَو مُهَييَأ َعطَنَق مه

 اًهْلَعجاو «ٌَقيِرَطلا مُهْيَلَع مَع ّمُهّللا» : لي هللا لوسر لاّقف «رباج نع «ريبُرلا يبأ ثيدح يفو

 .447/1؟ دعس نبال «تاقبطلا3 رنا (0) .ىرقلا يداو ءارو عضوم )١(

 .(4 ج) (15191) ملسمو 1498(2 2 4197و 014) يراخبلا هجرخأ (م)

 014 ح) (0151/1) ملسم هجرخأ (ع)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 ةيبيدحلا ةصق يف :لصف

 . "0ةّصِقلا ركذو . اوُكرْمَأف «ليبسلا مهيلع للا ىّمعف ««ِلَمَج ِكْسَم ْنِ قبض ْمهَلَع
 ذخأ اذإ براحملل عمجلاو «محللا لوكأم لوب ٌةراهطو بالا لاوبأ ٍبرش ٌراوج هقفلا نم اهيفو

 ؛يعارلا َنْيَع اوُلَمَس امل مهنإف ؛ «لعف امك يناججبلاب لعفُي هنأو .هلتقو ِهِل ِهِلْجِرو هدي عظم نيب لتقو لاملا
 ٌودحلا لزنت نأ لبق تناك نإو «ةخوسنم تسيل ٌةمكحم ةصقلا نأ اذهب رهظ دقو .مهنيعأ لمس
 .ملعأ هللاو . اهلاطيإب ال اهريرقتب تلزن ٌدةودحلاو

 ةيبيدحلا ةصق يف :لصف
 ٌدداتقو «يرهزلا ُلوق وهو «ٌحيحصلا وه اذهو .ةدعّقلا يذ يف ٌتِس ًةنس تناك :عفان لاق

 .مهريغو «قاحسإ نب دّمحمو «ةبقع نب ىسومو
 .لاوش يف تناكو «ناضمر يف ةيبيدُحلا ىلإ كي هللا لوسر ّجرخ : هيبأ نع «ةورع نب ماشه لاقو

 يذ يف تناك اهنإ : ةورع نع دوسألا وبأ لاق دقو ؛ناضمر يف حتفلا ٌةازغ تناك امنإو «مهو اذهو
 .باوصلا ىلع ةدعقلا

 اهنم ركذف َقَْعَقلا يذ يف ّنِهّلُك رَمُع َعّبرأ رمتعا ِْلي يبنلا نأ «سنأ نع «نيحيحصلا» يفو
 , © ةييدحلا ةرمُ

 ًافلأ اوناك» :امهيف هنعو .رباج نع“ !نيحيحصلا» يف اذكه ,ةثامشمخو لأ هعم ناكو
 . ©«ةئامثالّثو ًافلأ اّنُك» :ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع :امهيفو '””«ةئامعبرأو

 ًءرشع ٌسمخ : :لاق ؟ناوضّرلا ًةعبب اوُدِهَش َنيذلا ناك مك : :بّيسملا نب ديعسي تلق :ةداتق لاق
 ينئّدح وه َمَمْرَأ هللا هُّمحري :لاق «ةثام ًةرشع َعبرأ اوُتاك :لاق هللا دبع ّنِب ٌرباج نإف :ٌتلق :لاق .ةئام
 , *ةئام ةرشع ٌسمخ اوناك مهنأ

 نع ٌةندبلا ٌّدنَدَب ٌنيعبس ةيبيدُحلا ٌماع اوُرحن ِمُهّنَأ هنع حصو «ٍنالوقلا رباج نع حص دقو : :تلق
 ىلإ ٌبلقلاو ٠ مهلجارو ٍمِهّسِراَف ينعي ءانلجّرو انليخي ةئامعبرأو ًافلأ :لاق ؟مّثنك مك : هل ليقف ءٍةعبس
 لوقو «نيتياورلا ٌحصأ يف عوكألا ٍنب ةملسو ءراسي نب ٍلِقْعَمو «بزاع نب ءاربلا ٌلوق وهو «ليمأ اذه
 تحت لكي هللا ٍلوسر عم انك : :هيبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع : :ٌةبعش لاق « نزح نب بّيسملا
 .ةئامعرأو ًافلأ ةرجشلا

 ءاج دق ٌةندبلاو َّدَنَدَب ٌنيعبس ذئموي اوُرحن مهنأ هُرْذُعو «ةئامعبس اوناك :لاق نم ًانّيب ًاطلغ طلغو
 يف تناك ةئدبلا نأب حّرص دق هنإف ٠ «لئاقلا اذه هلاق ام ىلع ُلُدي ال اذهو ؛ةرشع نعو ةعبس نع اهؤازجإ
 يف لاق دقو «ًالجر نيعستو ةئامعبرأ اوُناكل « «مهعيمج نع نوعبسلا تناك ولف «ةعيس نع ة ةرمعلا هذه
 . ةثامعبرأو ًافلأ اوُناك مهن : هنيعب ثيدحلا مامت

 نيب ثعبو «ةرمُعلاب ٌمرحأو ءهّرعشأو ّيدهلا كي هللا ٌلوسر دّلق «ةفيلُحلا يذب اوناك املف :لصف

 )١( يرازفلا يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم فعضل «فيعض ٍدانسإب 88/4 «لئالدلا» يف يتهيبلا هجرخأ .

 .(1781) ملسمو )8//١1(: يراخبلا هجرخأ (1)
 والا 2 :(1805) ملسمو :«(51617) يراخبلا هجرخأ (9)
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 ةيبيدحلا ةصق يف :لصف فَي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 لس ااا ياخ

 ٌتكرت ينإ :لاقف هنْيَع هاتأ «نافسُع نم ًابيرق ناك اذإ ىتح «شيرق نع هُربُي ٌةَعاَرُح نم هل ًانيع هيدي

 تيبلا نع كوُداصو كولّتاقم مهو «ًاعومج كل اوعمجو «ٌشيِباَحألا كل اوعمج دق يْؤُل ّنِب ٌبعك

 ٍمهوُناعأ نيذلا ءالؤه يرارُد ىلإ ليمن نأ نورتأ» :لاقو هّباحصأ يي ُيبنلا راشتساو «كوعنامو

 ّمْوَن نأ نورت مأ هللا اهعطق ًاقنُع ْنُكَن اوؤيجي نإو «نيبورحم نيروثوم اوُدعق ءاوُدعق نإف « «مهّبيِصْنَق

 لاتقل ءىجن ملو «نيرمتعم انثج امنإ ؛ ملعأ هلوسرو ُهللا :ركب وبأ َلاقف «هانلتاق هنع انَّدض نمف «تيبلا

 اوناك اذإ ىتح اوحارف «آذإ اوُحوُرْد :لَو يبنلا لاقف «هانلتاق «تيبلا نيبو اننيب لاح نم نكلو ءدحأ

 «ِنيمَيلا َتاّد اوُزَُك ؛ٌةَعيِلَط ِسَْرُفل ٍلْبَح يف مما ٍديلَولا نب لاح ّنإ» :لك ّيبنلا لاق «قيرطلا ضعبي

 ىتح ٌهَْو يبنلا راسو «شيرقل ًاريذن ضُكري قلطناف «شيجلا ِةَرثَِ رقي مه اذإ تح دلاخ مهب رعش املا
 ٍتَآلَخ : اوُاقف تحلف لح لَخ : :ٌسانلا لاقف ؛هتاحاَر هب ثكرب اَهنِم مهيلع طبي يتلا تلا ناك اذإ

 اَهَسَبَع ْنِحَلَو يلح اَهَّل كاد امو ءاَوْضَّقلا تألحخ اما هو يبنلا لاق ٌاوضقلا ٍتآلخ ءاَّوْضَقلا

 مهتيطعأ الإ هللا ٍتامْرُح اهيف َنوُمظَعُي طم ينوُأسَي ال ودي وقدَيب ب يسْفن يِذَّلاَو' :لاق مث ««ليفلا ٌُسباَح

 الا ضربت امنإ ءءاملا يلق ٍدَمَ ىلع ةيبيدحلا ىصقأب لزن ىتح َلَدَعُك «هب ثييوف ءاهرجز مث هاهي

 مث «هِيَن انك ْنِم ًامهس عزتناف ءشظعلا هي هللا لوسر ىلإ اوُكَشُف «هوحزُت نأ سانا ُهْيْلُي ملف ٠ ضربت

 , 0هنع اوٌردص ىتح ءّيّرلاب مهل ُشيِجَي َلاز ام هللاوف : :لاق ءهيف هوُلعُجَي نأ مهرمأ

 اعدف «هباحصأ نم ًالجر مهيلإ ّتَعِبي نأ هيي هللا ٌلوسر ٌبحأف « «مهيلع هلوزنل ٌشيرق ُتَعِرَفو

 نإ يل ٌبّضغي بعك ينب نم ٌدحأ ةكمب يل سيل ءوللا ّلوسر اي : لاقف «مهيلإ هثعبيل باّطخلا نب رمع

 نب ٌنامثع ِةِكَي هللا ٌلوسر اعدف «َتدرأ ام ٌّمّلبم هنإو ءاهب هّتَريشع نإف نافع نب َناَمْثُع ْلِسْرَأَق «تيذوأ

 .مالسإلا ىلإ مُهُعداو ءًاراّمُع انئج امنإو لاتقل ٍتأن مل انأ مهربخأ : :لاقو «شيرق ىلإ هلسرأف نافع

 هللا نأ مهّريخيو «حتفلاب مهّرُشبيو «مهيلع َلُحديف «تانمؤم ًءاسنو «نينمؤم ةكمب ًالاجر يتأي نأ هرمأو

 «حدلبب شيرق ىلع رمف «نامثع قلطناف .ناميإلاب اهيف ىَفُحَتْسُي ال ىتح «ةكمب هّئيد ٌرهظم لجو َّزع

 ٍتأن مل انأ مكربخأو ؛مالسإلا ىلإو هللا ىلإ مُكوعدأ يي هللا ٌلوسر ينثعب :لاقف ؟ديرت نيأ :اولاقف

 نب ديعس ُنب ُنابأ هيلإ ماقو . كتجاح ْذُمناف «ُلوُقت ام انعمس دق :اولاقف . ارامُم انج امنإو «لاتقل

 .ةكم ءاج ىتح ُنابأ هّقدرأو «هراجأو «سرفلا ىلع َنامْثُع لمحف ٍهّسرف جرسأو هب بحرف «صاعلا

 مد :هلي هللا لوسر لاقف ءهب فاطو تيبلا ىلإ انلبق نامثع صلح : نامثع َعَجْرَي نأ لبق نوملسملا لاقو

 هب ينط َكاَذ» :لاق ؟ّصّلَخ دقو هللا لوسر اي هُعئمي امو : اوُناقف ««َنوُروُصْحَم ُنْحَّنو ِتْيَبلاب فا هظأ

 .(هَعَم فوطَن ىّنَح ِةَبْعكْلاِب تولي الأ

 قيرفلا نم ًالجر نيقيرفلا دحأ نم ٌلجر ىمرف ؛ «حلصلا رمأ يف نيكرشملاب نوملسملا طلتخاو

 نم ٍدحاو ّلُك نهتراو ءامهالك ناقيرفلا حاصو «ةراجحلاو ِلبّثلاب اًوّمارتو «ةكرعم تناكو ءرخآلا

 ىلإ نوملسملا راثف «ةعيبلا ىلإ اعدف ليف دق ٌنامثع نأ يك هللا َلوُسر غلبو «مهيف نمب نيقيرفلا

 وده :لاقو «ءهسفن ديب لَو هللا ٌلوسر ذخأف ءاورِقَي الأ ىلع هوُئيابف «ةرجشلا تحت وهو ِةلَي هللا لوسر

 هير ناَمْثُم ْنَ

 .مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع «(77737و 7771) يراخبلا هجرخأ )١(

 .5318 /8 ؛ريثك نبا ريسفت»و ؛,54)/ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا (؟)



 )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز همم ةيبيدحلا ةصق يف :لصف

 «تيبلاب فاوطلا نِم هللا دبع ابأ اي ٌتيفتشا :نوملسملا هل لاقف «نامثُع عجر ةعيبلا ِتّمَت املو
 ام َدَيِبْيَدُحلاِب ٌميقم هلي هللا لوسرو دنس اهب ٌتثكم ول هديب يسفن يذلاو « يب مّئننظ ام سئب : :لاقف
 لاقف .ٌتيبأف «تيبلاب فاوطلا ىلإ ٌشيرق ينتعد دقلو لك ِهللا ُلوُس َر اهب فولي ىتح اهب ُتْفظ
 ٍةعببل هك هللا لوسر دب اذجخآ رمع ناكو ان اننسحأو «دللاب اًملعأ ناك كي هللا ُلوسر :نوملسملا
 هعَفري اهتصُقي ًاذخآ راسي نب ُلِقْعَم ناكو . (””سِيك نب ٌدجلا الإ مُهُّك نوملسملا هعيابف ؛ةرجشلا تحت
 «تارم ثالث عوكألا نب ٌةملس هعيابو . ©0يِدَّسألا نانس وبأ هعياب نم َلّوَأ ناكو .' "2و هللا لوسر نع
 .ههرخآو ءمهطسوأو ءسانلا لوأ يف

 لوسر حضن ةَبْيَع اوُثاكو «ةعازُ ني رت يف يعازّجلا ءاقرو نب َلْيَدُب ءاج ذإ «كلذك مه امنيبف
 ةيبْيَدُحلا هاي َداَدعأ اولزن يؤل نب رماعو يول نب ٌبعك ٌتكرت ينإ :لاقف «ةّماهِي لهأ نمل هللا
 ءٍلَحأ ٍلاَتِقِل ةئجن جن ْمَل انو :كو هللا لوسر لاق. .تيبلا نع كوُداصو «كوُلِتاقم مهو «ليفاطملا ُدوُعلا
 ينيب اوُلْخُيو :مُهئَداَم اوُؤاَض نإ مهب ْتَرَضَأَو ُبْرَحلا مُهنَكَهَن ذك ًاشْيرُف نإو «َنيِرِمَتْعُم انْئِج ْنِكلَو
 لإ بأ مه نإو ءاوُممج ذك الإو اوُلَمك ؛سانلا هيف لخد ايف اوُلخدَ نأ اوؤاَع نإ « ساتلا نيبو
 همَرْمَأ هللا َنَدِقْنُل وأ « يتَفِلاَس َةرَفْثَت ىَّنَح اذه يِرَْأ ىَلَع مُهياَمأ ودب يِسْفَت يِذَلاَو َلاَتِقلا

 اذه دنع نِم مكُتتج دق ينإ : :لاقف ءًاشيرُق ىتأ ىتح قلطناف «لوقت : ام مهغلبأس : ليدُب لاق
 هنع انثَّدحُت نأ انل ًةجاح ال :مهؤاهفس لاقف . . مكيلع هُئضرع متئش يش نإف ءًالوق لوقي هّيعمس دقو «لجرلا
 لاق امب مهثدحف . اذكو اذك : لوقي هّتعمس :لاق «هتعمس ام ٍتاه : مهنم يأرلا ووذ لاقو .ءيشب
 هنآ ينوعدو ءاهولبقاف دشُر َةّطُح مكيلع ّض ْهَرَع دق اًذه نإ : يفقّتلا دوعسم ُنِب ٌةورُع لاقف .ةلط ليبنلا
 يأ :كلذ دنع ٌةورع هل لاقف «ليدُيل هلوق نم ًاوحن هي يبنلا هل لاقف «٠ هملكُي لعجف فاتأف ءهتئا :اولاقف
 ءىرخألا نكت نإو ؟كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم دحأب ٌتعمس له كّموق تلصأتسا ول ٌتيأرأ دمحم
 صُْصْما : ركب وبأ هل لاقف «كوعديو اوُرِفَي نأ ًاقيلخ سانلا نم ًاشابوأ ىرآو ءًاهوجو ىرأل ينإ هللاوف
 ٌدَي الول «هديب يسفن يذلاو امأ :لاق .ركب وبأ : اولاق ؟اذ نم :لاق .هعدنو هنع ٌّرِفَن نحنأ تالا َرظَب
 نب ةريغملاو «هتيحلب دخأ هملك املكو ل بنلا مّلكُي لعجو «كّبجأل اهب َكِزْجَأ مل يدنع كل تناك
 برض للك يبنلا ةيحل ىلإ ٌةورُع ىوهأ املكف «رفغهلا هيلعو ؛ثيسلا هعمو قي ّيبنلا ٍس أر دنع ةبعش
 :اولاق ؟اذ نم :لاقو هسأر ةورع عفرف كي وللا لوسر ةيحِل ْنَع َكَدَي ْرخَأ : لاقو «يفيسل | ٍلْعَتِب هدي
 يف ًاموق بحص ٌةريغملا ناكو ؟كتردت يف ىعسأ تسل وأ ُرَُع يأ : لاقف . ةبعش نب ٌةريغملا
 َّلاَملا اأو .لباف ٌمالْسإلا امأ» : :هلَك ئيبنلا لاقف . ملسأف ءاج مث ؛ ءمهلاومأ ذخأو مهلتقف «ةيلهاجلا
 .«ءيّش يف ُهْنِم ٌتْسَلُق

 تعقو الإ ةماخُت كَ ٌيبنلا محن اَم هللاوف «هينيعب لف هللا لوسر باحصأ قُّمْرَي لعج ةورع نإ مث
 ىلع نولتتقي اوُداك ءأضوت اذإو ءهّرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو «هّهجوو هّدلج اهب َكَلَدَف ,مهنم ٍلُجَر فك يف

 .رباج ثيدح نم :(89 ح) (1881) ملسم هجرخأ (1)
 .(1884) ملسم هجرخأ قفز

 .ًالسرم يبعشلا نع +177 /4 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ 2
 154/4 «لئالدلا» يف يقهيبلاو «(17 ح) «(1801) ملسم هجرخأ (5)



 ةيبيدحلا ةصق يف :لصف 00 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ,هباحصأ ىلإ ٌةورع عجرف .هل ًاميظعت ٌرظنلا هيلإ نوُدِحُي امو ؛هدنع مهتاوصأ اوضفخ مّلكت اذإو ؛هئوضو
 اكلم ٌتيأر ام هللاو «ئشاجنلاو ءّرصيقو «ىرسك ىلع :ِكولملا ىلع ٌثدفو دقل هللاو ءموق يأ :لاقف

 «مهنم لجر فك يف ْتَعَقو الإ ةماخُن مكنت نإ هللاو «ًادمحم دمحم ُباحصأ معي ام هب هباحصأ همظعُي

 ملكت اذإو «هتوضو ىلع نوُتتقي اوُداك أضوت اذإو ءهرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو .هدلجو ههجو اهب كلدف

 لاقف ءاهولبقاف ءدشُر ةطُخ ُ مكيلع ضرع دقو «هل ًاميظعت ٌرظنلا هيلإ نوُُدِحُي امو «هدنع مهتاوصأ اوُضفخ

 :ْلَو هللا لوسر لاق هباحصأو هل ّيبنلا ىلع فرشأ املفإ هينا : اولاقف هنآ ينوعد : ةنانك ينب نم لجر

 كلذ ىأر الف وُ ٌموقلا هلبقتساو «هل اهونعبف هل اهوُمباف نبل نومي موق نم وهو الف اذهل

 دق ندّبلا ٌثيأر :لاقف «هباحصأ ىلإ عجرف . ِتيَبلا ِنَع اوُُدَصُي نأ ءلُؤْهِل يِفَبْنَي عَْنَي ام وللا َناَحْبُس :لاق

 :اولاقف .هنآ ينوعد :لاقف «صفح نب ُرَرْكِ ماقف ٠ «تيبلا نع اوُدَصُي نأ ىرأ امو ءْتَرِهْشَأو ْتَدْلُ
 لوسر ٍمُلُكُي لعجف «رجاف لجر وهو ءِصْفَح نب ُرَرْكِم اذه» :هكَو ٌئبنلا لاق ءمهيلع فرشأ املف .هتئا

 :لاقف مكرم نم ْمُكَل َلُهْس دَه» : :كو يبنلا لاقف هورمع نب ُليِهُس ءاج ذإ «هملكي َوُه انيبف يي هلل

 :ليهس لاقف . محلا ٍِنِمْحَّرلا ا لاقف «بتاكلا اعدف «ًاباتك مكنيبو اننيب بيكا .تاه
 :نوملسملا لاقف «ٌبتكت تنك | ٌكِيساب :بتكا نكلو ءوُه ام يردن ام هللاوف «ٌنمحرلا امأ

 :ُبّتْكا» :لاق ف هلا كيشاب بل ١ و يبنلا لاقف ءميحرلا نمحّرلا هللا مسب الإ اهبثكن ال ِهللاو
 نع كانددص ام هللا ٌلوسر كنأ ُملعن انك ول هللاوف : ليهُّس لاقف .؛وللا ٌلوُسر ٌدّمْحُم ِهْيَلَع ىضان ام اذه

 «ينوُمُثْبْدُك ْنِإو 4 هللا ُلوُسَر ينإ» : كك يبنلا لاقف هللا دبع نب دمحم :بتكا نكلو «كانلتاق الو «تيبلا

 :ليهس لاقف ؛دب فوظَتُق ءِتْيَبلا ن نيبو اَنَْيَب اوُلَكت ْنأ ئلع» :ل# ئبنلا لاَقك اوللا ِدْبَع نب ُدَمَحُم : بنك

 ال نأ ىلع :ليهس لاقف «بتكف «لبقملا ماعلا نم كلذ نكلو ُةَطْعَص اَنْذِخَأ نأ ُثرعلا ُتّدحتت ال هللاو
 ىلإ دري فيك «وللا َناَحْبُس :نوملسملا لاقف ءانيلإ هّنددر الإ كنيد ىلع ناك نإو لجر اّنِم َكيِتأِي
 ذك هدوبق يف سري ورمع نب ليهس نب لدنج وبأ ءاج ذإ «كلذك مق انيبف . ًاملسم ءاج دقو نيكرشملا

 ٌكيضاقأ ام لوأ ٌدمحم اي اذه :ليهس لاقف « «نيملسُملا ٍروِهُظ نيب هسفنب ىَمَر ىتح ةكم لفسأ نم جَرمت
 ءيش ىلع كحئاَصأ ال ًاذإ هللاوف :لاقف ؛دعب ٌباتكلا ضقن مل انإ» :هكي يبنلا لاقف لإ ُهدرَت نأ هيلع
 لاق .لعافب انأ ام :لاق «لعفاف ئلب» :لاق .كل هزيجمب انأ ام :لاق ؟يل ُهْزِجأَك» لك يبنلا لاقف «ًادبأ
 الأ ءًاملسم ُتنج دقو نيكرشملا ىلإ ُدَرَأ نيملسملا ٌرشعم ايا: لدنج وبأ لاقف .هانزجأ دق ىلب :زركي
 ذنم تككش ام هللاو :باطخلا نب ٌرَمْع لاق ًاديدش ًاباذع هللا يف َبَّذُع دق ناكو ٌتيقل ام نورت

 انسلأ :ٌّتلق ؟ىلب# : لاق ؟ًاقح هللا يبن تسلا : هللا لوسر اي تلقف يك يبنلا ٌتيتأف «ذئموي الإ ٌتملسأ

 املو َعِحْرّنو «آذإ انديد يف َةَينَّدلا يطعُن م ٌمالع : تلق «ىلبدا :لاق ؟لطابلا ىلع انّودعو قحلا ىلع

 ٌتسل وأ :ٌتلُق (هيصفأ ُتْسْلَو ءيرِصات ٌوُهَو ءوللا ُلوُسَر ينِإ) :لاقف ؟انئادعأ نيبو اننيي ُهللا مُكْحَي

 :َلاق .ال :ُتلق ؟؟َماَعلا هنأت َكْنَأ َكترَبْخَأْكَأ ءىّلَب» :لاق ؟هب فوطنو َتيبلا يتانس انأ انئدحُت تنك

 امك ركب وبأ يلع درو أي هللا لوسري ُثلق امك هل ُتلقف «ركب ابأ ُتيتأف :لاق .«هب ٌفّوطُمو هبنآ َكّنإف»

 :رمُع لاق .َّقَحلا ىلع هن هللاوف «َتوُمَت ىَّنَح ِهِزْرْقِب كِسمّتساف :دازو ءءاوس هلك هللا لوسر يلع در
 . ًالامعأ كلذل تلمعف

 ْمُهْنِم َماَق اَم ِهلئاَوَك 'اوُقِلْحا مث ءاوُرَحْناَق اوُموُق» :لك هللا ٌلوسر لاق .باتكلا ةيضق نِم غرف اًملف



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفر ةيبيدحلا ةصق يف :لصف

 اه ركذف «ةملس أ ىلع لخدف اف دحا مهب أ ل ملف تارم فت ف 5 ىتح دعو طر
 ىتح ةملك مهنم ًادحأ ملكت ال مث 5 جدا ؟كلذ ٌتِحتَأ :هللا لوُسر اي : ةملس ّمأ تلاقف «سانلا ّنِم يت
 «هئذي رحت : : كلذ لعف ىتح مهتم ًادحأ ْلُكي ملف ءجرخف ماقف . . َكّفلحيف كقِلاَح وعدتو ءَكْنْذُي ٌرَحْنَت

 داك ىتح ءًاضعب ُقِلْحَي مهّضعب لعجو ءاورحنف اوُماَق ؛كلذ ُنمانلا ىأر املف .هقلحف هقاَح اعدو
 تحج اد انما نبأ انكي» :لجو زع هللا لزنأف «ٌتانمْؤُم ٌةوسن هءاج مث مغ ًاضعب لُثقي مهضعب
 هل اتناك نيتأرما ٍذئموي ُرَمُع قّلطف ٠١[ :ةنحتسملا] 4 اكل مصيل : غلب ىتح تت 2 6 سجن تكمل
 لزنأ هعجرم يفو «ةنيدملا ىلإ عجر مث .ةيمأ نب ناوفص ىرخألاو ؛ةيواعم اَمُهادحإ جّوزتف «كرشلا يف
 كيم كيو دع مكس ريو نو كيا زاك ل 4 دز (0) تي اني منك كل ان ا :هيلع هللا
 لاقف ؛معن» :لاق ؟هللا لوسر ايَوُه ٌحتف وأ :رمع لاقف [تلا ((ي) ايبا لأ رو 2 امنت
 «نييزنلا وق ى ديول َلَرَأ لأ ٌرْمظ : لجو زع هللا لزنأف ؟اَنَل امف ءوللا َلوُس َر اي كل ًائينه :ٌةباحصلا
 .[4 :حتفلا] ةيآلا

 :اولاقو «نيلجر هبلط يف اولسرأف «ًاملسم شيرق نم لجر ريصب وبأ هءاج «ةنيدملا ىلإ عجر املو
 رمت نِم نولكأي اولزنف وَنْيَلُحلا اذ اغلب ىتح هب اجرخف «نيلِجّرلا ىلإ هعفدف ءانل ٌتلعج يذلا ّدهعلا
 2 لاقف ءٌرخآلا هّلتساف «ًاديج اذه َكّقيس ىرأل يّنِإ هللاو :نيلجرلا دحأل ريصب وبأ لاقف مهل
 ىتح هب هبرضف «هنم هنكمأف هيلإ رظنأ ينرأ :ريصب وبأ لاقف «تبرج مث هب ٌتبرج دقل «ديجل هنإ ِهللاو

 اًذه ْئأَر ْدَقَلا :ُهآر نيح كك هللا لوسر لاقف ءّدجسملا لخدف «ةنيدملا غلب ىتح ودعي ٌرخآلا رفو | درب
 اي: لاقف ءريصب وبأ ءاجف «لوتقمل ينإو «يبحاص ِوللاو لق : لاق قلك يبنلا ىلإ ىهتنا املف «ًارُد
 ِهّما ُلْيَو :هل ئبنلا لاقف «مهنم هللا يناجنأف « «مهيلإ ينتددر دق «كتَمو هللا ىفوأ هللاو دق «وللا يبن
 «رحبلا فيِس ِس ىتأ ىتح جرخف « «مهيلإ هدريس هنأ فرع «كلذ عيس املف هدأ ُهل ناك ْوَل «ٍبْرَح رّعْسي

 يبأب قحل الإ ملسأ دق لجر شيرق نِم ٌجّرخي الف ريصب يبأب قحلف ؛ «ليهس نب لدنج وبأ مهنم ُتلِقنيو
 ءاهل اوُضرتعا الإ ماشلا ىلإ تجرخ شيرُقل ريعب ٌنوُعمسي ال هللاوف «ةباصع مهنم تعمتجا ىتح «ريصب

 هاتأ نمف هيلا لسرأ امل هحرلاو هللا ئاتثوَ ّيبنلا ىلإ ٌشيرق تلسرأف «مهلاومأ اوذخأو «مهولتقف
 ممَرَفظَ نأ ِدعَب نم َدَّكَم نب مهنع كيد كَ ْمُهَي هيد نك ىِدْلا ٌرْكو» :لجو زرع هللا لزنأف .نمآ وهف مهنم
 ملو هللا يبن هنأ اودي مل مهنأ مهُتيمح تناكو ل :عفلا] (َةيهتْلا َةيَحل غلب ىتح 4 ْزهيَ
 .©0تيبلا نيبو مهنيب اوُلاحو ءميحرلا نمحرلا هللا مْسِيب اورقُي

 «ءاملاب ٌتشاجف :همف نم ةيبيدحلا رثب يف ٌجمو ءأضوتا لي يبنلا نأ :؛حيحصلا» يف :ُتلق
 ."0«:نيحيحصلا» يف عوكألا نب ٌةملسو «بزاع ُنِب ءاربلا لاق كلذك

 يف وهو «هتنانك نم ًامهس اهيف زرع هنأ ةَمَرْخَم نب روسملاو «مكحلا نب ناورم نع :ةورع لاقو
 © ًاضيأ ؟نيحيحصلا»

 )١( مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم 317 2317/1) يراخبلا هجرخأ .

 )0( ملسمو ؛(١816) يراخبلا هجرخأ )/1891(.

 .ملسم نود يراخبلا هب درفت نكل «ثيدح لبق مدقتملا ضعب وه م



 ةيبيدحلا ةصق يف :لصف رف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ّبَصُي نأ رمأو «هيف ّجم مث هاف ضمضمو وْلَّذلا يف أضوت :ةورع نع هدوسألا يبأ يزاغم» يفو
 َنوُقِرتغي اوُلعج ىتح ءاملاب ُتَراَكَف «ىلاعت هللا اعدو ءرثبلا يف ذ ءاقلأو :هتنانك نم ًامهس عزنو ءرثبلا يف

 .ملعأ هللاو هبشأ اذهو .نيرمألا نيب عمجف ءاهّقش ىلع سولج مهو ءاهنم مهيديأب

 دي نيب هي هللا لوسرو «ةيبيدُحلا موي ٌمانلا َنْسِطَع :لاق ءرباج نع :«يراخبلا حيحص» يفو
 يرش ءام اثدثع ام اولا لرشر اي! اولاق ؟؟مكل ام» :لاقف ءهوحن ُنمانلا َشهَج ذإ ءاهنم أضوتي ةّوْكَر

 «نويعلا لاثمأ هعباصأ نيب نم ٌروفي ٌءاملا لعجف «ةوكّرلا يف هدي عضوف كيدي َنيِب ام الإ أضوتن ام الو

 .رثبلا ةصق ريغ وِلْهَو . "'ةئام ةرشع سمخ اوناكو ءاوؤضوتو ءاوبرشف
 مُكُبَر لاق اذاَم َنوُرْدَنأ» : لاق ٠ ؛حبّصلا ب يبنلا ىلص املف ءرطم ةليل مهباصأ ةوزغلا هذه يفو

 لطف اَنرطُم :َلاَقْنَم امك ٌرِفاَكَو يب ٌنِمْؤُم يِداَبِع ء ْنِ َحَبْضأا : لاق . ملعأ هلوُسرو هللا : اولاق «؟هليَّللا

 يب ٌرفاك َكِلْذَك ءاّذكو اًذك ِءَْنِ اًنْرطُم :َلاَق ْنَم اًمأو ءبكؤكلاب ٌرفاك «يب ٌنيْؤُم َكِلْذَك ءوتَمْحَرو ِهّللا
 , 2«بكوكلاب ٌّنمْؤُم

 ٌُسانلا ّنمأي نأو «نينس ٌرشع برحلا عضو ىلع ةكم ٍلهأو نيملسملا نيب ب ٌحلصلا ىرجو :لصف

 نيبو هئيب اوَّلََحَو . اًهَمِدَ لبقملا ماعلا ناك اذإ ىتح ؛كلُ ماع مهنع عجرَي نأو ء« ضعي نم مهضعب

 نم اناتأ نم َّنأو «برقلا يف فويسلاو «بكارلا حالسب الإ اًهّلُخدي ال نأو ءًاثالث اهب ماقأف قّكم

 هلأو ًةفوفكم ُةَبِْيَع َكَئيِبو اننيب َّنأو ءانيلع هّتددر انباحصأ نم َكاتأ نمو ؛كيلع هدرن مل َكباحصأ

 اناتأ نمو للا ُهَدعَبأَف انم مهاتأ ْنَما : لاقف ؟اذه مهيطعُت !هللا لوسر اي : اولاقف . َنَألْعِإ الو َلالْسِإ ال

 . "”«ًاجرخمو ًاجرف هل ُهَّللا َلَعج ٠ « مهيلإ هانددرف مهني

 كسلا وأ «ةقدّصلا وأ ءمايصلاب هّسأر قلح نمل ىذألا ةيدف لجو َّزع هللا لزنأ ةيبيدححلا ةصق يفو
 .ةرجُع نب بعك نأش يف

 .هرَم َنيِرَصَقُملِلو ثالث ةّرِْغَملاب َنيِقَلَحملل ل للا ٌلوسر اعد اهيفو
 ٍةَعِبَس ْنَع ةَرّقَبلاو ْقَعْبَس نع َهَنَدَبلا اوٌرحن اهيفو

 كيبل ضف نهي هفنأ يف ناك لهج يبأل ناك امج ويده ةلمج يف كلا ثوسر ىدهأ اهبفو
 للا 'نيكرشملا وب

 يف ركب وئب ْتلَخدو .هدهعو كي للا ٍلوسر ِدّقَع يف ةعازحُش تلخدو «حتفلا ٌةروس كلن اهيفو
 يف لخدي نأ ءاش نمو «لخد لَو هدقع يف لخدي نأ ءاش نم نأ طرشلا يف ناكو «مهدهعو شيرف دقع

 . لخد شيرق دقع

 اًهّلهأ ءاجف «طيعم يبأ نب ةبقع ُتنب ِموُلُك ّمأ نهنم «ٌتانمؤم ءاسن هءاج ةئيدملا ىلإ عجر املو

 )١( ح) (18057) ملسمو :(5197) يراخبلا هجرخأ 0717.

 .ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم :(/1) ملسمو ؛(4147) يراخبلا هجرخأ (7)

 نبا هيف نكل «تاقث هلاجرو مكحلا نب ناورمو روسملا ثيدح نم :(؟777) دواد وبأو ءالاله 775 777/4 دمحأ هجرخحأ ()

 .سنأ ثيدح نم )١9/814(: ملسم دنع عوفرملا ظفللاو «نعنع دقو سلدم قاحسإ

 ,لا6 14/1 هدجأ دنسم» رظنا (؟)



 ار تا ريب يا” ية لا ااا يل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فض يِئاوفلا نم ةيبيدُحلا ةصق يف ام ضعب يف :لصف

 «كلذ نع لجو رع هللا ءاهنو «مهيلإ اهْعِجْرَي ملف «٠ «مهنيب ناك يذلا طرشلاب كي ِه للا ٌلوسر اهنولأسي
 عقي مل : ليقو . ًادج ٌريزع وهو «نآرقلاب ةنسلل صيصخت : :ليقو ٠ ءاسنلا يف طرشلل خسن اذه :ليقف

 . كلذ هللا ىبأف :نيفنصلا يف ُهوُمّمَعُي نأ نوكرشملا دارأو ؛ةصاخ لاجرلا ىلع الإ ظرشلا

 ةيهقفلا ٍدِياوفلا نِم ةيبيدُحلا ةصق يف ام ضعب يف :لصف
 .ةدعقلا يذ يف اهيلإ جرخ هنإف .ٌجحلا رهشأ يف لي يبنلا ٌرامتعا :اهنمف

 امهب مرحأ هنإف ؛كلذك ٌجحلاب م ارحإلا نأ امك «لضفأ تاقيملا نم ةرمُعلاب ٌمارحإلا نأ :اهنمو
 ؛ سوما يب نب ةرمشب مرخأ نم ١ :ثيدح امأو . ءؤحت وأ نيم ةنيدملا ب انو فيلا يذ ني
 تّيثي ال ثيدحف ©0:بوُتدلا نم م اَهَكْبَق اَمِل ٌةَراَمَك ثئاك : : ظفل يفو هَركأت امو بْنُ نم دقت اَم هل َرِفُع

 . ًاديدش ًابارطضا ًانتمو ًادانسإ هيف برطضا دقو

 .نارقلا يف نونسم وه امك «ةدّرفملا ةرمُعلا يف ٌنونسم يدهلا قوس نأ :اهنمو

 . اهنع يهنم ٌةَلْثُم ال ةنس يدهلا َراَعْشِإ نأ :اهنمو

 يف لهج يبأل ًالمج هيده ةلمجج يف ىدهأ وكي ّيبنلا نإف ءدّللا ٍءادعأ ةظياْغُم ٌبابحتسا : اهنمو

 ليجخلا يف ٌمديَرل :هباحصأو ٍهَي يبنلا ةفص يف ىلاعت لاق دقو «نيكرشملا هب طبي ةضف ني ٌةُ فن
 رع لاقو 5 :معفلا] 4ُراَْكلا م كقيقيل ليشمل مرا بيبي .هقوش لع اك ىوتسات ةقلفتنلا ٌوَرااَك ُمَتطَس جرف عك

 ايي اقيزم ترتب 1و هلأ لب ف هَ ال 1و ثلا ملغ وطب 1 ركب كلو» :لجو
 4( ئيينئلا رب يصب ال هلأ ك ترإ قلم ٌلَمَع يب هب مثل بك الإ الي دع ني بولا الو ٌرادكحلا
 . [ةبوتلا]

 .ودعلا ّوحن همامأ َنويُعلا تعبي نأ هل يغبني شيجلا ٌريمأ نأ :اهنمو

 ناك ّيعازخلا ةنييع نأل «ةجاحلا دنع ٌةزئاج داهجلا يف ٍنومأملا ِكِرْشُمْلاب ةناعتسالا نأ :اهنمو
 . مهرابخأ هذخأو ءٌودعلاب هطالتخا ىلإ ُترقأ هنأ ةحلصملا نم هيفو «كاذ ذإ ًارفاك

 ًانمأو «مهسوفنل ًةباطتساو «يأرلا هجول ًاجارختسا «هشيجو هتّيعر مامإلا ةروشم ٌبابحتسا : اهنمو
 ىلاعت هلوق يف ٌبرلا رمأل ًالاثتماو «ضعب نود مهّضعب اهملعب ٌصتخي ٍةحلصمل ًافرعتو مُهِبْتَعِل

 4 ني نش مزَلَو9 :هلْؤَقِب هدابع ىلاعتو هناحبس َحَّدَم دقو [14 : :نارمع لآ] ألا يف ْمُهْرواَعَر»

 .["8 :ىروشلا]

 .لاجرلا ةلتاقم لبق مهلاجر نع اوُدرفنا اذإ ٌنيكرشملا يرارذ يبس زاوج :اهنمو
 :ينعي ءٌءاَوْصََقلا ٍتالخ : اولاق امل مهنإف ءِقّلُكُم ريغ ىلإ بسن ولو لظابلا مالكا هر : اهنمو

 ىلإ اوُبسن املف - ليخلا يف نارجلا ريظن ءٌّدملاو ءاخلا رسكب لبإلا يف ءالخلاو - . رست ملف ْتْحلأو ْثْنَرَح
 نع ٍهِكَي ربخأ مث ؛«َقُّلُحب اَهَل َكاّذ امو ثآلح ام» :لاقو ؛مهيلع هدر ءاهعبطو اَهِقلُح نم سيل ام ةقانلا

 امو «اهسيح ببسب ترهظ يتلا ةميظعلا ةمكحلل اهسبح ةكم نع ٌليفلا َسَبَح يذلا نأو ءاهكورب ببس

 .هدعب ىرج

 )1١( دواد وبأ هجرخأ )١7/41(, هجام نباو )7:01(.



 ٍدِئاوفلا نم ةيبيدُحلا ةصق يف ام ضعب يف :لصف مل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .ةنس اهوحنو هيكارم نم لجرلا هسبالي ام ةيمست نأ :اهنمو
 كي يبنلا نع َطِفَُح دقو «هديكأت ديري يذلا ينيدلا ربخلا ىلع هّيايحتسا لب ,فِلَحلا ٌزاوج :اهنمو

 :ٌمِضاوم ةثالث يف هب ربخأ ام ٍتيِدصت ىلع ٍفِلَحلاِب ىلاعت هللا هرمأو «ًاعضوم َنيِناَمَ نم رثكأ يف فلحلا
 .نياغتلا و ءأبس و «سنوي ةروس يف

 ٌةمرُح هيف َنوُمُظَحُي ًارمأ اوُيَلَط اذإ «ةمّلّظلاو ةاغُبلاو ءروجفلاو عّدبلا ّلهأو «نيكِرْشُملا نأ :اهنمو

 ميظعت هيف ام ىلع نونواعيف «هريغ اوعنم نإو «هيلع اونيعأو هوطعأو هيلإ اوُيِيجأ :ىلاعت هللا تامر نم

 ىلع ٌةنواعملا سمتلا نم ُلُكف ءكلذ ىوس امم نوعنمُيو ؛مهيغَبو مهرفك ىلع ال «ىلاعت هللا تامرح
 بوبحملا كلذ ىلع هتناعإ ىلع بّنرتي مل ام ؛ناك نم ًائئاك كلذ ىلإ ّبيجأ هل ٍضْرُم ىلاعت َِّلِل بوبحم

 نم هنع قاض كلذلو «سرفنلا ىلع اًهَّقشأو ءاًهيعصأو عضاوملا ٌقدأ نم اذهو .هنم ٌمظعأ هلل ضوغبم

 «ميلستلاو ىضرلاب هاقلت ُقيدَّصلاو ؛هدعب ًالامعأ هل َلِمَع ىَّتح «لاق ام رمع لاقو «قاض نم ةباحصلا

 باوج نيعب كلذ نم هنع لأس امع َرَمُع باجأو قي هللا لوسر ٍبلق ىلع هيف هّبلق ناك ىتح

 هَّللاب مهقرعأو «مهئمكأو ةباحصلا ٌلضفأ هنع هللا يضر قيّدّصلا نأ ىلع لدي كلذو قِيكَو هللا لوسر

 امع رمع لأسي مل كلذلو ءهل ًةقفاوم مهّدشأو «هباحمب مهموقأو «هئيدب مهُملعأو دللي هلوسرو ىلاعت

 . هياحصأ رئاس نود ةصاخ هّقيّدصو هلي هللا لوسر الإ هل َضَرَع

 اهّضعبو «لجلا نم اًهّضعب :يعفاشلا لاق . ةيبيدُحلا ىلإ نيميلا ٌتاذ َلَدَع ِةلك يبنلا نأ : اهنمو

 يف برطضم وهو ءمرحلا يف ىَّلصُي ناك يلو يبنلا نأ ةصقلا هذه يف دمحأ مامإلا ىورو . مّرَحلا نم

 دجسملا اهب ٌضخي ال مرحلا عيمجب قلعتت ةكمب ة ةالصلا ةفعاضم نأ ىلع ةلالدلاك اذه يفو .20 لجلا

 ذل «يدجشَم يف ةالَص ةثام ْنِم ُلَصْفَأ ماَّرَحلا ٍدِحْسَملا يف ٌةآلَص» : :هلوق نأو «فاوطلا ٌناكم وه يذلا

 الل ءدَبَمِب ئرأ ىلا َنَحَبْس» :ىلاعت هلوقو «[14 : ةيوعلا] مارح ٌدِحْنَسْلا أبَرْشَي الق# :ىلاعت هلوقك
 .ءىناه مأ تيب نِم ءارسإلا ناكو .ء[١ :ءارسإلا] «ٍراَرَكْلا ٍذِمَسمْلا سَ

 كلذكو ءمرحلا يف يلصيو ءٌلِحلا يف لزني نأ هل يغبني ُهّنإف «ةكم نِم ًابيرق لزن نم نأ : اهنمو

 . ٌعنصي رمع نبا ناك
 كلذ ٌفّوتي الو هيف نيملسملل ًةحلصملا ىأر اذإ ٌرُدَعلا حلص بلطب مامإلا ِءادتبا ٌراوج :اهنمو

 . مهنم بلطلا ادتبا نوكي نأ ىلع

 ءهسأر ىلع ماقُي نأ هتداع نكي ملو «فيسلاب ِِلَي هللا لوسر سأر ىلع ةبعش نب ةريغملا مايِق يفو

 «هتعاطو «مامإلا ميظعتو «رخفلاو ٌّرعلا راهظإ نم ودعلا لسر مودق دنع اهب ىدتتقُي ٌةئس ءدعاق وهو
 لسر مودقو ؛نيرفاكلا ىلع نينمؤملا لسر مودق دنع ةيراجلا ةداعلا يه هذهو «سوفنلاب هتياقوو
 ُهَل َلَئَمَكَي ْنَأ ٌبَحَأ ْنَم» :هلوقب لكي يبنلا هّنذ يلا عونلا اذه نم اذه سيلو «نينمؤملا ىلع نيرفاكلا
 مومذملا عونلا اذه نم اسيل برحلا يف ءالّيحلاو ّرخفلا نأ امك :")هرالا نِم ُهَدَعْقم أربيل ًاماَِق ُلاَجّرلا

 .هريغ يف

 )١( يراخبلا رظنا (؟) .795/54 ؟دجأ دئسم» رظنا )١140(« ملسمو )191(.

 .يوق ثيدح وهو «نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم ؛(1757) يذمرتلاو ؛(5775) دواد وبأ هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م4 ٍدِئاوفلا نم ةيبيدُحلا ةصق يف ام ضعب يف:لصف

 .رافكلا لسرل مالسإلا رئاعش راهظإ بابحتسا ىلع ليلد رخآلا لوسرلا هجو يف ِنْدْبلا ثعب يفو
 نأ ىلع ليلد «5ءيش يف ُهْنِم ٌتْسَلَك َلاَملا اًمآَو «ُلَبْمأَك ُمالْسإلا اّمأ» :ةريغملل لكي يبنلا لوق يفو

 «نامألا ىلع مهبحص دق ناك ًةريغملا نإف هيلع دري لب «ُكلمي ال هنأو ءموصعم دهاعملا كرشملا لام

 نأل «مهل اهنمض الو ءاهنع ٍّبذ الو «مهلاومأل ِةْككَي يبنلا ضّرعتي ملف «مهلاومأ ذخأو «مهب ردغ مث

 .ةريغملا مالسإ لبق ناك كلذ

 هيف ناك اذإ ةروعلا مساب حيرصتلا زاوج ىلع ٌليلد ءِتالّلا َرْظَب ٌصّصما :ةورعل قيّدّصلا لوق يفو
 لاقيو ؛هيبأ ِنّهِب ةيلهاجلا ىوعد ىعّذا نمل حّرصُي نأ ِهَْك يبنلا نذأ امك ؛لاحلا كلت اهيضتقت ةحلصم
 .لاقم ماقم لكلف ءهل ىَنْكُي الو «كيبأ ريأ ضضعا :هل

 نم هيف امل ؛كلذ ىلع لباقي الو هتوفجو هلهجو «رافُكلا ٍلوسر بدأ ِةَّلِق ٌلامتحا : اهنمو

 ةّداع كلت تناك نإو ءهباطخ تقو هتيحلب هذخأ ىلع ًةورُع هيي ْيبنلا لباقُي ملو ,ةماعلا ةحلصملا

 :الاق نيح ةميلسم يلوسَر كي هللا لوسر لباقُي مل كلذكو . كلذ الخ ٌميظعتلاو ٌراقولا نكل ؛برعلا
 . "هاَمُكلتََل ٌلَتقَت ال َلْسُرلا َّنأ الؤَل» :لاقو هللا لوسر هنأ ٌدهشن

 .ردص وأ ٍسأر نم تناك ءاوس قَماَحُتلا ةراهط : اهنمو
 .لمعتسملا ِءاملا ٌةراهط :اهنمو

 . مُكْرْئَأ َلُهَس» :ليهس ءاج امل هلوقل ؛ةَموُرْكَملا ِةَريَطلا ني سيل ُهَّنأو «لؤافتلا ٌبابحتسا :اهنمو
 مل لكي ّيبنلا نأل َّدَجلا ركذ نع كلذ ىنغأ «هيبأ مساو همساب َفِرُع اذإ هيلع دوهشملا نأ :اهئمو

 لصأ ال دجلا ركؤ ظارتشاو «ةصاخ هيبأ مساو همسا ركذب ليهس نم َعِقو هللا ديع ني دمحم ىلع دزي
 9"2وةدؤَم نب ٍدِلاَخ نب ُاّدَعلا ىَرََشا اَم اذه» : هل بتكف مالغلا كي هنم دلاخ ْنْب ُءَّدَعلا ىرتشا املو ءهل

 يف ْنُكِي مل املو «هطارتشا ىلع كدت الو ءهب سأب ال زئاج هنأ ىلع ّنُدَت نايب ٌةدايز وهف ؛هدج ركذف

 مساو مسالا يف كارتشالا دنع دجلا ٌرْكِذ طرتشُيف ؛هلج ركذ هيبأ مساو همساب ىفتكُي ثيحب ةرهشلا

 .ملعأ هللاو بألا مساو مسالا ركذي يقّتكا «كارت رتشالا مدع دنعو ءبألا

 عفدو «ةحجارلا ةحلصملل ٌةزئاج َنيملسُملا ىلع ْميَض هيف ام ضعبي نيكرشملا ةحلاصم نأ : اهنمو

 . امهاندأ ٍلامتحاب نيتدسفملا ىلعأ مم عقد هيفف «هنم رش وه ام

 الو .هظفلب ال ءأتقو نّيعُي ملو هب هّريغ ّدَعَو وأ ءهرَّذن وأ «ءيش ٍلْعِف ىلع فَلَح نم نأ :اهنمو
 . يخارتلا ىلع لب ءروفلا ىلع نكي مل «هتينب

 يف ُكُسُن وه امك ٍةرمُعلا يف ٌكُسُن هنأو ءريصقتلا نم ٌلضفأ هنأو ءُكّسُن ٌّقالحلا نأ :اهنمو
 .هريغ ةرمُع يف كسن وه امك ءروصحملا ةرمُع يف ُكّسُن هنأو حلا

 نم َدِعاوُي نأ هيلع بجي ال هئأو ءمّرحلا وأ ّلحلا نم ٌرِصخَأ ثيح يده ٌرحني ٌرَصْحُملا نأ :اهنمو
 َىدفاَو» : ىلاعت هلوق ليلدب «هلحم ىلإ لصي ىتح للحتي ال هنأو ؛هيلإ لِصَي مل اذإ م | مرحلا ىف

 .[10 :حعفلا] 58 2ء د َمَبَي نأ ل

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ؛147/؟ مكاحلاو )0517١(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «(؟5701) هجام نباو ؛(1715١) يذمرتلا هجرخأ (؟)



 ٍدِئِاوفلا نِم ةيبيدُحخلا ةصق يف ام ضعب يف :لصف ماو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لحم ُهلُك َمّرَحلا نأل «مرحلا نم ال ّلِجلا نم ناك يدهلا هيف رحن يذلا َعِضوملا نأ :اهنمو
 . يدهلا

 مهنم ًادحأ رمأي ملو «رحئلاو قلحلاب مهّرمأ هك هنأل ءئءاضقلا هيلع بجي ال ٌرّصْحَملا نأ :اهنمو

 ةرمع يف اوُناك مهنإف ءراصحإلا ةرمُع نع ءاضق الو «ةبجاو نكت مل لباقلا ماعلا نم ٌةَرْمُعلاو ءءاضقلاب

 اهنأل ءءاضقلاو ةيضقلا ًةرمُع تيّمُس امنإو «كلذ نوُد ةيضقلا ةرمُع يف اوناكو ؛ةئامعبرأو ًافلأ راصحإلا
 هلعف ردصم ىلإ ةرمُعلا تفيضأف ءاهيلع مهاضاق يتلا ةرمعلا

 دقو ءرمألا تقو نع لاثتمالا مهريخأتل ُبَضْعَي مل الإو روفلا ىلع ٌقلطملا رمألا نأ :اهنمو

 نأ ىلوأ ٌراذتعالا اذهو .كلذل نيلّوأتم اورخآف «خسنلا نوُجْرَي اوناك مُهّنأب لاثتمالا مهريخأت نع رذتعا
 يلاَم» :لوقيو ىىهرمأ ريخأتل هّبضغ ٌدَئْشي مل «كلذ مهنم َّمِهْف ولذلك هنإف «لطاب وهو «هنع رذتعُي

 دقو ءروكشملا ال روفغملا يعسلا نِم مهُريخأت ناك امنإو «عنأ الف رئألاب ٌرآ انو ؛ ْبَضْخَأ ال

 :ةملس ّمَأ تلاق كلذلو «ٌليلدلا هّضخ ام الإ ؛ماكحألا يف هل أ ةكراشم لصألا نأ : اهنمو
 . هنوعباتيس .سائلا نأ تملعو «:كيده رحنتو كسأر َقِلْحَت ىتح ًادحأ ْمّلُكُت الو ٌجّرخا»

 يذلا ٌببسلا وه اذه :ليق ؟هب مهرمأ نيح هوُلِدتمي ملو «هلعفب ءادتقا كلذ اولعف فيكف :ليق نإف

 هنأ ذئنيح اوُمِلَع «كلذ لَك ئبنلا ّلعف املف ءخسنلا يف ًاعمط لائتمالا اورخأ مهنأ َّنظ نم َّنظ هلجأل
 .مهملكُي ملو جرخو «مهيلع َطّيغت امل نكلو «نظلا اذه ٌداسف مدقت دقو .خوسنم ٌريغ ٌرِقَتْسُم مكح

 ُبِجوُت مهّتعاطو هل مهعابتا نأو «مهريخأتك رخؤي مل هنأو هب رمأ ام لاثتما ىلإ رداب هنأ مُهارأو

 .هرمأ ٍلاثتماو هب ءادتقالا ىلإ ذئنيح اوُرداب هب مهءادتقا

 نيملسملا نم بهذ ُنَم درُي الأو «نيملسملا ىلإ مهنم ءاج نم در ىلع راَثُكلا حض ٌزاوج : اهنمو
 خسنلا عضوم اذهو ءرافكلا ىلإ نهدّر ظارتشا ٌروجي الف ءءاسنلا امأو ءءاسنلا ريغ يف اذه .مهيلإ

 .بجوم ريغب هريغ يف خسنلا ىوعد ىلإ ليبس الو «نآرقلا صنب دقعلا اذه يف ةصاخ

 نم ىلع رهملا در هناحبس ُهّللا ّبجوأ كلذلو ؛مّوقتم جوزلا كلم نم عضْبلا جورُُش نأ :اهنمو

 در مهيلع ٌرافكلا قحتسا اذإ نيملسملا ني هنأرما تدترا نم ىلعو ءاهنيبو هّنيب ليحو هّتأرمأ ترجاه

 يفو ٠ .2يش هخسني مل مث « مهليب هب هب مكح يذلا هّمكُح كلذ نأ ربخأو مهجاوزأ نِم مهيلإ رجاه نم روهم

 .لثملا رهمب ال «ىّمسملاب همّوقت : ىلع ٌليلد كلذ نم ٌجاوزألا ىطعأ ام در هباجيإ

 «مامإلا ٍدلب ريغ ىلإ ًاملسم مهنم جرخ نم لوانتي ال مامإلا ىلإ رافكلا نم ءاج نم َّدر نأ :اهنمو
 «هءاج نيح ريصب ابأ دري مل لك يبنلا نإف «بلطلا نودب هر هيلع ٌبجي ال «مامإلا دلب ىلإ ءاج اذإ هنأو
 .عوجرلا ىلع ةهركي ملو هذخأ نم مهنكم «هبلط يف اوؤاج امل نكلو «عوجرلا ىلع ههركأ الو

 ملو هِوَوَق الو ةيذب هنمضي مل مهنم ًادحأ لتقف هنم اوُنّكمتو هومَّلست اذإ نيدهاعملا نأ :اهنمو
 ابأ نإف ٠ «مهيلع مامإلل مكح ال ثيح مهرايد يف مهل هلتق مكُح كلذ يف همكح نوكي لب ءمامإلا هنمضي

 َلِصْفو ؛هومّلست دق ناك نكلو «ةنيدملا مكُح نم يهو َةَفِيَلُحلا يذب ٍنْيَدَهاعملا نيلجرلا دحأ لتق ريصب
 .همكحو مامإلا دي نع



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك اهتنّمضت يتلا مكجلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصق

 «مهلاومأ ْثَمِيَعَو ؛مهتبراحف «ةفئاط مهنم تجرخف .مامإلا اودهاع اذإ َنيِدَماعملا نأ :اهنمو

 مامإلا ٍدَمَع يف اولخد ءاوسو «مهنم مهٌعنمو مهنع مهُعفد مامإلا ىلع بجي مل .مامإلا ىلإ اوُرّبَحَتَي ملو
 يبأ نيب ًادهع نكي مل ؛نيكرشملا نيبو لي يبنلا نيب ناك يذلا ٌدهعلاو ءاولخدي مل وأ «هنيدو هدهعو

 ىراصنلا نم ٍةّمذلا لهأ ضعيو نيملسملا ِكولم ضعب نيب ناك اذإف اذه ىلعو .مهنيبو هباحصأو ريصب
 مهنيبو هئيب نكي مل اذإ مهلاومأ مدخيو مُهَوُرْعَي نأ نيملسملا كولم ني رخآ كلمل زاج ءدهع مهريغو
 .نيكرشملا عم ريصب يبأ ةصقب ًالدتسم ؛مهيبسو َةَيَظَلَم ىراصن يف مالسإلا خيش 5 هب ىتفأ امك ءدهع

 ةندهلا هذه اهتنّمضت يتلا مكحلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 يذلا هجولا ىلع ٌةياغلا تعقوف ءاهيابسأ مكحأ يذلا ُهَللا الإ اهب طيحُي نأ نِم ُلَجَأو ٌربكأ يهو
 .هذمحو هتمكح هتضتقا

 هب سانلا لخدو ءهّدنجو هّلوسر هب ُهللا ّرعأ يذلا مظعألا حتفلا يدي نيب ٌةمٌدَقُم تناك اهنأ :اهنم
 ىف هناحبس هللا ٌةداع هذهو .هيدي نيب ًانؤؤمو ءاحاتفمو «هل ًاباب ةندُهلا هذه تناكف «ًاجاوفأ هللا نيد يف

 ُلُدتو ءاهب ُنْؤْوُت .تائطوتو تامدقم اهيدي نيب اهل ءىَطوُي نأ ءًاعرشو ًاردق اهيضقي يتلا ماظعلا رومألا

 . اهيلع

 نوملسملا ظلتخاو ءًاضعب مهضعب َنِمأ نس انلا نإف « وتلا ٍمظعأ نم تناك ةندّهلا هذه نأ :اهنمو

 ناك نم رهظو «نينمآ ًةرهج مالسإلا ىلع مهوُرظانو ؛نآرُقلا مهوعمسأو ؛ةوعدلاب مهوؤدابو «رافكلاب
 نبا لاق ءًانيبم ًاحتف هللا هامس اذهلو «لخدي نأ هللا ءاش نم ةندُهلا ةدُم يف هيف لخدو ؛مالسإلاب ًايفتخم
 .ةيبيدُحلاب هل هللا ىضق ام وه :دهاجم لاقو «ًاميظع ًءاضق كل انيضق : ةبيتق

 ةيبيدحلاب نيكرشملا عم لصح يذلا حلصلاو «قلغملا حتف :ةغللا يف حتفلا نأ :رمألا ةقيقحو

 «تيبلا نع ِهباحصأو كي وللا وسر ٌّدص هحتف بابسأ نم ناكو للا هحتف ىتح ًاَقلْغُم ًادودسم ناك

 لَ للا ٌلوسر ناكو ءارصنو ًاحتفو ًاَّرع نطابلا يفو «نيملسملل ًامضهو ًاميض ةرهاظلا ةروصلا يف ناكو

 لك نيكرشملا يطعُي ناكو «قيقر رتس ءارو نم رصنلاو ءٌّرعلاو «ميظعلا حتفلا نم ُهءارو ام ىلإ رظني

 اذه نمض يف ام ملعي ةيكووهو «مهسوؤرو هباحصأ رثكأ اهلمتحي مل يتلا «طورشلا نِم هولأس ام
 مل :ةرقبلا] © ْمُكَحَل ُديَخ يح َرْهَو ادي أوُهَرْكَت نأ نول بوبحم نم هوركملا

 ُبَبَسهُلْئِماَمْاِبَبَساَهِيِوِبحَم ىلإ | سوفا ُهوُرُكَم َناَكامُبُوَو

 كلت نأو هل ةّبِقاعلا نأو «هدييأتو هل هللا رصنب قّْثاو ٌّلوخد طورشلا كلت ىلع ُلْخْدَي ناكق

 مهو مهبرحل هوبصنو «نوطرتشملا هماقأ يذلا دنجلا ربكأ نِم وهو «ةرصنلا ٌنيع وه اهلامتحاو طورشلا
 دعو «ةبلغلاو رخفلاو ةردقلا اورهظأ ُتيح نم اوُرِهُقَو زعلا اوبلط ثيح نِم اوُلُذف «نورعشي ال

 سكعناو ٌرْوّدلا رادف «ويفو هل مِيّضلا اوُلمتحاو ؛هلل اورسكنا ثيح نم مالسإلا ٌركاسعو و هللا لوسر

 فئايآو وَّللا ةمكح ترهظو «هللاب ًازع هلل ةرسكلا تبلقناو «قحب ًالُذ لطابلاب ُرعلا بلقناو ءٌرمألا

 .اهءارو لوقعلل حارتقا ال يتلا اهلمكأو هوجولا تأ ىلع هلوسر ٌةرصنو «هدعو ٌقيدصتو
 ءاوهركو اوّيحأ ام ىلع ٍدايقنالاو «ناعذإلاو ناميإلا ةدايز نم نينمؤملل هناحبس هبّيس ام : اهنمو

 هللا ةّنِم دوهشو هب اوُدِعُو ام ٍراظتناو ءهدوعوم قيدصتو هللا ءاضقب ىضرلا نم كلذ يف مهل لصح امو



 تنّمضت يتلا مكحلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف نكذب (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 متنلضت يتلا مكجلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف:لصف 4713 22 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اهل ٌعّرْعَرَت يتلا لاحلا كلت يف اهيلإ اوناك ام جوحأ «مهبولُ يف اهلزنأ يتلا ٍةنيكّسلاب مهيلع هيَمْعْيو

 . ًاناميإ هب اودادزاو «مهّسوفن هب تيوقو «مهُبولق هب تنأمطا ام هتتيكس نم مهيلع هللا لزنأف «لابجلا

 ةرفغملا نِم هركذ امل ًاببس نيتمؤمللو هلوسرإ هب هب مكح يذلا مكحلا اذه لعج هناحبس هنأ :اهنمو

 رصنلا هرصنو «ميقتسملا طارّصلا هتيادهلو «هيلع هتمعن مامتإلو «رخأت امو هبنذ نم مَّدقت ام هلوسرل

 نم ناك «هولأس ام ٍءاطعإو « ءميضلا نم ويف ام عم هب هردص حارشناو ءهتحت هلوخدو «هب هاضرو «زيزعلا

 كلذ نوكي امنإو «ةياغو َءاَرََج هناحبس ُهَّللا هركذ اذهلو «كلُذ هباحصأو ُلوسرلا اهب لان يتلا بابسألا

 .هحتفو ىلاعت همكح دنع نينمؤملاو لوسرلاب ماق لعف ىلع
 بولق يف ةنيكسلا لازنإ ركذ مث «نطوملا اذه يف ٌزيزع هنأب ّرصنلا هناحبس فصو فيك لمأتو

 ىلإ تناك ام ٌجوحأ يهف ءقلقلا ّدشأ ْتَقِلَثو (ٌبولقلا هيف تبرطضا يذلا ٍنطوملا اذه يف نينمؤملا

 . مهناميإ ىلإ ًاناميإ اهب اودادزاف «ةنيكسلا

 ٌقوف تناك ىلاعت هدّي نأو «هناحبس هل ٌةعيب اهنوكب اهدّكأو «هلوسرل مهتّعيب هناحبُس ركذ مث

 « هتعيب هتعيبو «ِهِلِسْرُم عم دمع هعم ُدقعلاف هّيبنو هّلوسر وهو «كلذك وكي هللا لوسر دي تناك ذإ «مهيديأ

 نمف «ضرألا يف هللا َّنيمي ُدوسألا ٌرجحلا ناك اذإو هدي ٌقوف هللا ديو هللا عياب امنأكف «هعياب نمف

 .دوسألا رجحلا نِم م اذهب ىلوأ ِكَي هللا لوسر ٌديف «هنيمي لّيقو هللا حفاص امئأكف هلّبقو هحفاص

 نمؤم ُلُكف «ًاميظع ًارجأ اهب يُكَرُملل نأو «هسفن ىلع تكن دوعي امنإ ةعيبلا هذه تان نأ ربخأ مث

 .يفومو ثكانف «هقوقحو مالسإلا ىلع ةعيب هلوسو ناسل ىلع هللا ياي قف

 «هءاّيلوأو هّلوسر لّذخي ُهَّنأ هوّللاب ىلا أوسأ مهنظو «بارعألا نم هنع َفّلِخت نم ٌلاح ٌركذ مث

 قيلي امو ؛هِتافِصو هئامسأو هللاب مهلهج نِم كلذو «مهيلهأ ىلإ اوبلقتي نلف ءمهودع مهب ديو: « هّدنجو

 .هالومو هّبر هب هّلِاعُي نأ لهأ ٌوُه امو هلوسرب مهلهجو هب

 يف ام ملع هناحبس هنأو ؛هلوسرل ةعيبلا تحت مهلوخدب نينمؤملا نع هاضر نع هناحبس ربخأ مث

 لزنأف «ةاوس ام ىلع هلوسرو هللا راثيإو «ةعاطلاو «دايقنالا لامكو «ءافولاو قدّضلا ني ذنيح مهبولق

 ءًابيرق ًاحتف هرمأل ربصلاو ؛همكُحب ىضّرلا ىلع مهباثأو «مهبولق يف ىضّرلاو «ةنيِنَأَمّطلاو ةنيكسلا هللا

 مناغملاو ٌحوتفلا ترمتسا مث ءاهمناغمو ِهَرَبَْخ ٌحتف مناغملاو حتفلا ُلَّوأ ناكو ءاهنوذخأي ةريثك مياغمو

 .رهدلا ءاضقنا ىلإ

 :نالوق اهيفو ؛ةمينغلا هذه مهل لجع هنأ مهربخأو ءاهنوذخأي ةريثك مزاغم هناحبس مهدعوو

 . اهمئانغو ربيخ حتف اهنأ :يناثلاو . مهودع نيبو مهيب ىرج يذلا حلصلا هنأ : امهدحأ

 يديأ :ليقو ؛مهولتاقي نأ ةكم لهأ يديأ :ليقف ء[١٠ :متفلا] 4ّكَسَع نين َِعْدَل ٌفَكَو» :لاق مث

 :ليقو ٠ . اهنم ةباحصلا نم هعم نمي كو هللا لوسر جورخ دعب ةنيدملاب ْنَم اوُناتخي نأب اوُمه نيح دوهيلا

 . عيمجلل ةيآلا لوانت حيحصلاو .نافطغو دّسأ نم مهرصن اودارأ نيذلا مهؤافلحو ربيخ لهأ مه

 يديأ تنك يهو «مكب اهلعف يتلا ةلعفلا هذه : ليق [0 :حعفلا] 4و دي َنْوكَِلَو : هلوقو

 ٌدسأو ءاهلوح ْنَمو ربيخ ّلهأو ءاهلوح نمو ةكم لهأ ناك ٍظئنيح مُهنإف ءمهترثك عم مكنع مكئادعأ
 هللا تايآ نيف ءءوسب مهيلإ اوُلِصَي ملف هِةَماَّشلاك مهتيب مهو مهل ًٌءادعأ برعلا لئابق ٌروهمجو ءَناَفطَغو



 ساس ساس ا ل | ل آذآ )١( دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيلي اهتنّمضت يتلا مكجلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 يلوتو .مهتوادع ٍةدشو .مهترثك عم ءوسب مهيلإ اولصي ملف «مهنع مهئادعأ يديأ ٌفك هناحبس

 . مهبيغمو مهدهشم يف مهظفحو  مهتسارح

 هللا نإف «حوتفلا نم اهدعب ام ىلع ةمالعو «نينمؤملا هدايعل ةيآ اهلعج «ربيخ حتف يه :ليقو
 ًاءازجو ءاهدعب امل ةيآ اهلعجو «ربيخ ّحتف مهل لّجعف «ةميظع ًاحوتفو «ةريثك مْناغم مهدعو هناحبس
 :لاق مث .ةيبيدحلا دهش ْنَم اهمئانغبو اهب ٌصخ اذهلو ءًاناركشو ةيبيدحلا ٌموي مهاّضرو مهربصي
 نيّيدهم مهلعجف «ةيادهلا مئانغلاو ٍرَفَظلاو رصنلا ىلإ مهل عمجف 17١ :حتفلا] 4اًميِقَتَسُم اطْرِم ميِدَقَتَو»
 :ليقف ءاهيلع نيرداق تقولا كلذ اونوكي مل ىرخأ ًاحوتقو ةريثك َمِئاخم مهدعو مث «نيمناغ نيروّصنم
 .اهيراغمو ضرألا قراشم نم ربيخ دعب يتلا ٌحوتفلا :ليقو .مورلاو سراف يه :ليقو قكم يه

 يف هتنس هْذْه نأو «نيروصنم ريغ ٌرابدألا ٌرافكلا ىّلول هءايلوأ اولتاق ول رافكلا نأ هناحبس ربخأ مث
 .هتنسل ليدبت الو « مهّلبق هدابع

 ؟رابدألا اوُنوي ملو «مهيلع اورصتناو ءدحأ موي مهوُلتاق دقف :ليق نإف

 طرشلا اذه تافو «ىوقتلاو ربصلا وهو «عضوملا اذه ريغ يف روكذم طرشب قّلعم دعو اذه :ليق
 ملو ؛مهودع نع مهفرصف «ىوقتلل يفانملا مهنايصعو ءمهعزانتو ءريصلل يفانملا مهِلَمَّفِب دحأ موي
 . هطرش ءافتنال ٌدعولا لصحي

 هَل امل :مهب نيئمؤملا رفظأ نأ دعب نم ضعب نع مهِضعب يديأ فك يذلا وه هنأ هناحبس ركذ مث
 مل ؛مهئاميإ نومثكي مهو ءاونمآ دق ءاسنو ٌلاجر مهيف ناك هنأ :اهنم يتلا ةغلابلا مكحلا نم كلذ يف
 ٌةّرعم مهنم مكبيصُي ناكو «شيجلا ةّرعمب كتلوأ متبصأل مهيلع مكطّلس ولف ؛نوملسملا مهب ٌملعي
 نيفعضتسملا ءالؤه نم مهب ةّرعملا لوصح هناحبس ركذو هب عاقيإلا قحتسي ال نمب عاقيإلاو ناودٌعلا
 «مهنم اوزّيمتو مهولياز ول مهنأ هناحبس ريخأو «مهب مهنم ةعقاولا ةرعملا ٌبجوم اهنأل مهب نيفختسملا
 َباذعلا اذه مهنع عفد نكلو «هريغب امإو ءرسألاو لتقلاب امإ ءايندلا يف ًاميلأ ًاباذع هءادعأ بذعل
 .مهرهظأ نيب هلوسرو ؛لاصتتسالا باذع مهنع مفدي ناك امك ءمهرهظأ َنْيَب نينمؤملا ءالؤمل دوجول

 ملظلاو ٌلهجلا اهردصم يتلا ةيلهاجلا ةيِمَح نِم مهبولق يف ٌرافكلا هلعج امع هناحبس ربخأ مث
 هنأب دمحمل اوُرَقُي ملو «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب اوُرِقُي ملو «هتيب نع هداّبِعو هّلوسر اوُدص اهلجأل يتلا

 نيرشع ةدم يف اهب اوعمسو اهودهاش يتلا نيهاربلاب هتلاسر ًةحص مهنقيتو ءهقدص مهققحت عم هللا لوسر
 يه يتلا مهلاعفأ رئاس مهيلإ فاضُي امك ؛هردقو هئاضقب ناك نإو مهيلإ َلْعَجلا اذه فاضأو «ةنس
 . مهتدارإو مهتردشب

 هئادعأ بولق يف امل لباقم وه ام ةنيكسلا ني هئايلوأو هلوسر ٍبلق يف لزنأ هنأ هناحبش ربخأ مث
 مث «مهدنجو نيكرشملا ظح ةيلهاجلا ةيمحو «هبزحو هلوسر ظح ٌةنيكسلا تناكف «ةيلهاجلا ةّيِمَح نم
 ٌةملك اهِعون ىلعأو ءاهب هللا ىقتُي ةملك َّلُك معي سنج يهو «ىوقتلا ةملك نينمؤملا هٌدابِع مزلأ
 اهّمزلأف ءاهمزتلت نأ شيرق تبأ يتلا ٌةملكلا يهو «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ٌتَرْسف دقو «صالخإلا
 ءاهلهأو اهب ٌبحأ وه نم اهمزلأو ءاهئفك ريغ نع اهل ةنايص ٌةءادعأ اهَمّرَح امنإو ءهبزحو هءايلوأ ُهللا
 .هعضاومو هصيصخت ٌلاحمب ميلعلا وهو ءاهلهأ ريغ يف اهعضوب اهعيضُي ملو ءاهعضوم يف اهعضوف
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 ربيخ ةوزغ يف :لصف نرخ فز دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نكلو ديالو نوكيس هنأو «نينمأ ٌدجسملا مهلوخد يف هايؤر هّلوُسر ٌقَّدص هنأ هناحبس ربخأ مث

 اوملعت مل ام هتقو ىلإ هريخأت ةحلصم ني َّمِلَع هناحبس ُهَللاو «ماعلا اذه يف كلذ تقو نآ دق نكي مل
 مَّدقف .هوُملعت مل ام هتمكحو ريخأتلا ةحلصم نم ملعي ىلاعت ُبرْلاو «كلذ لاجعتسا متببحأ متنأف «متنأ

 . ًاديهمتو هل ةئطوت «ًابيرق ًاحتف كلذ يدي نيب

 هللا لّثكت دقف هلك نيدلا ىلع ه هرهظيل ٌقحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه هنأي مهربخأ مث
 مهل ةراشبو ؛مهبولقل ةيوقت اذه يفف «ضرألا لهأ نايدأ عيمج ىلع راهظإلاو مامتلاب رمألا اذهل

 ضامغإلا نم عقو ام نأ اوُيظت الف «هزجني نأ نب آل يذلا دعولا اذه ني ةقث ىلع اونوكي نأو «ٌثيبثتو

 نأ هدعوو ءٌّقحلا هئيدب هلسرأ دقو فيك ؛هنيدو هلوسر نع ًايلخت الو ءهودعل ةرصن ةيبيدُحلا م موي ٍرهقلاو

 .هاوس ٍنيِد لك ىلع هّرهظُي
 يف مهتافص ركذو حدملا نسحأب مهحدمو ؛هل مهراتخا نيذلا هّبزحو هّلوسر هناحبس ركذ مث

 نأو «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاب ءاج نم قدص ىلع نيهاربلا ٌمظعأ اذه يف ناكف ؛ليجنإلاو ةاروتلا

 :مهنع رافكلا لوقي امك ال ءمهيف ةروهشملا تافصلا هذهب ةمدقتملا بتكلا يف نوروكذملا مه ءالؤه

 مهلدعو « مهّنريسو مهيده اودهاشو ءماشلا ىراصن مهآر امل اذهلو ءايندو كلم وُبلاط نويلغتم مهنإ

 لضفأب خيسملا اوُبِحَص نيذلا ام :اولاق «ةرخآلا يف مهتبغرو ءايندلا يف مهّدهزو مهّئمحرو ؛مهملعو
 مُهفصت ةضفارلاو «مهئادعأ ةضفارلا نم ةذو ةباحصلاب فرعأ ىراصنلا ءالؤه ناكو فالؤه نم

 و ايو مل َدَجي نق لِدْضُي تت هَل ٌوهَ هنأ دبي نمل و اهريغو ةيآلا هذه يف هب هللا مهفصو ام دضب

 .[37 :فهكلا] 4اًدِشرُم

 ربيخ ةوزغ يف :لصف
 ًابيرق وأ ًةليل نيرشع اهب ٌّتَكَم «ةيبيدُحلا نم ًةئيدملا و هللا لوسر َمِدَق املو :ةبقع نب ىسوم لاق

 .ةيبيدُحلاب وهو ءاهايإ هدعو لجو َّرع ُهَللا ناكو «ربيخ ىلإ ًايزاغ جرخ مث ءاهنم

 وبأ عطقو .ةعباسلا يف اهنأ ىلع روهمجلاو «ةسداسلا ةنسلا يف ٌربيخ ٌحتف ناك :كلام لاقو

 رهش وه له «خيراتلا لَّوأ ىلع ٌينبم فالخلا لعلو .كش الب ٍةسداسلا يف تناك اهنأب مزح نب دمحم

 ىلع ٌروهمجلاف .ناقيرط اذه يف سانللو ؟ةنسلا لَّوأ يف مرحملا نم وأ «ةنيدملا ِهِمَدَقَم ٌرهش لوألا عيبر

 نم َلَّوأ ناكو ءٌمِلَق نيح لوألا عيبر رهش ني هنأ ىري مزح نب دمحم وبأو «مرحملا نِم عقو حيِراتلا نأ

 باطخلا نب ٌرمع :ليقو 2 '”حيحص دانسإب دمحأ مامإلا هاور امك «نميلاب ةيمأ نب ىلعُي ة ةرجهلاب ْخّرأ
 .ةرجهلا نم ةرشع تس ٌةنس «هنع هللا يضر

 امهنأ ةَمَرْخَم ٍنِب روسملاو مكحلا نب ٌناورم نع «ةورُع نع : : يرهُزلا ينثدح :قاحسإ ُنبا لاقو
 ةكم نيب اميف حتفلا ٌةروس هيلع تلزنف «ةيبيدُحلا ماع و هللا ٌلوسر فرصنا : الاق «ًاعيمج هاث

 :حتفلا] « ذه كل َلَجَعَم يرْذْمْلَ ٌةريَكح َرَنإَكَم ُدَّنَأ خدع ٌربيخ اهيف لجو َّزع ُهَّللا هاطعأف :ةئيلملاو

 ظفاحلا ركذ مث . ىلعيو رانيد نب ورمع نيب عاطقنا هيف نكل ءحيحص ٍدانسإب :لاقو ءدمحأل 87 «حتفلا» يف ظفاحلا هازع )١(

 .«حتفلا» رظنا حيحصلا وهو «خرأ يذلا وه ٌرمع نوك يف ةددعتم تاياور



 )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 000 ربيخ ةوزغ يف :لصف

 لزنف «مّرحملا يف ربيخ ىلإ راس ىتح اهب ماقأف ءةجحلا يذ يف ةنيدملا هلك هللا لوسر ميدقف ءربيخ ٠١
 ادغف «حبصأ ىَّتح هب تابف ُناَفَطَع مهدمت نأ فّوختف َناَنطَغو ٌربيخ نيب داو : : يجرب هي لا لوس

 ٠ ىهتنا .

 ةطُقرُع ّنب عابس ىفاوف «ةنيدملا ذئنيح ةريره وبأ َمِدقَو ٌةطَْفْرُع ّنب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو
 َنيفْيطُملِ لول ةيناثلا يفو 1409 ٌسْنِببَح ميبحل ىلوألا ةعكرلا يف أرقي هعيسف «حبُّصلا ةالص ىف
 ءصقانلاب لاك لاك اذإو «يفاولاب لاتكا لاتكا اذإ «نالايكي هل ؛نالف يبأل ليو :هسفن يف لاقف 4
 هوُكرشأف ٠ «ٌنيملسملا مّلكو هلا لوسر ىلع ملك ىتح هدوزف ؛عابس ىتإ ٍهتالص نم غرف اماذ

 مهنامهُس يف هباحصأو

 موّقلا نم ٌلجر لاقف اليل انْرِسِف «ربيخ ىلإ كك هللا لوسر عم انجرخ : عوكألا نب ٌةملس لاقو
 :لوقي موقلاب وُدحي لزنف  ًارعاش ًالجر رماع ناكو - ؟كِتاَهْيَنُم نِم اًنْعِمسُت الأ : يألا نب رمال

 اًَنْيَْلَضَآلَواَبْفَدَصَتَألَو اًئيَدَتْهالاَمَ تلاآلؤَلَعمه

 اًعِيقآال ْنِإَماَدفألا دْْبْنَو اًنبِيَفَتفاامَكَلَءَدِف رف هاف
 انتيك ائبَحيِصاَدِإاَنِإ اًنيَلَعةَبيِكَس ئلِزتأَو

 انِيب ةنتئِف اوُفَرأْدإو اًنِيلَعاوُلْوَع حًيّصلاَبو
 :موقلا ني لج ل لاقف هللا ُهَمِحَر» :لاقف .رماع :اولاق ؟؛ُقِئاَسلا اذه ْنَمه :ِيي هللا لوسر لاقف

 ١ .ةديدش ٌةمصمخم انتباصأ ىتح مهانرصاحف «ربيخ انيتأف : لاق .هب اًنمعتمأ الول وللا لوسر اي تبجو
 ىَلَع «ُناريثلا ٍهِذَه اَم» : كي هللا ٌلوسر لاقف «ةريثك ًانارين اودقوأ ءاوسُمُأ املف «مهيلع حتف ذ ىلاعت هللا نإ

 لاقف . ةيسنأ رمح محل ىلع : اولاق :؟مخَل يأ ىلع : لاق .محل ىلع : الاف ؛؟نوُفوُتِءيَش يأ
 وأ» :لاقف ؟اهُلِسْغَنو اهُقيِرْهُت وأ هللا لوسر اي : لجر لاقف ,«اهورِسكاو اهوُقيرْمأ» : لك للا ٌلوسر
 :لوقي وهو هفيسب ٌرطخي بحْرَم جرخ ءٌموقلا تفاصت املف كلا

 ُبْوَجْل لطب حالّسلا يكاش ُبَحْرَم ينأٌرْبْيَخْسَمِلَعدُف

 ُثُيهلتتثنتبفقأ ُبور حلا اذإ

 :لوقي وهو رماع هيلإ لزنف
 ٌرِماْغُمْللَطَب حالّسلا يكاش ُرِماَع ينَأٌَرَبْيخْسَمِلَعْدَم

 هيف رماع كيس ناكو ؛هل ُلُفْسَي رماع بهذف ءرماع سرت يف ٍبَحْرَم فيس عقوف «نيتبرض افلتخاف
 ًارماع نأ اوُمعز : كي يبنلل ةملس لاقف «هنم تامف «هتبكر ّنيع باصأف ءهفيس ٍبابُذ هيلع عجرف ءرصق
 ٌيبرع ّلق ٌدِهاَجُم ٌدِجاَجَل هنإ" هيعبصأ نيب عمجو ؛ ؛ِنْيَرجَأ ُهَلَّنإ «َُلاَك ْنَم َبّذكا : لاقف «هلمع بح
 , 20ههلثو اهب ىشم

 ال :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق دقف «كارع نب مثيخ ىوس «تاقث هلاجرو ةريره بأ ثيدح نم ؛747 745 /؟ دمحأ هجرخأ )١(
 .ملسمو يراخبلا لاجر نم هنع ركذ هنأ عم هب سأب

 .(1405) ملسمو ((51957) يراخبلا هجرخأ (0)



 ربيخ ةوزغ يف :لصف 64١ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ربيخ لهأ جرخف «نوملسملا بكرو «ٌعبُّصلا اهب ىَّلص «ربيخ هيك هللا ٌلوسر ٌمدَق املو : :لصف

 ءوّللاو دمحم : اولاق «شيجلا اوأر املف «مهضرأل اوُجرخ لب ٌنورْعْشَي الو ,مهلّتاكمو مهيجاسمب

 ُرَبكأ هللا ٌرَبْيَخ < ُتَيِرَح ٌرَبْكأ ُهللا» : لكي ٌيبنلا لاقف ءمهنوصح ىلإ نيبراه اوعجر مث ؛ «ٌسيمخلاو ٌدّمحم
 , "3«نيرذئملا ُحاَبَص َءاَسُك مَّْق ٍةَحاَسي انّ اذإ اَنإ ربك ُثَبِرَح

 ِتاوامّسلا ّبَرَمهَّللا' : لاقف «شيجلا فقو ؛اوفق» :لاق ءاهيلع فرشأو هلك يبنلا اند املو
 هذه َرْيَخ + َكْنأْسَن اًنإف َنلَلْضَأ ام اَمَو نيِطاّيَّشلا برو ,نللْفَ امو ٍعْبسلا َنيضرألا برو .نلكظأ اَمَو عْبّسلا

 مشب اوم ؛ ءاهيف اَم ٌرَشو اَهِلْهَأ شو ةّيرَقلا هله ٌرّش ْنِم َكِ ُدوُعَتو ءاَهِف اَمَرْبَحَو اَهِْمَأ َرَحو ةيرَملا
 , 9هدّللا

 ُهّللا ُهُنِحّيو ُهَلوُسَرَو َدّللا تحي ًالُجَر اَدَك ةياَرلا وِذَه ٌنَيِطعألا : :لاق «لوخدلا ةليل تّناك امل.

 ىلع اوّدَع «سانلا حبصأ املف ءاهاطعُي مهيأ نوكودي ٌسانلا تابف لوي ِهْبَدَي ئَلَع ُهّللا ُحَئْفَي ُهَُلوُسَرو

 وه اللا ٌلوسر اي :اوُلاقف '؟بلاط يبأ ّنْب ُيِلَع َنْيَأ' :لاقف ءاهاطعُي نأ وجري مهلك كي هللا لوسر
 نأك ىّنح اَربَ هل اعدو «هينيع يف ُهْكَو هللا لوسر قصبف هب يتأف ٠ «هيلإ اولسزأف» : لاق . هيليع يكتشي

 ىَلَع ْذُقْنا» : لاق ؟انلثم اوُنوُكي ىتح مهلتاقأ !وّللا لوسر اي : لاقف ؛ةَيرلا ةاطعأف هو هب نكي مل

 هللاَوَك ويف ِّللا ٌّنَح ْنِم ْمُهَِلَع ُبِحَي ِِ جي امي مُهَرِبْخَأَو ءمالشإلا ىلإ ْمُهْمْدا مث مهَيَحاَسي ٌلِزْنَت ىَّنَع َكِلْسِر

 :لوقي وهو ٌبَحْرَم جرخف . هما ُرْدُح كَل نوُكي نأ نم ريح ادار لَجَر كلل يقيد

 ُبْوَجُنْلَُطَب حالسلا يِكاَش ُبَحْرَم يأ ينئُمس يِذْلا انآ

 ُبُيلَت ثتتفأ ُبووَحلا اذإ

 :لوقي وهو يلع هيلإ زربف
 :َرَظْئَملاِويِرَك ٍتاَباَعِثْيَلَك ُهَرَدْيَح ينأ يبفعَس يذلا انأ

 ةَرتنشلاَل يك عشلاب ٌمهينوأ

 ””حتفلا ناكو هتماه قّلفف «ًابَحْرَم برضف

 ؟تنأ ْنَم : لاقف ءنصحلا يسأر نم ّيدوهي علطا «مهتوصح نم هنع هللا ئضر يلع اند املو

 «ملسم حيحص» يف اذكه . ىسوُب ىَلَع لِيَ امو مولع : :يدوهيلا لاقف .بلاط يبأ نب يلع انأ :لاقف
 .ًابَحْرَم لتق يذلا وه هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ

 :قاحسإ نبا نع ءريكب نب سنويو ةورع نع ؛دوسألا يبأو يرهزلا نع :ةبقُع نب ىسوم لاقو
 .هلتق يذلا وه ةملسم نب دّمحم نأ هللا دبع نب رباج نع «ةثراح ينب دحأ «لهس نب هللا دبع ينثدح
 نم : :لوقيو ٌرجتري وهو «هحالس عمج دق ربيخ نصح نم ُيدوهيلا ُبَحَرَم جرخ : هثيدح يف رباج لاق

 ٌروُتْوَملا ِّللاو انأ ؛هللا لوسر اي هل انأ : ةملسم ُنِب دّمحم لاقف «؟اذهل ْنَمه : كلا لوسر لاقف راي

 ع ُهْنِعأ َمُهّللا ءوْيَلإ مق : لاقف ربيخب لتُق ناكو ءةملسم نب ٌةومحم ينعي - سمألاب يخأ اولتق ءّرئ

 .سنأ ثيدح نم :(178) ملسمو :(5198) يراخبلا هجرخأ

 .5154/؟ ؟ماشه نبا ةريس# رظنا (1)

 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم هل ظفللاو «(1807) ملسمو )47١9(( يراخبلا هجرخأ 62



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ه3 ربيخ ةوزغ يف :لصف

 «هبحاص نم اهب ذولي امهنم دحاو لك لعجف ٌةرجش امهنيب تلخخد «هبحاص نهي امهُدحأ اند املف اويل
 امهنيب تراصو «هبحاصل امهنم دحاو لك زرب ىتح ءاهنم هنود ام هفيسب هبحاص عطتقا هنم اهب ذال املك

 هب ُتَّضعف ءاهيف قيس عقوف «ةقرّتلاب هاقتاف ؛هبرضف دمحم ىلع لمح ّمُث نت اهيف ام «مئاقلا لجرلاك

 نإ :ةثراح نب عمجمو «ةمّالس نب ةملس لاق كلذكو .2”هلتقف ةملسم نب ٌدِّمحم هبرضو ُهْتَكَسْنْأَك

 . ابحرم لتق ةملسم نب دمحم
 زهجأ :بحرم لاقف ءامهعطقف بحْرَم يقاس برض ةملسم نب دّمحم نإ :ليقو :يدقاولا لاق

 «هنع هللا يضر يلع هب ّرمو .هزواجو ؛دومحم يخأ هقاذ امك توملا قد :دمحم لاقف .دمحم اي يلع
 !هللا لوسر اي :ةملسم نب ُدَّمحم لاقف وِبَلَس يف لي هللا لوسر ىلإ امصتخاف بلس ذخأو «هقنُع برضف
 :هنع هللا يضر يلع لاقف .هيلع ٌرهجأ نأ ًارداق تنكو ؛توملا ٌقوذيِ الإ هّيكرت مث هيلجر ٌتعطق ام

 هرفغمو ءهحمرو هّفيس ةملسم نب دّمحم هي هللا ٌُلوسر ىطعأف ءهيلجر عطق نأ دعب هقنع ٌتبرض ءَّقَدَص

 :هيف اذإف «يدوهي هأرق ىتح هيف ام ىردُي ال باتك هيف هُفيس ةملسم نب دمحم لآ دنع ناكو ءهتَضْيَبو

 ؟ينبا تقي اللا لوسر اي : همأ هيفص تلاقف «ريبزلا هيلإ زربف هرساي [هوخأ بحرم دعب] جوخ مش
 .ريبزلا هلتقف .«هللا َءاَش ّْنِإ ُهَلُثْقَي ِكْئبا ليا :لاق رثوو

 كو هللا لوسر مهرصاحف «صوُمقلا :هل لاقي ًاعينم مهل انصح ٌدوهيلا لخد مث :ةبقع نب ىسوم لاق

 اوحبذف ءًاديدش ًادْهَج نوملسملا َدِهْجف ءّرحلا ةَديِدَّش ٌةَمْحَو ًاضرأ تناكو «ةليل َنيرشع نيم ًابيرق
 ءهديسل منغ يف ناك ربيخ لهأ نم يشبح دوسأ دبع ءاجو ءاهلكأ نع كي هللا لوسر مهاهنف ءٌرْمَحْلا
 عقوف يبن هنأ معزي يذلا اذه لتاقث : اولاق ؟نوديرت ام مهلأس ءحالسلا اوذخأ دق ربيخ َلهأ ىأر املف

 وُفذأ» : لاق ؟هيلإ وعدت امو لوقت اذام :لاقف وو هللا لوسر ىلإ همنغب لبقأف لك يبنلا ركذ هسفن يف

 نإ يلامف :ٌدبعلا لاق .«هللا الإ َدْيْعَت ال نو هللا ُلوُسَر يناد للا اّلِإ َهلِإ ال ْنأ َدَهْشَت ْنَأو «مالسإلا ىلإ

 نإ هللا يبن اي : لاق مث « «ملسأف «كلذ ىلع تي ْنِإ نجلا كَل :لاق ؟لجو زع هللاب ٌُتنمآو ٌتدهش

 يدوس َهّللا َّنإف ءِءابْصَحلاِب اهيزاو َكِدْنِع ِدْنِم ْنِم اهجِرْخَأ» :ِلَك هللا لوسر هل لاقف «ةنامأ يدنع منغلا هذه

 لَو هللا لور ماقف ٠ ءملسأ دق همالغ نأ يدوهيلا ملعف ءاهدُيس ىلإ منغلا تعجرف «لعفف «َكتَناَمَأ َكْنَع

 ٌدبعلا َلِيُق نميف َلِيُق ُدوهيلاو نوملسملا ىقتلا املف «داهجلا ىلع مهّضحو ءمهظَعَوَف «سانلا يف
 ا كود نأ مسن ءطاطسُملا يف لخدأف ءمهركسعم ىلإ إ نوملسملا هلمتحاف ءدوسألا

 ُتْيَآَر ْدَقَلَو رْيَخ ىلإ هَ ُهَقاَسو ءّدْبَعلا اذه ُهَّللا َمَرْكَأ دق :لاقو هباحصأ ىلع لبقأ مث «طاطسُلا

 .ءلق ةَدجَس لِ لص لَو «نيعلا رولا ّنِم نْيتتنا ِهِسْأَر

 ينإ اولا لوسر اي :لاقف ّلجر كي هللا لوسر ىتأ «سنأ نع «تباث نع : ةملس نب دامح لاق
 ؟ةنجلا ُلخدأأ َلكَْأ ىتح ءالؤه ُتلتاق نإف «يل لام ال «حيّرلا ُنِْنُم .هجولا ُحيبق «نوللا ٌدوسأ لجر
 َكَهْجَو ُهَللا نَسْخَأ ْدَقَل :لاقف «لوتقم وهو لي ئبنلا هيلع ىتأف ءلِيُق ىّنح لتاقف ؛مدقتف معن :لاق

 نم ,4173/7 مكاحلاو 88*27 /9 دمحأ هجرخأو .هب «قاحسإ نبا قيرط نم 774 77/1 «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ )١(

 .رباج ثيدح



 ربيخ ةوزغ يف :لصف ناذدو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نالُحْدي ُهْنَع ُهتْبَج ناَعِرْنَي نيعلا روخلا َنِْم ِهْيَتْجْوُز ُثْئَأَر ْدَقْلا :لاق مث هَقَّلاَم َرْثَكو «ٌكَحيِر َبيظو

 , 30ه هدْلِج َنْيَب امي

 ُرِجاَمْأ : َلاَقف ءهعبّناو هب نمآف هيلي يبنلا ىلإ بارعألا نم لجر ءاج :داهلا نب ٌدادش لاقو
 مسقو همسقف ًائيش لَو هللا لوسر ميغ «ربيخ ٌةوزغ تناك املف هباحصأ ّضعب هب ىصوأف ءٌكعم

 ؟اَذَه ام :لاقف هيلإ ؟ةوعفد ءءاج املف ءمهّرهظ ىعرَي ناكو ؛هل همسق ام هباحصأ ىطعأف «يبارعألل

 ؟هللا لوسر اي اذه ام :لاقف ء يي يبنلا ىلإ هب ءاجف «ٌةذخأف « ب هلا ُلوُسَر كَل ُهَمَسَق مشق : اولاق

 ىلإ راشأو ءانه اه ىمرأ نأ ىلع كتعبتا نكلو «كتعبتا اذه ىلع ام :لاق ءهَّكَّلُهتْمَسَك ٌمْسَك» :لاق
 هب يتأف ءودعلا لاتق ىلإ ضهن مث ؛َكُفُدْصَي ٌدضَي ِهّللا ٍقُدْضَت ْنإ) :لاقف ,ةنجلا لخدأف ثومأف «مهسب ِهِقْلَح
 ل بدلا هنّئكف ٠ ةََدَصَم للا قَدَص : لاق .معن :اولاق «؟وه وهأ» :لاقف «لوتقم وهو لَو يبنلا ىلإ

 لق ٌكِليِبَّس يف ًارِجاَهُم َجَرَخ َكُدْبَع اذه ّمُهَللا» : هل هئاعد نم ناكو هيلع ىّلصف ىمّذق مث .هتبج يف

 . "ُليِهَش هْيَلَع اًنآو ًاديهَش

 كيلا ٌلوسر ماقأف َةلُث سأر يف عينم نصح ءريبزلا ةعلق ىلإ دوهيلا تلّوحت و :يدقاولا لاق

 نإ ءاولاَي ام ًارهش ٌتمقأ ول كنإ ءمساقلا ابأ اي : لاقف لازع هل لاقي دريل نم لجر ءاجف ««مايأ ثالث

 نوعنتميف «مهتعلق ىلإ نوعجري مث ءاهنم نوُيرشيف «ليللاب نوُجرخي «ضرألا تحت «ًانويُعو ًابارش مهل
 املف ءمهيلع هعطقف ؛مهئام ىلإ لكهللا لوسر راسف ؛كل اوُرَحصأ مهيلع مهّبرشم تعطق نإف «كنم
 ءدوهيلا نم ةرشعلا وحن بيصأو ٌرَثَت نيملسملا نِ ليو ءلاتقلا دشأ اولتاقف ءاوجرخ مهيلع عطق

 يبأ نبا نصح مِلالُّسلاو حيطولاو ٍةَبَقُكلا ٍلهأ ىلإ يللا ٌلوسر لّوحت مث « وك ِدَّللا لوسر هحتتفاو
 تناك ربيخ نإف «قشلاو ةاطّنلا نم مزهنا ناك لَك لك مهءاجو ؛نصحتلا دشأ هلهأ نطحتف «قيقُحلا

 ءعلالشلاو حيطولاو ةينلا : يناثلا بناجلاو ًالوأ هحتتفا يذلا وهو ةاطّئلاو قَّشلا :لوألا :نيبناج

 وئقيأ املف « «قينجنَملا مهيلع ٌبصني نأ هللا لوسر ّمه ىتح مهنوُصح نِم نوججرخي ال اولعجف

 7 نبا لسرأو :َحْلّصلا ِةئَيِهَللا لوسر اوُنأس ءأموي رشع ةعبرأ كولا ٌلوسر مهرصح دقو ٍقَكَلَهلا
 َحلاصف «قيقحلا يبأ نبأ لزنف  ؛معن » : هلي هللا وسر لاقف ؟كمّلكأَت ُلِْنأ : قلل لوسر ىلإ قيقُحلا
 ربيخ نم نوُجرخيو مهل ةّيْرَُدلا كرتو ةلتاقملا نم مهنوصخُح يف ْنَم ءامد نقح ىلع ٌهكو هللا لوسر
 ءارفصلا ىلعو ,ضرأو لام نم مهل ناك ام َنيبو َهْلَي هللا لوسر نيب نوُلْخُيو ءمهيرارذب اهِضرأو
 ةَِوَو للا ُةمْذ مُكِْم ثكريود : ٍنِلَط للا ٌلوسر لاقف «ناسنإ رهظ ىلع بوث الإ ةقلحلاو عارُخلاو «ءاضيبلاو

 كلذ ىلع هوحلاصف ٠ «ًائْيَش ينومّئْمَتَك ْنإ ِهِلوُسَر
 لهأ لاق كلا لوسر نأ :رمع نبا نع ؛عفان نع ءرمع نب هللا ديبع انأبنأ :ةملس نب ٌدامح لاق

 مهلو اهنم اولجُي نأ ىلع هوُحلاصف «ضرألاو لخنلاو عرزلا ىلع ٌبلغف ءمهرصق ىلإ مهأجلأ ىتح ربيخ
 نإف ءًئيش اوُبيُي الو اومتكي ال نأ مهيلع طرتش ثاو «ءاضيبلاو ٌءارفصلا كي هللا لوسرإو مهّباكر تلمح ام
 نيح ربيخ ىلإ هعم هلمتحا ناك ءبطخ خأ نب يبحل يلو لام هيف ًاكَْم اوّيخف ءدهع الو مهل َةَّْذ الف اوُلعف
 ؟؟ريِضتلا ّنِم هب َءاّج يذلا يح ُكْسَم َلَمَق ام) :بطخأ نب يبُح مع كي هللا لوسر لاقف «ٌريضنلا تيلجأ
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 (؟) دابعلل ريخ يده يف داعملا داز كلا ربيخ ةوزغ يف :لصف

 ىلإ كي هللا ٌلوسر هعفدف «؛َكِلْذ ْنِم ُرثُكأ ُلامّلاو ءٌبيِرَ ٌدْهَعلا» :لاقف ءبورحلاو ُثاقفنلا هتبهذأ :لاق
 ءءانهاه ةبرخ يف فولي ايي ٌتِئار دقه : لاقف ةبرخ لخد كلذ لبق ناك دقو «باذعب هسمف ءريبّزلا
 ةيفص جوز امهدحأو «قيقُحلا يبأ ينبا لي هللا لوسر لتقف «ةبرخلا يف َكْسَمْلا اودجوف ءاوفاطف ءاوبهذف

 دارأو ءاوُبَكَن يذلا ِثْكَّنلاَب مهّلاومأ مسقو «مهيرارذو مهءاسن لي هللا لوسر ىبسو «بطخأ نب يبيح تنب
 اهب ملعأ نحنف ءاهيلع موقنو اهُحِلِصُت ضرألا هذُه يف نوُكن انعد !دمحم اي :اولاقف ءاهنم مهيلجُي نأ

 اهيلع ثوموقي نوفي ال اوناكو ءاهيلع نوموقي ملغ هياحصأل الو يو هلا كوسرل نكي ملد ءمكنم

 اكو  ؟'”مهرقي نأ وي هللا لوسرل ادب ام ٍرمث لكو ٍعِرَّز لك نِم ٌرطشلا مهل نأ ىلع ربيخ مهاطعأف
 قيقشلا يبأ ينبأ الإ حلصلا دعب هلا لوسو لقي لو مدقت امك مهيلع هّصرخي ةحاور نب هللا دبع

 ءاوبيغف وكي هلوسر ةمذو هللا ةمذ مهنم تئرب دقف ءاومتك وأ ءاوبيغ نإ اوطرش امهنإف ءاوثكن يذلا ثكنلل

 «كلذ ىلع اوفلحف ءبهذ : : اولاق ؟«مكانيلجأ نيح ةنيدملا نم هب متجرخ يذلا لاملا نيأ' : :مهل لاقف
 ةنانك ٍةِكَي هللا لوسر عفدف «هبذعُي ريِبُزلا ىلإ لي هللا لوسر هعفد نيح لاملاب امهيلع ةنانك مع نبا فرتعاف

 .ةملسم نب ٌدومحم هاخأ لتق ناك وه ةنانك نإ :لاقيو هلتقف ةملسم نب دمحم ىلإ

 يبأ نب ةنانك تحت ةّيفص تناكو ءاهتمع ةنباو «بظخأ نب يح تنب ٌةيفص كي هللا ٌلوسر ىبسو

 سو لالب اهب رمف ءهلحر ىلإ اهب بهذي نأ ًالالب رمأف «لوخدلاب دهع ٌةثيدح ًاسورع تناكو «قيقُحلا

 لوسر اهيلع ضرعو . 2:لآلب اي ٌكنِم ٌةَمْحّرلا ِتَبَمْكَأَ» :لاقو قي هللا لوسر كلذ هركف « «ىلتقلا

 يف اهب ىنبو « اهقاَدَص اَهَقْنِع لعجو ءاهقتعأو ءهسفنل اهافطصاف ؛تملسأف «مالسإلا ِةكَي هللا

 لبق ٌتيأر !وللا لوسر اي :تلاق «؟اذه ام» :لاقف «ًةرضحُم اههجوب ىأرو .اهيلع ملوأو «قيرطلا

 ءًائيش كنأش نِم ٌركذأ ام هللاو الو ءيرجح يف طقسف «هناكم نم لاز رّمّقلا نأك ءانيلع كمودق
 . «©ةنيدملاب يذلا َكِلَمَلا اذه نينمت :لاقو «يهجو مطلف «يجوز ىلع اهتصصقف

 الإو ءهئاسن ىدحإ يهف اهبجح نإ :اورظنا :اولاقف ؟ةجوز وأ ةّيُرُس اهذختا له :ةباحصلا كشو
 «هتحت هفرط َّدش مث ءاههجوو اهرهظ ىلع هب ىدترا يذلا هبوُت لعج ءبكَر املف هيمي تكلم امم يهف

 اهمدق عضت نأ هتّلجأ لحرلا ىلع اهلمحيل مدق املو «هئاسن ىدحإ اهنأ اوُمِلَعو «٠ «ريسملا يف هنع اوُرَخأتف

 , "تبكر مث هذخف ىلع اهتبكر تعضوف ؛هذخف ىلع
 ىأر املف «حبصأ ىتح فيسلا مئاقب ًاذخآ ءهتبُق نم ًابيرق ًامئاق هتليل بويأ وبأ تاب. ءاهب ىنب املو

 :هل لاقف «؟بويأ ابأ اي كلام» : هي هللا لوسر هلأسف ءجرخ دق هآر نيح بويأ وبأ َرّبك وي هللا لوسر
 ٌةماعو اهجوزو ءاهاخأو اهابأ ٌتلتق كنأ ٌثركذ «ةأرملا هذهب َتلخد امل هللا ّلوسر اي هذه يتليل ُتْفِرَأ
 . "افورعم هل لاقو لي هللا ٌلوسر َكِحضف «كلاتغت نأ ُتْفِحَف ءاهتريشع

 تناكف ءمهس ةنام مهس ّلُك عمج ءًامهس نيثالثو ةتس ىلع ٌربيخ كي هللا لوسر مسقو :لصف
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 رييخ ةوزغ يف :لصف كتي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كتل ااا ااا ااا ااا (5) داع ريخ يده يف داعملا هاز

 ةئامنامثو فلأ وهو «كلذ نِم ُتصنلا نيملسمللو هللا ٍلوسرإل ناكف مُهَس ةئامّئسو يفالآ ٌةثالث

 مهس ةئامئامثو فلأ وهو ءرخآلا فصنلا َلَرَعَو «نيملسملا ٍدحأ مهسك ٌمُهس كي هللا لوسرل ءمهس

 اًمرطشو ّهَوْنَع اَهُرظَش حتُف ربيخ نأل اذهو :يقهيبلا لاق . ؟)نيملسملا رومأ نِم هب ٌلزني امو هبئاونل

 نم هيلإ ٌجاتحي امو هبئاونإ ًاحلص حتف ام لزعو «نيمناغلاو سمخلا ٍلهأ نيب ٌةونَع حتف ام مسقف ءاحلُص
 .نيملسملا رومأ

مك ةونع ٍةحتتفملا ضرألا مسق بجي هنأ هللا همحر يعفاشلا لصأ ىلع هنم ءانب اذهو :تلق
 ا

 ٌريسلا لّمأت نمو .ًاحلص حتف هنإ :لاق «ربيخ نم فصنلا مسق هدجي مل املف «مناغملا ٌرئاس مسقُت

 اَهلُك اهضرأ ىلع ىلوتسا كي هللا لوسر نأو «ةونع تحت امنإ ربيخ نأ هل نّيبت «لمأتلا ٌّح ّيزاغملاو

 مهجارخإ ىلع مزع امل هنإف ءاهنم يهل لوسر مهلجُي مل «ًاحلُص اهنم ءيش حتف ولو «ةونع ٍفيِسلاب
 اذهو ءاهنم جّرخي ام رطشب مكل اهُرّمعنو ءاهيف نوكن انوعد ءمكنم ضرألاب ٌملعأ نحن :اولاق ءاهنم

ةزرابملاو بارحلا نِم اهب نيملسملاو دوهيلا َنيِب لصح دقو «ةونع ْتَحِتُق امنإ اهنأ يف ًادج حيرص
 

 نأ «هولذب يذلا حلصلا ىلع اولزن «مهنصح ىلإ اوُنجْلُأ امل نكلو .مولعم وه ام نيقيرفلا نم لتقلاو
 «ضرألا نم اولجيو ءمهُتيرُدو مهُباقر مهلو «حالسلاو َةَقْلَحلاو ءءاضيبلاو ءارفصلا لي هللا لوسرل

لو ءةتبلا كلذ ىرج الو «دوهيلل ربيخ ضرأ نم ايش نأ حلص مهنيب عقي ملو .حلصلا ناك اذهف
 ناك و

الجأ ٌرمع ناك املو ؟ءاش ام مهضرأ يف مهُرِقُي فيكف ءانئش ام مُكدقُت :َلَي مل ؛كلذك
 نم مهّلُك مه

 هنإف «عقي مل اذه ؛مهنم ذخؤي حجارخ اهيلعو نيملسملل ضرألا نأ ىلع ًاضيأ مهحلاصُي ملو «ضرألا

 .ةتبلا ًاجارخ رييخ ىلع برضي مل
 اهمْسَق نيب ةونّعلا ضرأ يف ريخم مامإلاو «ةونَع تحتف اهنأ :هيف كش ال يذلا ٌُباوصلاف

 «ريضنلاو ةظيرُق مسقف ؛ةثالثلا عاونألا هي هللا ٌلوسر لعف دقو . ضعبلا ٍفقوو اهضعب ِمْسَق وأ ءاهفقوو

 .هل عفدم ال امب ةونع تحتف ةكم نوك ٌريرقت مدقت دقو ءاهرطش كرتو «ربيخ ٌرظَش مسقو «ةكم ْمِسْفَي ملو

 مهنم دهش نم «ةيبيدُحلا لهأل هللا نِم ةمعظ تناك اهنأل ءمهس ةئامنامثو فلأ ىلع ُتَمِسُق امنإو

 فلأ ىلع ُْتَمِسُقَف ءنامهس سرف لكل ءسرف أتئام مهعم ناكو «ةئامعبرأو ًافلأ اوناكو ءباغ نمو

 يي هللا لوسر هل مسقف هللا دبع نب ٌرباج الإ ةيبيدُحلا لهأ نم ربيخ نع بغي ملو «مهس ةئامنامثو

 . اهرضح ْنَم ٍمُهَسَك
 وه اذه «سراف اتئام مهيفو ةثامعبرأو افلأ اوُناكو ءًامهس لجارللو ءمهسأ ةثالث سرافلل مسقو

 .هيف ٌبير ال يذلا ٌحيحصلا

 . ًامهس ٌلجارلاو نيمهس سرافلا ىطعأ هنأ ءرمع نبا نع ؛عفان نع :يرمعلا هللا دبع ىورو

 :لاقف ءًامهس لجارللو ءنيمهس سرفلل :لوقي ًاعفان عمس هنأك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 انأبنأ دقو «ظفحلا يف هيخأ ىلع رمع نب هللا ديب مّدقت يف ملعلا لهأ نم دحأ كَّشَي سيلو «سرافلل
 نأ «رمع نبأ نع «عفان نع «رمع نب هللا ديبع نع «يطساولا قرزألا قاحسإ نع «انباحصأ نم ةقثلا

 نب هللا ديبُع نع «ةيواعم يبأ ثيدح نم ىور مث . مهسب سرافللو «نيمهسب سرفلل برض لكي هللا لوسر

 .تاقث هلاجرو 207015 )01١, دواد وبأ هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4 ربيخ ةوزغ يف :لصف
 «هسرفل نامهسو هل مهس :مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ هلك هللا لوسر نأ «ءرمع نبأ نع عفان نع «رمُع
 .هللا ديبُع نع ةماسأ وبأو .يروثلا هاور كلذكو ''”«نيحيحصلا» يف وهو

 رشع ةيئامث ىلع ربيخ ٌماهس مسق هيو ّيِبْنلا نأ ةيراج نب عمجم ىورو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ًامهس 0 لجارلاو ءنيمهس َسرافلا ىطعأف «سراف ةئامثالث مهنم ؛ةئامسمخو ًافلأ شيجلا ناكو ءًامهس

 همع نع «هيبأ نع «ثيدحلا اذه يوار ينعي  بوقعي نب عمجمو : هللا همحر يعفاشلا لاق
 للا ديبُع ثيدحب كلذ يف انذخأف «فرعي ال خيش  ةيراج نب عمجم همع نع .ديزي نب نمحرلا دبع
 . هلثم ربخب الإ ريخ در زوجي الو ءهضراعُي ًاربخ هلثم هل رن ملو

 تلوم دق «ناسرفلا ددعو شيجلا ددع يف هدانسإب بوقعي نب عمجم هاور يذلاو :يقهيبلا لاق
 نبا ةياور يفو ؛ةيبيدُحلا لهأ مهو «ةئامعبرأو ًافلأ اوناك مِهّنأ :يزاغملا ٍلهأو ءرباج ةياور يفف ءهيف
 ناكو «سرف يتئام تناك ليخلا نأ :يزاغملا ٍلهأو «راسي نب ريشبو «ناسيك نب حلاصو «سابع
 . مهس لجار لكلو .مهس هبحاصلو «نامهس سرفلإ

 :لاق هنأ عمجم ثيدح يف مهولا ىرأو ؛هيلع ٌلمعلاو :ٌحصأ ةيواعم يبأ ٌثيدح :دواد وبأ لاقو
 . سراف يتئام اوناك امنإو «سراف ةثامثالث

 ءرفن ةعبرأ ِهللك هللا َلوُسَر انيتأ» :لاق ؛هيبأ نع ءةرمع ىبأ ثيدح نم ًاضيأ دواد وبأ ىور دقو
 هدانسإ يف ثيدحلا اذهو . ”!«نيمهس سرفلا ىطعأو ءًامهس انم ناسنإ لك ىطعأف ءسرف انعمو
 ةثالث سرافلل ناكف «سرف اًنَعم ِهِرََن ةثالث لكي هللا لوسر انيتأ :لاقف «رخآ ٍدجو ىلع هنع ٌثيدحلا يوُر دقو .فعض هيفو «يدوعسملا وهو ءدوعسم نب هللا دبع نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 1 .ًاضيأ واو وبأ هركذ « مهسأ

 مهعمو ؛هباحصأو بلاط يبأ نب ٌرفعج همع نبا هنو هيلع مدق «ةوزغلا هذه يفو :لصف
 وبأ لاق . سيمع تنب ٌءامسأ مهعم َمِدَق نميف ناكو هئاحصأو «ىسوم وبأ سيق نب هللا دبع «نويرعشألا
 امُمدحأ ءامهُرغصأ انأ «يل ٍناوخأو انأ نيرجاهُم انجرخف «نميلاب نحنو لَو يبنلا ٌجَرْخَم انغلب :ىسوم
 ءانثعب كي هللا لوسر َّنِإ :رفعج لاقف .هدنع هّباحصأو بلاط يبأ َنب َرْفْعَج اَنْقَكاوَف .ةشبحلاب ّيشاجنلا ىلإ اًنئيفس انعقلأف «ٌةنيفس انبكرف ءيموق نم ًالجر نيسمخو عضب يف ؛ةدرُب وبأ رخآلاو ءِمُهُر وبأ
 ءربيخ َحّنَتفا ّنيح ٌلَو هللا َلوُسَر انقَئاوف «ًاعيمج انمدق ىتح هعم انمقأف ءانعم اوُميقأف «ةماقإلاب اًنَرَمَأو
 سيمع ثنب ٌءامسأ ُتَلَخَدَو :لاق «ةرجهلاب مكانقبس :انل نولوقي سان ناكو ءمهعم مهل مسق فةياحصأو رفعج عم انتئيفس باحصأل الإ .هعم دهش نمل الإ ًائيش رييخ حتف نع ٌباغ ٍدحأل مسق امو ءانل مهسأف
 نحن «ةرجهلاب مكانقيس :ٌرَمْع لاقف .ئامسأ :تلاق ؟هِذه ْنَم :لاقف ءرمع اهيلع لخدف ؛ةصفح ىلع

 .رمع نبأ ثيدح نم ؛(177؟) ملسمو ؛(4718) يراخبلا هجرخأ 00
 يبأ دنعو «ةيراج نب عمجم همع كردي م( «بوقعي نب عمجم نإف «عطقنم وهو ؛11/7 مكاحلاو «(؟90م5) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .لوهجم وار دواد

 ة ةقفرلح) مقرب )2 ,(91975) دواد وبأ هجرخحأ فيل



 ربيخ ةوزغ يف :لصف كنب (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تكامل ل ااا اا (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا هز

0000 

 مِهطُي هوكي هللا لوسر عم متنك دقل «وللاو الك ءُرَمُع اي :تلاقو ْثَبِضَنَف ,مكنم ولي هللا لوسرب ٌنحأ

 ال هللا ٌميأو ءهلوسر يفو ءوللا يف كلذو ءءاضغُبلا ءادعُبلا ضرأ يف انكو «مُكلِهاج ظِعَيو ؛مكعئاج

 ركذأسو «فاخنو ىذؤُن انك نحنو هِي هللا لوسرل تلق ام ركذأ ىتح ًابارش ُبرشأ الو ءٌاماَعَظ ُمَعطأ

 اي:تلاق وكي ّيبنلا ءاج املف ءكلُذ ىلع ُديزأ الو غيزأ الو بذكأ ال هللاو قي هللا لوسرل كلذ

 .اذكو اذك :هل تلق :تلاق ههل تلق ام» :ِكَي هللا لوسر لاقف .اذكو اذك لاق رمع نإ هللا لوسر

 وبأ ناكو ««ناََرجِ ةيِسلا له مَآ ْمُكَلَوٌةَدحاَو ةرجِم هباحصألو ُهلو « كتي يب قحاب َسْيَل» :لاقف
 هب مه ؛ءيش ايندلا نم ام ؛ثيدحلا اذه نع اهنولأسي ًالاسرأ ءامسأ نوت ةئيفسلا ٌباحصأو ىسوم

 .©")و6 هللا ٌلوسر مهل لاق امم مهسفنأ يف ٌعظعأ الو حرفأ

 حنفي «ُحَرْفَأ امهّيَأب يردآ ام هللاو» :لاقو ءهتهبج لّبقو ماقلت لي ّيبنلا ىلع ٌرفعج َمِدَق املو

 ةدفل
. 

100 
 «؟رّفْعَج ٍموُدُقبْمأ ربي

 لجر ىلع ىشم : ينعي  لججبح ؛ولي ّيبنلا ىلإ رظن امل ًارفعج نأ ءةصقلا هذه يف يوُر ام امأو

 يقهيبلا لاقف - صقرلا يف مهل ًالصأ نوُصضاَقَرلا بابّدلا ٌءابشأ هلعجو لَو هللا لوسرل ًاماظعإ ٍةدحاو

 . فرعي ال نم يروثلا ىلإ هدانسإ يفو :- رباج نع ريبزلا يبأ نع يروثلا قيرط نم هاور دقو

 يشملا يف ثّدَحَتلاو رسكتلاو «بابّلاب هّيشتلا زوج ىلع ةجحُح اذه يف نكي مل ءحص ولو :تلق

 كولا برضك ءاهئاربكل ًاميظعت ةشبحلا ةداع نِم ناك هلعل اذه نإف قلي هللا لوسر يدهل يفانملا
 دنع

 نم اذه نيأف «مالسإلا ةنسل اهكرت مث ؛ةرم اهلعفو ةداعلا كلت ىلع رفعج ىرجف :«كلذ وحنو كرتلا
 .قيفوتلا هللابو .ثّختلاو ينئتلاو «رسكتلاو زفقلا

 كي هللا لوسر مهلسارف ءمهونيعيل ربيخ لهأ ىلع مدق نمم ةرازٌك ونب تناك :ةبقع نب ىسوم لاق

 ةاتأ «ربيخ هيلع ُهللا حتف املف «هيلع اوَبأَف ءاذكو اذك ربيخ نم مكلو «مهنع اوجرخي نأو «مهونيعُي الأ

 - ريبخ لابج نم لبج - «ةبيقٌرلا وذ مكل» :لاقف ءانتدعو يذلا كدعو : اولاقف «ةرازف ينب نم مّن ناك نم

 .نيبراه اوجرخ ءونلك هللا لوسر نم كلذ اوُعِمَس املف ءاذك مكُدِعْوَم» :لاقف .كلتاقن اذإ :اولاقف

 عم انلهأ ىلإ انرفن امل :- همالسإ نسحف ملسأ دق ناكو  ينزملا ميش وبأ لاق :يدقاولا لاقو

 ءاورشبأ : ةنييُع لاقف ءانعزفف «ليللا نم انسّرع «ربيخ نود ناك املف «ةنييُع انب عجر «نصح نب ةئييع

 انمدق املف ؛دمحم ةبقرب ٌتذخأ هللاو دق ربيخب ًالبج ةبيقُرلا اذ تيطعأ يننأ مونلا يف ةليللا ىرأ ينإ

 «يئافلُح نم َتمنغ ام ينطعأ دمحم اي :لاقف .ربيخ حتف دق ٍةِلَي هللا لوسر دجوف «ةنييُع مدق «ربيخ

 ىلإ َكَرَقَت ٌتْعِمَس يِذَّلا حاّبصلا ّنِكلو َتْبََح» :يي هللا لوسر لاقف كل انغرف دقو :كنع ٌتفرصنا ينإف

 يذلا ُلبجلا» :لاق ؟ةبيقرلا وذ امو :لاق .«ةبيقرلا وذ كل» :لاق !دمحم اي :ينزجأ :لاق .«َكِلْمآ

 ملأ :لاقف «فوع نب ثراحلا هءاج «هلهأ ىلإ عجر املف «ةنييُع فرصناف .«هتذخأ كنأ مونلا يف ٌتيأر

 اوناك دوهي «برغملاو قرشملا نيب ام ىلع دمحم ٌنَرَهْيَل هللاو «ءيش ريغ يف عِضوُت كنإ :كل لقأ

 ساس سس

 .05501 ,758991) ملسمو :(17771) يراخبلا هجرخأ ()

 يبهذلا اذكو مكاحلا حجرو «فيعض هدائسإو ءرباج ثيدح نم ©؛*4 «لئالدلا» يف يقهيبلاو 81١« مكاحلا هجرخأ )١(

 . .لاسرإلا



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ه4 ربيخ ةوزغ يف :لصف

 ثيح ةوبثلا ىلع ًادمحُم دّسحن انإ :لوقي قيقُحلا يبأ نب مالس عفار ابأ ٌتغِمسل دهشأ ءاذهب اننوربخُي
 برثيب دحاو ءْناَحْبَذ هنم انلو ءاذه ىلع ينعواطُت ال دوهيو « لسرم يبن وهو «نوراه ينب نم تجرخ
 ىلع تلزنأ يتلا ٍةاروتلاو معن :لاق ؟ًاعيمج ضرألا ُكِلمي :مألسل تلق :ثراحلا لاق «ربيخب رخآو
 .هيف يلوقب ٌدوهي ملعت نأ ٌُبِحَأ امو ءىسوم

 نب مالس ٌةأرما ٌةيدوهيلا ثراحلا ُتنب ُبنيز هل تدهأ لي هللا ٌلوسر َّمُس ءوازغلا هذه يفو :لصف
 يف ٌمِّسلا نم ترثكأف ُمارّدلا :اولاقف ؟هيلإ ٌٍبحأ محللا يأ :تلأسو ءاهتّمس دق ٌةّيوشم ًءاش مكْشِم
 ْنَم يل اوُعَمْجا» :لاق مث ةلكألا ظفلف «مومسم هنأب ُءارُثلا هربخأ ءاهعارذ نم. شهتنا املف «عارذلا
 مَعَ :اولاق ؛؟هيف َّيِقِداَص متنأ ْلَهُ ويش نك مُكُلْئاَس يّنإ» : مهل َلاقف ىل اوعمجف ,(دوُهيلا نم انهاه
 .«نالق مُكوُبأ ْمكبْنُكا :لاق .نالف انوبأ :اولاق !؟مُكوُبَأ ْنَمه :لك هللا لوسر مهل لاقف ءمساقلا ابأ اي
 ءمساقلا ابأ اي معن :اولاق «؟هْنَ مُكدْلَأَس ْنإ ءيش ْنَم ٌيقِواَص ْمُْنأ لمد :لاق «َتْرِرَبو ٌتقدص :اولاق
 اهيف نوكن :اولاقف «؟راّنلا لْهَأ ْنَم١ :هكَك هللا لوسر لاقف .انيبأ يف هّتفرع امك انبذك تفرع َكاَنيَدك نإو
 , ,«؟ادبأ اهيف مُكُفلُخت ال هلاَو ءاهيف اووّسحلا» لك للا ٌلوسر مهل لاقف .اهيف اننوُفْلُخَت مث ءآريسي
 (؟اًكُس ِواَّشلا ِهِذُم يف ْمُتْلَعَجَأ» :لاق . معن :اولاق هع مُكتلأس نإ ٍءيَش نع ّيِنِواَص مّثْنأ لَه» :لاق
 مل ًايبن تنك نإو «كنم ُحيرتسن ًابؤاك تنك نإ اندرأ :اولاق ؟كلذ ىلع مُكَلَمَح اَمْف» :لاق . معن :اولاق
 , كتفي

 كَىَلَع ِكطْلَسُيِل هللا ناك ام» :لاقف .ٌكّلتق ٌتدرأ :تلاقف كي هللا لوسر ىلإ ةأرملاب ءيجو
 لكأ نم رّمأو «لِهاكلا ىلع مجتحاو ,"”"اهبقاعُي ملو ءاهل ضرعتي ملَو ,"ال» :لاق ؟اهلثقن الأ :اولاق
 هركذ ءاهكرتف تملسأ :يرهزلا لاقف :ةأرملا لتق يف فلتخاو .مهّضعب ٌتامف «مجتحاف اهنم
 .كي ئيبنلا اهلتق :لوقت ُسانلاو :رمعم لاق مث ؛هنع ءرمعم نع «قازرلا دبع

 نأ «ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع «دلاخ انثدح :لاق «ةيقب نب بهو انثدح :دواد وبأ لاق
 ء«رورعُم نب ءاربلا نب ٌرشب تامف :لاقو ةصقلا ركذو .ٌةَيلْضَم ًةاش ٌربيخب ٌةيدوهي هل تدهأ لَو هللا لوسر
 ,©9كَليُدك لك هللا لوسر اهب رمأف :رباج لاق ؟تعنص يذلا ىلع كلمح ام :ةيدوهيلا ىلإ لسرأف

 ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «ورمع نب دمحم نع ةملس نب دامح هاورو «لسرم امهالك :تلق
 . «ءاربلا نب رشي تام امل اهلتق هنأ» : الصتم

 . اهلتق رشب تام املف ءًالوأ اهّلُثقي مل هنأب نيتياورلا نيب َقُقُو دقو
 ,«9«يّم ٍرهبألا عاطقلا ُناوأ اًدهن ريح موي َاَّشلا ّنِم تلك يلا ٍةلُكألا نم دج ُثْلْز امه :هيف تام يذلا هعجو يف لاق ىتح نينس كالث كلذ دعب يقبو ءاهنم لكأ هنأ تاياورلا ٌرثكأو ؟لكأي مل وأ اهنم هلك ٌيبنلا لكأ له :فلتخا دقو

 . ةريره يبأ ثيدح نم «(0ا/ا/ا/) يراخبلا هجرخأ ةمومسملا عارذلا ربخ 20
 .سنأ ثيدح نم :(1140) ملسمو ؛(7511) يراخبلا هجرخأ ()
 .لسرم وهو ؛(4011) دواد وبأ هجرخأ 06
 مكاحلا رخآ ٍهجو نم هجرخأو «ةشئاع نع ةورع نع «يرهزلا نع ديزي نبا وهو سنوي نع ًاقلعم :(4478) يراخبلا هجرخأ 26

 . يجيرختب 185/١ ريثك نبا اريسفت» رظنا «دهاوش ثيدحللو . يبهذلا هقفاوو هححصو «رشبم مأ ثيدح نم ؛؟؟14/7



 ربيخ ةوزغ يف :لصف كذا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تاتا شاحن هاجم

 . ًاديهش لي هللا لوسر يفوتف :يرهزلا لاق

 ُنُهاَرَت رّبيخ ىلإ لَك هللا لوسر جورخب اوعمس نيح شيرق َنيِب ناكو :هريغو ةبقع نب ىسوم لاق
 «ربيخ ٌدوهيو نافيلحلا رهظي :لوقي مهنمو «هُباحصأو ٌدمحم رهظي : لوقي نم مهنمف «عيابتو «ميظع

 نب رادلا دبع ينب ٌتخأ ةبيش ّمأ ُهّتحت تناكو «رييخ حتف َدِهَّشو ملسأ دق يمّلُشلا طالع نب جاّجحلا ناكو

 ىلع كب يبنلا رهظ املف «ميلَس ينب ضرأب نواعم هل تناك «لاملا نم ًارثكُم ٌجاجحلا ناكو ءيصُق

 ؛يل لام الف يمالسإب اهّلهأو يه ملعت نإو .يتأرما دنع ًابهذ يل نإ : :طالع نب جاجحلا لاق «ربيخ

 هل َنْذَأَف «يسفنو يلام نع اهب اردأ تمدق اذإ ًارابخأ ٌنّريخألو ءربخلا تبْسأو َريَّسلا عرسألف ٠ يل ْنّدَأَك

 ديرأ ينإف لام نِم كدنع يل ناك ام يعمجاو يلع يفخأ :هتأرمال لاق ءةكم َمِدَق املك ولي هللا لوسر

 ٌرِيأ دق ًادمحم نإو ءمهلاومأ تبيصأو ءاوُيبٌمسا دق مهنإف ؛هباحصأو دمحم مئانغ ني يرتش *أ نأ
 كلذ اشفو «ةنيدملاب مهالتقب لقتل مث * ةكم ىلإ هب ّنَئَعْبَيَل : اومسقأ دق ٌدوهيلا نإو «هّياحصأ هنع قّرفتو

 مع َسابعلا غلبف ءرورّسلاو حرفلا نوكرشملا رهظأو ءمهنم غليو «نيملسملا ىلع دتشاو «ةكمب
 ردقي ملف ءهرهظ لزخناف «جرخيو موقي نأ دارأف ءرورسلا مهراهظإو مهتبَلَجو سانلا ُهَلَجَر هكَي لوسر

 هتوص عفريو «ُرجَّتري سابعلا لعجف ءِلكي هللا لوسر هبشُي ناكو مك :هل لاقي هل ًانبا اعدف «مايقلا ىلع
 : هللا ٌءادعأ هب تمشي الثل

 ْمِسألا فلألا يِذُ ثق مفنئيًُبجمهفئيْبِج

 مهفَنْن هِفلاََمْغيب ُمغئلايفوبريبت
 ءرورسلاو حرفلل ٌرهظملا مهنم ؛نيكرشملاو نيملسملا نم نوريثك ٌلاجر هراد باب ىلإ رشحو

 ٌرجر نوملسملا عمس املف ؛ءالبلاو َنْزُحلا نم توملا لئم هب ْنَم مهنمو ءيرغملا ُتِياشلا مهنمو

 هل ًامالغ ُسابعلا ّلسرأ مث ءمهتأي مل ام ءاتأ دق هنأ نوكرشملا نظو ؛مهُسوفن تباط ءهََلجتو سابعلا

 تئج امم ٌريخ هللا دعو يذلاف ءلوقت امو «هب ٌتنج - ام كّليو :هل لقو «هب لا :هل لاقو «جاجحلا ىلإ
 ينح هتويب ضعب يف يب ُلُحَيلَف : هل لقو «مالسلا لضفلا يبأ ىلع أرقا : هل لاق ٌمالغلا همّلك املف ؟هب
 ًاحرف ٌسابعلا بثوف «لضفلا ابأ اي رشبأ :لاق «رادلا باي ٌُدبعلا غلب املف ءهّرُسَي ام ىلع ٌربخلا نإف هنآ

 . ينربخأ :لاق مث .هقتعأف ءجاجحلا لوقب هربخأف «هينيع نيب ام لّبقو هءاج ىتح طق ءالب هبصُي مل هنأك

 دب الخو «جاجحلا هءاج املف ءًارهظ كيتأي ىتح كِتويب ٍضعب يف ب ْلْخَأ :جاجحلا كل ُلوقي :لاق
 هي هلا لوسر حتتفا دقو ُتنج :جاجحلا هل لاقف «كلذ ىلع سابع هقفاوف «يربخ نَمتكتل هيلع ذخأ

 «هسفنل ييُح تنب ٌةّيفص ىفطصا دق ُهلَي هللا ٌلوسر َّنِإو هللا ٌماهس اهيف ترجو ءمهلاومأ مدغو «ربيخ
 «لوقأ نأ ِهكَو هللا لوسر ُتنذأتسا ينإو ءهب بهذأو هعمجأ نأ تدرأ ؛يلامل ٌتئج نكلو ءاهب َسرعأو

 مث «هعاتم هُتأرما هل تعمجف :لاق . تعش ام ٌركذا مث ءًثالث يلع ٍفخأف تعش ام لوقأ نأ يل نأ

 «بهذ :تلاق ؟ِكجوز لعف ام :لاقف :جاجحلا ةأرما ٌسابعلا ىتأ ءثالث ّدعب ناك املف ءًاعجار رمشنا
 ملو «هللا يئْرْحَي ال ءلجأ :لاقف .كغلي يذلا انيلع ٌّقش دقل «لضفلا ابأ اي ُهللا كْنْرْحَي آل :تلاقو

 كي هللا لوسر ىفطصاو هللا ٌماهس اهيف ترجو ٌريبخ هلوسر ىلع هللا حتف ّبِحَأ ام الإ هللا دمحب نكي
 هللاو ينإف :لاق . ًاقداص هللاو كّبظأ :تلاق .هب يقحلاف «ةجاح كجوز يف ِكل ناك نإف «هسفنل ةّيفص

 بهذ مث ٠ .كربخأ امب كربخأ يذلا : :لاق ؟اذهب كربخأ نمف :تلاق .كل لوقأ ام ىلع ٌرمألاو «قداص



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 666 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف

 سس .ريخ الإ كّييصي الو «لضفلا ابأ اي ُدّلجتلا ِهللاو اذه : اولاق هوأر املف ءشيرق ٌسلاجم ىتأ ىَّبح
 هيلع َمُتكأ نأ ينلأس دقو ءاذكو اذكب جاَجحلا ينربخأ لل دمحلاو ٌريخ لإ ينبصُي مل لجأ
 تح مهعضاوم ني ةيملسعلا يرخو «نيكرشملا ىلع عّرجو ةبآك نم نيملسملل ناك ام هللا ٌدرف «ةجاحل
 .©2نيملسملا هوجو تقرشأف ءٌَربخلا مهربخأف «سابعلا ىلع اولخد

 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف
 يذ يف ةيبيدُحلا نم عجر ويكي هللا لوسر نإف مُرُحلا رهشألا يف ٍمهُّتلتاقمو رافكلا ٌةبراحم اهنمف

 ناورم نع ةورُع نع ُيرِهُرلا لاق كلذك . مّرحملا يف ٌربيخخ ىلإ راس مث ءًاماَيأ اهب ثكمف ةّجحلا
 لالدتسالا يف نكلو .ةرجهلا نم عبس ةنس لوأ يف جرخ :يدقاولا لاق كلذكو ءةمرخم نب روسملاو
 اذه نم ىوقأو .رفص يف ناك امنإ اهُستفو :هلوأ يف ال مرحملا رخاوأ يف ناك هججورُش نإف ؛ ءرظن كلذب
 يذ يف تناكو ءاوُرِقَي الأو «لاتقلا ىلع ناوضرلا ٌةعيب ةرجشلا ٌدنع هّباحصأ لي يبنلا ٌةعيب لالدتسالا
 نوديرُي مهو نامثع اولتق دق مهنأ هغلب امل كلذ ىلع مهعياب امنإ هنأل «كلُد يف ليلد ال نكلو َةَدْعَقلا

 فالخلا امنإ ءودعلا أدب اذإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج يف فالخ الو .ةباحصلا عياب ذئنيحف ؛هلاتق
 ةمئآلا ٌُبهذم وهو «ٌخوسنم هيف لاََقلا ٌميرحت : اولاقو ءهوزّرج :روهمجلاف «ءادتبا هيف لتاقُي نأ
 لحي ام : هللاب فلَحي ءاطع ناكو .خوسنم ٌريغ ٌتباث هنأ ىلإ هّريغو ءاطع بهذو . هللا مهمحر «ةعبرألا
 .ةيش هميرحت حَسن الو «مارحلا رهشلا يف ُلاَتِقلا

 رخاوأ يف اهيلإ جر هنإف «فئاطلل هك يبنلا راصحب ُلالدتسالا نيلالدتسالا نيذه نم ىوقأو
 نم ٌنيقب ٍرْسَعِل ةكم حتف هنإف «ةدعقلا يذ يف ناك اهّضعيف «ةليل نيرشعو ًاعضب مهرصاحف «لاوش

 نورشع لاوش نم يقب دقو نزاوُه ىلإ جرخف «ةالصلا ٌرُّصَقي ًةرشع عست حتفلا دعب اهب ماقأو «ناضمر
 «ةليل نيرشعو ًاعضب اهرصاحف «فئاطلا ىلإ اهنم بهذ مث ءاهمئانغ مسقو «َنِزاوَه هيلع هللا حتفف ءأموي

 .كش الب ةدعّقلا يذ يف اهضعب نأ يضتقي اذهو

 بيجع اذهو .كش الب حيحصلا وهو :مزح ُنِبا لاق .ةليل ةرشع عضب مهرصاح امنإ :ليق دقو
 «فئاطلا ةصق يف كلام نب سنأ نع «نيحيحصلا» يفو ؟هب مزجلاو حيحصتلا اذه هل نيأ نمف ءهنم

 ةدعّقلا يذ يف عقو راصحلا اذهف "”ثيدحلا ركذو «اوعنمتو اوصعتساف «ًاموي َنيعبرأ مُهانرصاحف» :لاق
 اوؤدب مهو «نزاوّم ةوزغ مامت نم ناك فئاطلا وزغ نأل .ةصقلا يف ليلد الف اذه عمو «بير الب

 نصح يف فيقث عم يرضّنلا فوع نب كلام وهو ءمهكلم لخد ءاومزهنا املو «لاتقلاب لكي هللا لوسر

 . ملعأ هللاو ءاهيف عرش يتلا ةوزغلا مامت نم مُهٌوزغ ناكف يي هللا لوسر َنيِبراحم فئاطلا
 َنبذْلا اياكي» :خوسنم اهيف سيلو «ًالوزن نآرقلا رخآ نم يو 9 ةدئاملا ةدوص يف ىلا لا قو

 .4ديتتلا الو يدا او مارك ٌرهّقلا الو هلل ٌريتمَص اثم ال اوما

 ليم نع ٌّدَسَم ديك ِهِف لات نم دف ٍيلَِف ماع ( رمت ِنَع : زعب) :[9111 ةرقبلا ةروس يف لاقو
 هلوسر ٍةنس الو هللا باتك يف سيلو «ماوعأ ةينامث وحن لوزنلا يف امهنيب «ناتيندم ناتيآ ناتاهف 4و

 )١( يمثيهلل «عمجملا» وظنا 0

 .هل ظفللاو )1١98(2 ملسمو ,(4777) يراخبلا هجرخأ (؟)



 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف هما (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اويَمَدل : ىلاعت هلوقب هخسن ىلع لدتسا نمو ؛هخسن ىلع ٌةمألا ثعمجأ الو ءامهمكحل حسان

 نمو ؛هيلع ٌُلُدي ال امب خسنلا ىلع ٌلدتسا دقف «تامومعلا نم اهوحنو [؟1 :ةبوتلا] 4ك َنيِكِرْمُمْل

 «ليلد ريغب لدتسا دقف «ةدعّفلا يذ يف ساطوأ ىلإ ٍةّيرس يف رماع ابأ ثعب لَك يبنلا نأب هيلع لدتسا

لا يف مهلاتقل هنم ًءادتبا نكي ملو «لاتقلاب نوكرشملا اهيف أدب يتلا ةوزغلا مامت نِم ناك كلذ نأل
 رهش

 . مارحلا

 .هريرقت مدقت دقو «مهس لجارللو «مهسأ ةثالث سرافلل :مئانغلا ةمسق :اهنمو :لصف

 نب هللا دبع ذخنأ امك ءهَسّمْحُي الو هّلكأي نأ ًاماعط دجو اذإ شيجلا ٍداحآل زوجي هنأ :اهنمو

 . كي يبنلا رضحمب هب صتخاو «رييخ موي يِلُد يذلا ٍمَّشلا بارج لفغملا

 نإف ءمهاضرو شيجلا نذإب الإ هل مهس الف «برحلا يّضقُت دعب شيجلاب ٌددم قحل اذإ هنأ : اهنمو

 مهسأف ءمهل َمِهسُي نأ  هباحصأو ٍرفعج - ربيخب هيلع اوُمدَق ٌنيح ةنيفسلا لهأ يف هّياحصأ ملك هلك ىبنلا

 . مهل
 ليلعت هنع حصو ءربيخ موي اهٌميرحت هنع حص «ةيسنإلا ٍرُمُحلا موحل ٌميرحت :اهنمو :لصف

 موقلا ٌرهظ تناك اهنأل اهمرح امنإ :ةباحصلا نم لاق نم لوق ىلع ٌمَّدقم اذهو . ٌسْجِر اهنأب ميرحتلا

 مل اهنأل اهمرح امنإ :لاق نم لوق ىلعو .اهمّرح «رمحلا تلكأو ٌرهظلا ّينف :هل ليق املف «مهتلوُمَحو

 يف اذه لكو .ٌةَرْذَعلا لكأت تناكو «ةيرقلا لوح تناك اهنأل اهمرح امنإ :لاق نم لوق ىلعو . سمخُ

 هلوقو «يوارلا ْنظ نم هنأل «هلك اذه ىلع مَّدقم «ٌسْجِر اهنإ» : كي هللا لوسر ُلوق نكل , "؟عيحصلا»

 . ًاسجر اهنوكي ليلعتلا فالخب

 ةهعَصلي وعالم لع اممم لإ يأ 1م ىف بأ هَل لُثظ : ىلاعت هلوق نيبو ميرحتلا اذه نيب ضُراعت الو

 ء[146 :ماعنألا] هدي لَ ربعي ٌّلِهَأ اني أ شجر ُمَنِإَف رز َمَحَل وَ وقسم امد وأ ٌدّمِيَم تركي نأ ةّلِإ

 ًائيش ُدَّدجتي ناك ٌميرحتلاو «ةعبرألا هذه الإ معاطملا نِم ةيآلا هذه لوزن ّنيح َمّرُح دق نكي مل هنإف

 الو «نآرقلا هحابأ امل عفار هنأ ال «صنلا هنع تكس امل أدتبم ٌميرحت كلذ دعب رْمُحْلا ٌميرحتف «ًائيشف

 .ملعأ هللا . ًاخسان نوكي نأ نع ًالضف ءهمومعل صّصخُم

 ٌّنظ دقو .ٌباوصلا وه اذه .حتفلا ٌماع اهُميرحت ناك امنإو «ربيخ موي ٌةعتملا مَّرحُت ملو :لصف

 بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امب اوجتحاو «ربيخ موي اهمرح هنأ ملعلا لهأ نم ةفئاط

 . "ةةيسنإلا رمحلا موحل لكأ ْنَعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتُم نع ىهَن لك هللا لوسر نأ» هنع هللا يضر

 الهم :لاقف ءءاسنلا ةعتُم يف ُنّيَلُي سابع نبا عمس ءهنع هللا يضر ًايلع نأ :ًاضيأ «نيحيحصلا» يفو

 يراخبلل ظفل يفو ««ةيسنإلا رمحلا موحل نعو «ربيخ موي اهنع ىهن» كي هللا لوسر َّنِإف «سابع َنبا اي

 . ”ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتُم نع ىهن هكيهللا لوسر نأ «هنع
 ّمث «تحييبأ ّمُث ءْتَمّرُح :اولاق ءاهمّرح مث «حتفلا ماع اهحابأ هك هللا لوسر نأ ءالؤه ىأر املو

 )١( «يراخبلا حيحص» رظنا )47717/  457١(( ملسمو )11/9/7(.
 )( ملسمو ؛(5717) يراخبلا هجرخأ )1١407( ح) 200

 )( ح) (1401) ملسمو :(594351) يراخبلا هجرخأ )07.



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هم ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف
 :نيترم تحسن :اوُناق «ةعتملا الإ ْمُرُح مث ؛حيبأ مث «مّرُح ًائيش ٌملعأ ال :يعفاشلا لاق .ُتَمْرحخ مال
 عمج امنإو :اولاق .ةحابم تناك كلذ لبقو «حتفلا ماع الإ مرحُت مل :اولاقو «نورخآ كلذ يف مهفلاخو
 ناك سابع نبا نأل «ةيلهألا رّمححلا ميرحتو ءاهميرحتب رابخإلا نيب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع
 دقو .كش الب ربيخ موي ٍرَمَحْلا ميرحت ناكو «هيلع ًادر لو يبنلا نع امهّميِرحت يلع هل ىورف ءامهحيبُي
 دنسم# يف كلذ ءاج امك «نمزب هديقُي ملو ؛ةعتملا ٌميرحت ٌقّلْطأو ِرُمُحلا ميرحتل ًافرظ ربيخ موي ركذ
 ةعتم مّرحو ءربيخ موي ةيلهألا ٍرُمُحلا ٌموحل مّرح» ِل هللا لوسر نأ «حيحص دانسإب «دمحأ مامإلا
 نب نايفس هاور اذكه ؛''”ربيخ موي ةيلهألا محلا ٌموحل مرحو ؛ءاسنلا ةعتم مرح :ظفل يفو «ءاسنلا
 مهضعب ءاج مث ؛هب امهديقف «نيميرحتلل ٌنمز ربيخ موي نأ ةاورلا ٌضعب نظف ءًازيمم ًالصفم ةنييع
 مل ربيخ ةصقو .مهولا أشن انهاه نمف «فرظلاب هديقو ؛رمحلا ميرحت وهو نيمّرحملا دحأ ىلع رصتقاف
 هذه يف طق ٌدحأ هلقن الو قلي هللا لوسر كلذ يف اونذأتسا الو «تايدوهيلاب نوعتمتي ٌةياحصلا اهيف نكي
 تناك ةعتملا ًةصق نإف «حتفلا ةازغ فالخب ءًاميرحت الو ًالعف ال «ةتبلا ٌركذ اهيف ةعتُملل ناك الو «ةوزغلا
 .نيتقيرطلا ٌحصأ ةقيرطلا هذهو «ةروهشم ًاميرحتو ًالعف اهيف

 ءاتغتسالا دنع اهمّرح لب «ةتبلا ًاماع ًاميرحت اهمرحُي مل ِكَك هللا لوسر نأ يهو :ةثلاث ةقيرط اهيفو
 ٍةتيملاك يه :لوقيو اهب يتفُي ناك ىتح سابع نبا ًةقيرط تناك هذهو ءاهيلإ ةجاحلا دنع اهحابأو ءاهنع
 هنأ اونظو «كلذ ٍسانلا ٌرثكأ هنع مهفي ملف «تنعلا ةيشخو ةرورضلا دنع حاب «ريزنخلا محلو ٌمدلاو
 . ميرحتلاب لوقلا ىلإ عجر كلذ سابع نبا ىأر املف «راعشألاب كلذ يف اوبّبشو «ٌةقلطم ًةحابإ اهحابأ

 لماع امك «عرز وأ رمث نِم ضرألا نِي جّرخي امم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا ٌزاوج :اهنمو :لصف
 هئافلخ لمع رمتساو ؛ةتبلا خسنُي مل هتافو نيح ىلإ كلذ رمتساو «كلذ ىلع ربيخ َلهأ لَك هللا ٌلوسر
 .نيلئامتم نيب قرف دقف كلذ مّرحو ٌةبراضملا حابأ نمف «ءاوس ةبراضملا ٌريظن وهو ؛ةكراشملا باب نِم لب «ءيش يف ةرجاؤملا باب نم اذه سيلو .هيلع نيدشارلا

 الو َرْذِبلا مهيلإ عفدي ملو ءمهلاومأ ني اهوُنمعي نأ ىلع ضرألا مهيلإ عفد هنأ :اهنمو :لصف
 «ضرألا ٌبر نِم رذبلا ٍنوك طارتشا ٌمدع هّيده نأ ىلع لدف ءاعطق ةئيدملا نم ٌرذبلا مهيلإ ٌلِمحي ناك
 وهف ؛ٌلوقنملا وه هنأ امكو .هدعب نِم َنيدشارلا هئافلخ يده ناك اذهو . لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأو
 اذهلو «ءاملا يتس ىرجم يرجي رذبلاو «ضارقلا يف لاملا سأر ةلزنمب ضرألا نإف «ءسايقلل ٌقفاوملا
 ىلإ هُدوع طِرُّتْشال ةبراضملا لام سأر ةلزنمب ناك ولو ءهبحاص ىلإ ٌمجري الو ءضرألا يف ٌبومي
 هئافلخو كو هللا لوسر يدهل قفاوملا وه حيحصلا َسايقلا نأ ملعف ؛ةعرازملا ُدِسَفُي اذهو ؛هبحاص
 .ملعأ هللاو . كلذ يف نيدشارلا

 .ًاعيب تسيل ةمسقلا نأو «كلذك اهتمسقو لخنلا سوؤر ىلع رامثلا ُصْرََح : اهنمو :لصف
 .دحاو مِساقو ءدحاو صراخب ًءافتكالا : اهنمو

 .ءاش ىتم هُحسف مامإلل ءًزئاج ًادقع ةئداهُملا ٍدقع زاوج : اهنمو
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 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف هو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تناسب ااا ل ااا صل

 اوبّيعُي ال نأ طرشب كي هللا لوسر مهل َدَقَع امك «طرشلاب نامألاو حلصلا دقع قيلعت ٌراوج : اهنمو

 .اومُتْكي الو

 .ةملاظلا ةسايسلا نِ ال ةلداعلا ةعيرشلا نم كلذ نأو «ةبوقُّعلاب مهّتلا بابرأ ريرقت ٌراوج :اهنمو

 ٌدْهَعلاَو ٌريثك ُلاَملا» :ةنانكل هي يبنلا لاق امك «تارامألاو نئارقلاب ماكحألا يف ٌدخألا : اهتمو

 .ةقفنلاو ٌبورحلا هتبهذأ :هلوق يف هبذك ىلع اذهب لدتساف ,0ٌبيِرَق

 ةلزنم َلّرُنو ؛هلوق ىلإ تفتلُي مل «هبذك ىلغ ٌةنيرق تماق اذإ هّلوق ٌلوقلا ناك نم نأ : اهنمو
 .نئاخلا

 مهؤامد تَّلحو «ةمؤ مهل قبي مل ءمهيلع َطِرُش امم ًائيش اوفلاخ اذإ ةمّدلا َّلهأ نأ :اهنمو

 اولعف نإف ءاومّتكَي الو اوبْيعُي ال نأ مهيلع طرشو «ةندُهلا ءالؤهل دقع لكي هللا لوسر نأل «مهلاومأو

 نينمؤملا ٌريمأ ىدتقا اذهبو «مهّلاومأو مهغامد حابتسا ءطرشلاب اوُقي مل املف «مهُناومأو مهؤامد تّلح

 ءاهنم ًائيش اوُقلاخ ىتم مهنأ مهيلع طرشف ؛ةمذلا لهأ ىلع اهطرتشا يتلا طورشلا يف باطخلا نب ٌرمع

 .ةوادٌعلاو قاقّشلا لهأ نِم ُلِحَي ام مهنم هل لح دقف

 رمألاب مهنع هخسن مث ءرودُقلا رسكب مهرمأ لي ّيبنلا نإف ؛هلعِف لبق رمألا خسن ٌزاوج :اهنمو

 نأو ءهتوم ةلزنمب هتحيبذ نأو «همحل الو ُهدلج ال ةاكّذلاب رُظَي ال هُّمحل لكؤُي ال ام نأ : اهنمو

 .محللا لوكأم يف لمعت امنإ ةاكذلا

 هكلمي امنإ هنأو ؛هقح نود ناك نإو هُكلمي مل اهتمسق لبق ًائيش ةمينغلا نِم ذخأ نم نأ :اهنمو

 كارّشلا بحاصل لاقو «أرات ِهْيَلَع ُلعَتَْت اهَّنإ» :اهلغ يتلا ةلمّثلا بحاص ىف لاق اذهلو «ةمسقلاب

 ١ .هراَث ْنِم كاريه :هلغ يذلا
 . اهضعب ِكُرَّنو ءاهضعب مْسَقو ءاهكرتو اهتمسِق نيب ةونٌعلا ضرأ يف رّيخم مامإلا نأ :اهنمو

 ,همالعإو مالسإلا ٍروهظ بابسأ نم وه امم هعمسي وأ هاري امي هّيايحتسا لب لؤافتلا زاوج : اهنمو
 . اهبارخ يف ّلأف كلذ نإف «ربيخ لهأ عم لّتاكملاو سوؤفلاو يحاسّملا ةيؤرب لب ٌيبنلا لءافت امك

 ام مُكَرقتا : لَك يبنلا لاق امك ءمهنع َِنفعْسا أذإ مالسإلا راد نم ٍِةمَّذلا لهأ ءالجإ زاوج : اهنمو

 ٌرمع مهالجأو :ءًامؤَي من امْوَي ماّشلا َوَْن َكُتَلِحاَر َكِب ْتَصْقَر اذإ كب تيكا : مهريبكل لاقو هُهَّللا مكوك

 هيف ٌمامإلا ىأر اذإ هب لمعلا ٌعوسي يوق ٌلوق وهو «يربطلا ريرج نب دمحم ُبهذم اذهو ل هتوم دعب

 . ةحلصملا

 مهنإف ؛هتحت لِصاح ال مالك اذهف ءةندُم ّلهأ اوُناك لب «ةمذ مهل نكت مل ربيخ لهأ :لاقُي الو

 لزنو «تّعرش دق ٌةيزجلا نكت مل معن .ًارمتسم ًانامأ مهلاومأو مهئامد ىلع اهب اونمأ دق «ةمؤ ّلهأ اوناك

 نم ةمذلا هل دقعُي نم ىلع اهبرض فِنوُتسا «ةيزجلا ٌضرف لزن املف «ةيزج ريغب ةمذ ّلهأ اوناكو ءاهٌضرف

 لزن نكت مل اهنأل لب ءةمؤ ّلهأ اوسيل مهنوكل مهنم ةيزجلا ذخأ ٌمدع نكي ملف «سوجملاو باتكلا لهأ
 .دعب اهضرف

 )١( يقهيبلا نئساو 414/19 حتفلا رظنا 4//1319.



 (5) دابعت ريك يده يل لامس" يل ااا رب را (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ٠.64 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف
 مث ؛مهئامد نقح ةدمل ال «ربيخ ضرأ يف مهرارقإ ةدمل كاذف ءدّبؤم ريغ دقعلا ٌنوك امأو

 ام مكءامد ُنقحن :لقي ملو هاتْفِش ام ْوَأ هللا ُمكرقأ ام ْمُكَرِقُش | :لاق اذهلف ءءاش ىتم مامإلا اهحيبتسي
 ىتمو «هيلع اوُرِهاظُي الو «هوبراحُي ال نأب ٠ ًاطورشم ًادقع ريضُنلاو ةظيرُقل ةمذلا ٌدقع ناك اذكهو ءانئش
 هنو هللا لوسر حابتساو «كاذ ذإ اهٌضرف ٌلزن نكي مل ذإ | «ةيزج الب ةمذ ّلهأ اوناكو «مهل ةمؤ الف اولعف
 رقملاو تكاسلا مك لعجو «ةيرذلاو ءاسّنلا قح يف ًايراس دهعلا ّضقن لعجو ءمهيرارذو مهئاسن ّيِبَس
 شضقن يرسي نأ ءًاضيأ ةيزجلا دعب ةمّدلا لهأ يف هيده ٌبجوم اذهو «براحملاو ضقانلا مك
 ضقانلا ناك اذإ امأ «ةعّئُمو ةكوش مهل «ةفئاط نوُضِقانلا ناك اذإ اذه نكلو ءمهئاسنو مهتيرذ يف دهعلا
 ني ئيبنلا ردهأ نم نأ امك «هدالوأو هتجوز ىلإ ضقنلا يرسي ال اذهف «مهتيقب هقفاوُي مل ةفئاط نهي أدحاو
 هللابو هنع ٌديحم ال يذلا وهو ءاذه يف هّيده اذهف «مهتيرذو مهءاسن ٍبَْي ْمَل ؛هّبسي ناك نمم مهءامد
 .قيفوتلا

 «ٍدوهش الو ءاهنذإ ريغب هّتجوز اهلعجيو ءاهل ًاقادَص اهقتع لعجو ؛هّتمأ لجرلا قت ٌزاوج :اهنمو
 الو « يب ٌصاخ اذه : طق لقي ملو ؛ةّيفصب كو لعف امك ؛جيوزت الو حاكنإ ظفل الو «هريغ يلو الو
 اًوَوَر لب «هريغل حّلْصي ال اذه نإ | :ةباحصلا نم دحأ ْلّقِي ملو ههب هتمأ ءادتقاب هملع عم كلذ ىلإ راشأ
 امل هناحبس هللاو «كلذ يف هب ءادتقالا نمو هللا لوسر الو ؛مهوعنمي ملو «ةمألا ىلإ اهوُلقنو ةصقلا
 ةصيلاخ هذه تناك ولف [00 :بازحألا] 4ُنيِِمْوُمْل نوم نم ككل ٌهَصصِلَ» :لاق ةبوهوملاب حاكنلا يف هّصخ
 ةأرملا فالخي «مهئامإ عم تاداسلا نم كلذ ةرثكل ركذلاب ىلوأ ٌصيصختلا اذه ناكل ءدتُمأ نود نم هل
 ةمألا ةكراشم لصألاو اميس الو «نايبلا ىلإ ةجاحلا يف هلثم وأ « فتلقو «هتردُتل لجرلل اهّسفن ّبَهَت يتلا
 ىضتقم مايق عم زوجي ال يذلا عضوملا كلذ يف هب ءادتقالا عنم نع تككسي فيكف ' هب اهؤادتقاو ءهل
 ىلإ ٌريصملا بجيف «كلذ يف هب ءادتقالا مدع ىلع ةمألا عمتجت ملو «لاحملا ُهبش اذه «زاوجلا
 .قيفوتلا هللابو مهعامجإ

 نأ هلف « اهتمدخو ءاهئطو ةعفنمو ءاهتبقر ُكِلمي هنإف «كلذ ٌراوج يضتقي :ٌحيحصلا سايقلاو
 نأ هيلع طرشو «هّدبع قتعأ ول امك « اهنم ًاعون وأ «قعفنملا كلي يقبتسيو «ةبقرلا كلم نه هّقح ظقسُي
 دقع يف َكِلُذ نم عنمُي مل «هتعفنم نم ًاعون ىنثتساو ؛هكلم ًةبقر كلاملا جرخأ اذإف «شاع ام هّمِدْخي
 كلم وأ حاكن ِدقعب الإ حابتسُي ال عضْبلا ٌةعفنم تناك املو ؟ ؟حاكنلا دقع يف هنم عنمُي فيكف «عيبلا
 «ةجوز اهلعج «ةعفنملا هذه ةحابتسا ةرورض نِم ناك ءاهنع نيميلا كلم ُليِزُي اهّقاتعإ ناكو «نيمي
 ناك امل ءاهنم همي ناك ام هسفنل سافل ءأ ضر ريب اف نسما هدي الل يع ل اجلا
 حيحصلا شايقلا ضحم اذهف فب الإ مي ال ىنثتسملا هكلم ءاقب نأل ءهكلم حاكنلا ٌدقع هترورض نم
 . ملعأ هللاو ةحيحصلا ةنسلل قفاوملا

 لضوتُي ناك اذإ ريغلا كلذ رّرض نّمضتي مل اذإ ؛هريغ ىلعو هسفن ىلع ٍناسنإلا بذك ٌراوج :اهنمو
 ةّرضم ريغ نم ةكم نم هلام ٌدخأ ىتح نيملسملا ىلع طالع نب ُجاَجحلا بذك امك هقح ىلإ بذكلاب
 ٌةدسفمف «نزحلاو ىذألا نم نيملسملا نم ةكمب نم لان ام امأو «بذكلا كلذ نم نيملسملا تقحل
 يذلا ناميإلا ًةدايزو ءرورسلاو حرفلا ليمكت اميس الو «بذكلاب تلصح يتلا ةحلصملا بنج يف ةريسي
 ٌريظنو ؛ةحجارلا ةحلصملا هذه لوصح يف ًاببس ٌبذكلا ناكف «بذكلا اذه دعب قِداّصلا ربخلاب لصح



 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف همم (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 0 ا ااا 1 ا ا هال سس

 مهوأ امك ءٌقحلا مالعتسا ىلإ كلذب لصوتيل حلا ٌفالخ ٌمصخلا ٌمِهوي ٌمكاحلاو ٌمامإلا ءاذه

 .مألا نيع ةفرعم ىلإ كلذب لّصوت ىتح «"نيفصن دلولا ٌّقَّشِب نيتأرملا ىدحإ دواد نب ٌناميلس

 . شيجلا نيب ةباد ىلع هعم اهبوكرو ءرفسلا يف هتأرماب لجرلا ءانب ٌزاوج : اهنمو

 نب رشبب ٌةيدوهيلا ِتّلِتُق امك «ًاصاصق وب َّلِتُق «هلئم ُلثفَي ٌمّسِب هريغ لعق ْنَم نأ :اهنمو
 .هنع هللا يضر ءاربلا

 . مهماعط لَو «باتكلا لهأ حئابذ نم لكألا ٌراوج : اهنمو

 .رفاكلا ٍةيده ٌلوبق :اهنمو

 ضقنل اهّلتق ناك ول :ليق .ًاصاصق ال ّمّسلاب اهبارحل دهعلا ضقنل ْتَلَيُق ًةأرملا لعلف :ليق نإق
 . اهنم لكآلا توم ىلع اهّلتق فقوتي ملو قاشلا تمس اهنأ ترقأ نيح نم تّلَتُقِل دهعلا

 ءدهعلا ضقان يف رّيخم مامإلا نإ :لاق نم ٌةجح اذه :ليق ؟دهعلا ضقنب تلت ًالهف :ليق نإف

 .ريسألاك

 هعبت نّمو ىلعي وبأ يضاقلا امنإو ءدمحأ صوصنم وه امك ًامتح هلتق نوبجوُت متنأف :ليق نإف
 «حلصلا دعب تناك نإو ءاهيف ًةجح الف حلّصلا لبق ةاشلا ٌةصِق تناك نإ :ليق .هيف ٌمامإلا ريخُي :اولاق

 هب ٌضقنلا ىأر نمو ءرهاظف هب ضقنلا ري مل نمف «نيلوق ىلع ملسملا لتقب دهعلا ضقن يف فلا دقف

 ببسي هلتق متحتيف ءاهضعيو ةضقانلا بابسألا ضعب َنيِب ٌلِصفي وأ «هيف رّيخُي وأ لق ٌمتحتي لهف
 ىنزلاو «لتقلاك امهاوسب هضقن نإو «برحلا رادب هقوحلو «هبارحب هضقن اذإ هيف ريخُيو «ببسلا

 ىلعو ءلتقلا نعت :ٌصوُصنملاف ؟مهتاروع ىلع ودعلا عالطإو :نيملسملا ىلع سّنجتلاو «ةملسملاب
 ضعب تام املف يف ًاريخم اهّلتَق ناكو «ةبراحم كلذب تراص ٌءاشلا ٍتّمس امل ٌةأرملا هذهف ءاذه

 هللاو .لمتحم اذهف ءملسملا اهلتقب دهعلا ضقنل امإو ءًاصاصق امإ : ًامتح ْتَلَيُ ءمّسلا نم نيملسملا

 .ملعأ
 ؟ةونع اهّضعبو «ًاحلص اهّضعب ناك وأ «ةونع ناك له :ربيخ حتف يف فيلّتخاو

 . "ةيبّسلا َعِمْجَق ةونع اهانبصأف ريح ازغ يشلا لوسر نأ» :سنأ ثيدح نم دواد وبأ ىورف

 .لاتقلا دعب ًةونَع ٌربيخ حتنفا كهل لوسر نأ ينربخأف «باهش َنبا ُتلأس :قاحسإ نبا لاقو

 لزنو «ِلاتقلا دعب ٌةونع ٌربيخ حتتفا ليلا لوسر نأ ينغلب» :باهش نبا نع « ”ذواد وبأ ركذو

 . «لاتقلا دعب ءالجلا ىلع اهلهأ نم لزن نم

 ٍفالخب ءاهيلع ًابولغم اهّلك ةونَع تناك اهنأ «ربيخ ضرأ يف حيحصلا وه اذه :ربلا دبع ُنبا لاق

 مهو «باكرلاو ليخلاب اهيلع نيفجوُملا ءاهل نيمناغلا ىلع اهِضرأ ٌَعيمج مسق لكلا لوسر ّنإف كَدَن
 ٍتَميُع اذإ ضرألا مسقُت له :اوفلتخا امنإو «ةموسقم ٌرييخ ضرأ نأ ًءاملعلا فلتخي ملو «ةيبيدُحلا ٌلهأ

 ؟فقوت وأ ٌدالبلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم ((1770) ملسمو 014117(2)و (*4757) يراخبلا هجرخأ )١(

 .,(018) مقرب (9 .تاقث هلاجرو «27004) دواد وبأ هجرخأ (')



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كلب ةيهقفلا ماكحالا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف

 امك اهفاقيإ نيبو ءرييخ ضرأب قي هللا لوسر لعف امك اهتمسق نيب رّيخم مامإلا :نويفوكلا لاقف
 .قارعلا ٍداوسب ٌرَمَم لعف

 رئاسك ٌةمينغ ضرألا نأل ربي قي هللا ٌلوسر ٌمَسَق امك اَهّلُك ضرألا مسقُت : يعفاشلا لاقو
 .رافكلا لاومأ

 الإ ةَيْرَق َنوُمِلْسُملا حتما ام ْمُهَل ءيَش ال ِساّنلا ٌرِحآ كَرْْي نأ ًالؤَل» :لوقي رمع ٌتعمس :لاق «هيبأ نع ءملسأ نب ديز نع كلام ىورو ؛نيملسملا نم هدعب يتأي نمل اهفاقيإ نم ةباحصلا نم ةعامج يف رمع لعف امب ةمينغلا رئاس نم ةصوصخم ضرألا نأل «رمعل ًاعابتا اهفاقيإ ىلإ كلام بهذو
 اَهَُّك ْتَمِسُت ربيخ ٌضرأ نأ ىلع لدي اذهو .270ةًاناَمْهس َرَبْبَح نكي للا ُلوُسَر َمَسَق اَمُك ًاناَمْهَس اهُتْمَسَق
 .قاحسإ نبا لاق امك ًانامهُس

 مهيلع تلخد امنإو ءطِلَعو مهو دقف «ةونع اهضعبو ءًاحلص اهّضعب ناك ربيخ نإ :لاق نم امأو
 نم نينصحلا كنيذ ّلهأ نكي مل املف ؛مهئامد نقح يف امُهّلهأ امهملسأ ٍنيِذللا نينصحلاب ٌةهبشلا
 «ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا يف كلذ نإ يرمعلو «حلصي كلذ نأ نظ «نيمونغم ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا
 ٠ . اهلهأ نيب ٌةموسقم ٌةمينغ ةونَع اهّلك ربيخ ضرأ رئاس ٌمكح امهضرأ مكح ناكف «ٍلاتقلاو راصحلاب الإ مهّضرأ اوكرتي مل مهنكلو ءحلصلا نم برضك

 .©9«نيملسملل ًافصنو .هل ًافصن :نيفصن ٌربيخ مسق نكي هللا لوسر نأ» :راسي نب ريشب نع ءديعس نب ىيحي ثيدحب «ةونع اهفضنو لص ربيخ فصن نإ :لاق نم ىلع َهّبْش امبرو
 اهنأل ءهعم فصنلا كلذ يف عقو نم رئاس عم هل فْضُنلا نأ هانعم ناكل ءاذه حص ولو :رمع وبأ لاق

 سانا ٌرئاس عقوو ءًمهس رشع ةينامث يف هعم ةفئاطو كي يبنلل ُمهسلا عقوف ءمهس نيثالثو ةتس ىلع تمسُن
 لاتقلاو راصحلا دعب اهّلهأ اهملسأ يتلا ٌُنوصحلا تسيلو «ربيخ مث ةيبيدُحلا دهش نمم ممُهَّلُكو ءاهيقاب يف
 ام اذه يف قحلاف مهلاومأ رئاسو مهضرأ حْلُصلا ٌلهأ كلمي امك اهلهأ اهكلمل ًاحلص تناك ولو ءًاحلُص
 .رمع يبأ مالك رخآ اذه :باهش نبا نع هريغو ةبقع نب ىسوم هلاق ام نود قاحسإ نبا هلاق

 اهرثكأ ةبيتكلاو ءًاحلص اهّضعبو «ةونَع اهّضعب ناك ربيخ نأ «باهش نبا نع ؛كلام ركذ :تلق
 «يرهزلا نع :كلام لاقو .قذَع فلأ نوعبرأ وهو «ربيخ ٌضرأ ةبيتكلاو :كلام لاق .حلص اهيفو ٌةونع
 .©0«ةونح رّبيحَخ ضعب حتتفا كي هللا لوسر نأ» :بّيسملا نبا نع

 دقو دوهيلا نم ٌةعامج اهب ناكو «ىرُقلا يداو ىلإ ربيت نِم هك هللا ٌلوسر فرصنا مث :لصف
 ةَلْمَّشلا َّنإ ءوِدَيب ىِسْفَت يذّناو ًالك» :هنلكي يبنلا لاقف ءٌةنجلا هل ًائينه : ساّنلا لاقف كي هللا لوسر ٌدبع ٌمَعْذِ ليقف «ةئبعت ريغ ىلع مهو «يمرلاب ٌدوهي مهلبقتسا اولزن املف «برعلا نم ٌةعامج مهيلإ فاضنا
 ءاج «سانلا كلذب عمس املف :هأرا يلع ٌلَِْشَتل ْمِياَقملا اَهْبِصت ْمَل «مِاَقملا َنِم ربح َمْوَي اَمَّدَحَأ يلا
 .«9 ران ْنِم ناكارش ْوأ ِراَن ْنم كاَرِ» :كك يبنلا لاقف «نيكارش وأ ٍكاَرِشي هلي يبنلا ىلإ لجر

 .تاقث هلاجرو :(01) دواد وبأ هجرخأ (؟) .(:70) دواد وبأو «(7978) يراخبلا هجرخأ )1١(
 (0119/) دواد وبأ هجرخحأ 2م

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١15(( ملسمو ء(019/09) يراخبلاو 7 كلام هجرخأ (8)



 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف مودال (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ستات ا سم ااا ياا كح

 ىلإ ٌةيارو «ةدابُ ِنْب ٍدعس ىلإ هءاول عفدو ءمهّنصو :لاتقلل هباحصأ هي هللا ٌلوسر أّبعف

 «مالسإلا ىلإ مهاعد مث ءرشب نب داّبع ىلإ ةيارو «فينُح نب لهَس ىلإ ًةيارو «رذنملا نب بابُحلا

 زربف «مهنم لجر زربف هللا ىلع مهباسحو مهءامد اونقحو ؛مهلاومأ اوزرحأ اوملسأ نإ مهنأ مهربخأو

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هيلإ زربف «رخآ زرب مث «هلتقف ءرخآ زرب مث «هلتقف ءماّرعلا نب ٌرييزلا هيلإ

 ةالصلا تناكو «مالسإلا ىلإ يقب نم اعد ؛ٌلجر مهنم ّلِيُق املك ؛ «ًالجر ٌرشع دحأ مهنم لتف ىتح «هلتقف

 ىتح مهلتاقف «هّلوسرو هللا ىلإو مالسإلا ىلإ مهوعديف ُدوعي مث «هباحصأب يلصيف «مويلا كلذ رضحت

 ُهَللا همتغو «ةونَع اهحتفو «مهيديأب ام اوَطعأ ىتح حمر ديق سمشلا عفت رت ملف «مهيلع ادغو ءاوسنأ

 ٌباصأ ام مسقو مي ةعيرأ ىرلا يداوب كو هلا لوسر ماقآو ؛ًريثك ًاعامو انانأ اوباصأو ءمهلاومأ

 ًءاميت ٌدوهي غلب املف ءاهيلع مهّلماعو ءدرهيلا يديأب لخنلاو ٌضرألا كرتو «ىرُقلا يداوب هباحصأ ىلع

 «مهلاومأب اوماقأو كي هللا لوسر اوحلاص ءىرُقلا يداوو كّدْقو ربيخ ّلهأ لي هللا ٌلوسر هيلع أطاو ام

 يداوو ءاميت لهأ ٍجرخُي ملو ؛كدفو ربيخ دوهي جرخأ «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نمز ناك املف

 ءارو ام نأو ءزاجج ةنيدملا ىلإ ىرُقلا يداو نود ام نأ ىريو «ماشلا ضرأ يف ناتلخاد امهنأل «ىرقلا

 .ماشلا نِم كلذ

 ناك اذإ ىَّنح هليل راس «قيرطلا ضعبب ناك املف .ةنيدملا ىلإ ًاعجار كو هلا ٌلوسر فرصناو

 مانو هلق ام لالب ىلصف] يلا ان الكا ' لالبل لاقو «سّرع «ىركلا مهكردأ قيرطلا ضعبب

 «هانيع الالب تبلغف [رجفلا هجاوم هتلحار يلإ لالب دنتسا رجفلا براقت املف ءهباحصأو هني هللا لوسر

 ءسمشلا مهتبرض ىتح هباحصأ نم ٌدحأ الو «ُلالب الو كو يبنلا ظقيتسي ملف ؛هتلحار ىلإ دنتسم وهو
 يذلا يسفنب ّدخأ :لاقف «؟لالب ّيأ» : : اقف « هلا لوسر عزت ءظايتسا مهو هللا لرسر ناكذ

 نيالا لف ني شرخ ىتح نيش مهلجاور اوداتقاف وللا لوسو اي يأ ٌتنأ يبأب كف ّلَخَأ

 أ مث ءرجفلا ةنس ىّلص مث ءاوؤضوتي نأو اوُنِني نأ مهرمأ «هزواج املف «هٌُناطْيَّش هب واو اذهلا : لاق

 إلسا اي لاقو مهعزف نم ىأر دقو مهيلإ فرصنا مث «سانلاب ىَّلصو ءةالصلا ماقأف 0 ٠

 مَ ابيت وأ ةالّصلا ٍنَع ْمُكُدَحَأ دََر اذإف ءاذه ٍرْيُم نيج يف اَنْيَلِإ اَمُكَرَل َءاَش ْؤَلو ءانَحاَوْرَأ ٌضِبَق

 اطيل و": لاق ركب بأ ىلإ 1 لا لومر كلا م الو ين الم نك ا الصم هر

 كلي هللا لوسر اعد مث «مان ىّنَح ُْيِبّصلا ُأَدهُي دَهُي اَمُك هئّدِهُي َلَرَي ْمَلَك هعجضاَق ٠ ءيِلَصُي ٌمِئاق ّوُهو ًالالي ىتأ

 ١ "ركب ابأ هب ريخأ ام لثمب هريخأف ٠ ًالالب

 ةوزغ نم مهعجرم يف تناك اهنأ يورو «ةيبيدُحلا نِم مهعجرم يف تناك ةصقلا هذه نأ يوُر دقو

 يأ يف ركذ الو ءاهّتدم تنوُي ملو ؛نيصخ نب ُنارمع حبصلا ٍةالص نع مونلا ةّضِق ىور دقو . كوبت

 .ةظوفحم ةليوط ةصق يف امهالك ةداتق وبأ اهاور كلذكو «تناك ةوزغ

 .لسرم اذهو ءةكم قيرطب ناك كلذ نأ «ملسأ نب ديز نع «كلام ىورو

 تعمس :لاق ؛ةمقلع يبأ نب نمحرلا دبع ٌتعمس :لاق ءدادش نب عماج نع «ةبعش ىور دقو

 دنع ثيدحلا لصأو .بيسملا نبا نع 14 17/١ هوحنب هجرخأو ءالسرم ملسأ نب ديز نع ء10 14/١ كلام هجرخأ (1)

 .نارمع ثيدح ,,م ((587) ملسمو ىراخبلا دنع هوحنب ًاضيأ وهو «ةريره ىبأ ثيدح نم «(580) ملسم



 ناطقا الا ظل )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز همم ةصقلا هذه هقف يف :لصف
 لاقف «؟انوُلُكي ْنَم١ :ِهلَك يبنلا لاقف «ةيبيدحلا نمز لكي هللا ٍلوسر عم انلبقأ :لاق ءدوعسم نب هللا دبع
 نع يدهم نب نمحرلا دبع لاقف « ءةصقلا هذه يف ٌةاورلا تيرطضا دق نكل . ©”ةصقلا ركذف ءانأ :لالب
 ءًالالب ناك سراحلا نإ :هنع ٌرَدْتُع لاقو .دوعسم نبا ناك اهيف سراحلا نإ :عماج نع «ةبعش
 .كوبت ةوزغ يف تناك اهنإ :هنع ةيعش نع ناميلس نب ٌرمتعملا لاقف ءاهخيرات يف ةياورلا تيرطضاو
 نع يرهزلا ةياورو اهيف عقو مهو ىلع لدف «ةيبيدُحلا نم مهمجرم يف تناك اهقإ :هنع هريغ لاقو
 قيفوتلا هللابو «كلذ نِم ةملاس ديعس

 ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 .اهُركذي وأ ظقيتسي ٌنيح اهُتقوف ءاهيسن وأ ةالص نع مان نم نأ :اهيف

 ءاهعم رجفلا َدَنُس ٌدْكَي هللا لوسر ىضق دقو «ضئارفلا ىضقُت امك ىضقُت ٌبتاورلا نئسلا نأ : اهيفو
 . ضئارفلا عم بتاورلا نئسلا ءاضق كي هّيده ناكو ءاهدحو رهظلا نس ىضقو

 «ةالصلاب ىدانف لالي رمأ هنأ ةصقلا هذه قرط ضعب يف نإف «ماقُيو اهل ندؤي ةتئافلا نأ : اهيفو
 ”.واد وبأ هركذ «ماقأو نذأف «ًالالب رمأف اهضعب يفو

 .ةعامج ةتثافلا ءاضق : اهيفو

 مِهِسّرعُت ناكم نع اهرخأ امنإو « ””«اهركذ اذإ اهلصيلف» :هلوقل روفلا ىلع اهؤاضق :اهيفو
 ءءاضقلا ىلإ ةردابملا تّرُقِي ال كلذو «هنم ريخ ناكم ىلإ هنم لحتراف «ناطيش هيف ًاناكم هنوكل « ًاليلق
 . اهنأشو ةالصلا لغش يف مهنإف

 هذه نإف «ىلوألا قيرطب ٌشْحلاو ءمامحلاك «ناطيشلا ةنكمأ يف ةالصلا بانتجا ىلع هيبنت : : اهيفو
 :لاقو «يداولا كلذ يف ةالصلا ىلإ ةردايملا كرت يو ئبنلا ناك اذإف ءاهنكسيو اهيلإ يوأي يتلا هلزانم
 ؟هتيبو ناطيشلا ىوأمب نظلا امذ «ًاناطيش هب نإ»

 اوناك يتلا مهححئانم راصنألا ىلإ | نورجاهملا در «ةنيدملا ىلإ هيي هللا ٌلوسر عجر املو : :لصف
 - كلام نب سنأ مأ يهو - ميس ٌمأ تناكف «ليختو لام ربيخب مهل راص نيح ليخنلا ني اهايإ مهوُحنم
 ىلع هي هللا ٌلوسر درف ءديز نب ةماسأ مأ يهو «هتالوم نميأ ّمأ نهاطعأف ًاَقاَّذِع هلو هللا لوسر تطعأ
 (؛!ةرشع قذَع لك ٌناكم هطئاح نم نهناكم نميأ مأ ىطعأو ءاهقاذع ميلس مأ

 كلذ لالخ يف ثعيو «لاوش ىلإ ربيخ بي نِم همّدقم دعب ةنيدملا يف هلك هللا لوسر ماقأو : :لصف

 .ايارسلا

 ,عوكألا نب ٌةملس هعمو «ةرازق ينب َّلّبِق ٍدجن ىلإ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ٌةيرس : اهنمف
 اوناك نيملسملا نم ىرسأ اهب ىدافو .ك وللا لوسر هن اهبهوتساف ىانسح ًيراج همهس يف عقوف
 ”ةكمب

 . يوق هدانسإو «(41417) دواد وبأو 851 دمحأ هجرخأ فق

 . مدقتملا ضعب وه فيضإ .ةريره يأ ثيدح نم «(819/) دواد وبأ هجرخأ فز

 . كلام نب سنأ ثيدح نم ((10/7/1) ملسمو ؛(771:0) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(1ا/86) ملسم دئع وه 6.0



 ةصقلا هذه هقف يف :لصف كلا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مت 7ص ااا ااا اا (5) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اوبرهف «ربخلا مهءاجف «نزاوه وحن ًابكار نيثالث يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ٌةيرس : اهنمو

 عمج يف كل له :ليلدلا هل لاقف «ةنيدملا ىلإ ًاعجار فرصناف ءادحأ مهنم َّقْلَي ملف «مهلاحم اوؤاجو

 َلضِرْعَي ملو ؛مهب ني هللا ٌلوسر ينرمأي مل :رمع لاقف ؟مهُدالب تبدجأ دقو «نيرئاس اوؤاج مَمْفََح نم

 .مهل
 ماَّدِر نب ريسي ىلإ سينأ نب هللا دبع مهيف «ًابكار نيثالث يف ةحاور نب هللا دبع ةيرس :اهنمو

 كيلإ انلسرأ :اولاقف ربيخب هوتأف مهب هوزغيل نافطَغ عمجي هنأ ِةِنَي هللا لوسر غلب هنإف «يدوهيلا

لك عم ًالجر نيثالث يف مهَعبَت ىتح - اولازي ملف «ربيخ ىلع كلمعتسيل هِي هللا لوسر
 ٌفيدر مهنم لجر 

فيس ىلإ هديب ىوهأف «ريسي مدن  لايمأ ةتس ىلع ربيخ نم يهو رايذ ةرقرُف اوغلب املف «نيملسملا نم
 

 اذإ ىتح موقلا ٌقوسي ريعبلا نع محتقا مث «هريعب رجزف «سينأ نب هللا دبع هل نطفف «سينأ نب هللا دبع

 هجو هب برضف «طحوش نم شرخ هدي يفو ريسي محتقاو ءاهعطقف هلجر برض «ريسي نم نكمتسا

 مهزجعأ دوهيلا نِم لجر ريغ هلتقف ؛هفيدر ىلع نيملسملا نم لجر ّلُك افكناف «ةمومأم هّبشف هللا دبع
 «سينأ نب هللا ديع ةجش يف قصبف هلي هللا لوسر ىلع اومدقو (ٌدحأ نيملسملا نِم ْبَصُي ملو دش

 . تام ىتح هذؤُت ملو حقت ملف

 يقلف ءمهيلإ جرخف ءٌالجر نيثالث يف كدفب ةّرُم ينب ىلإ يراصنألا دعس نب ريشب ٌةيرس :اهنمو

 لبنلاب مهنومري اوُنابف «ليللا دنع ٌبلطلا هكردأف «ةنيدملا ىلإ عجرو ءمعّنلاو ءاشلا قاتساف ؛ءاشلا ءاعر

 لتاقو «بيصأ ْنم مهنم بيصأو «ىّلو ْنَم مهنم ىلوف «هباحصأو ريشب ليل ينف ىتح
 ءأديدش ًالاتق ريشب

ج تئرب ىتح دوهي دنع ماقأف «كدف ىلإ ىهتنا ىتح ٌريشب لماحتو «مهئاشو مهمعنب ٌموقلا عجرو
 «هحار

 .ةئيدملا ىلإ عجرف

مهنم اند املف ءديز نب ٌةماسأ مهيفو «ةنيهُج نم ٍةَقّرُحْلا ىلإ ةيرس لَ هللا لوسر ثعب مث
 ثعب ؛

 ءاوؤدهو اوبلتحا دقو اليل مهنم اند اذإ ىتح لبقأ ءمهربخب !وعجر املف «عئالطلا ٌريمألا
 ٌدمحف ماق

 الو «ينوعيطُت نأو ءهل ٌكيرش ال هّدحو هللا ىوقتب مكيصوأ :لاق مث «ٌةلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا

 ايو «نالفو تنأ «نالف اي :لاقو مهبتر مث ءعاطُي ال نمل يأر ال هنإف «يرمأ اوفلاخُت الو « ينوصعت

 نيأ :لرقأف :مكنم دحأ عِجْرَي نأ مكايإو ؛هليمزو هّبِحاص امكنم ّلك ُقِراغُي ال ؛نالفو تنأ نالف
 «ةدحاو ةلمح اولمحو ءاوربك مث «فويسلا اودرجو ءاورّبكف تريك اذإف «يردأ ال :لوقيف ؟كبحاص

 .ثيأ ْتِيأ :مهراعشو ءاوؤاش ثيح مهنم اهنوعضي مهف هللا فويس مهتذخأو «موقلاب اوظاحأو

 الإ هلإ ال :لاق ءفيسلاب ُهَمَحَلَو نم اند املف «كيهّن نب ُسسادرم هل لاقي مهنم لجر رثأ يف ةماسأ جرخو

 نم اهّلْذِع وأ لُجر لكل ةرعبأ ةرشع مهُنامهُس تناكو َةّيرُتلاو معّنلاو َءاَّملا اوقاتسا مث ءهلتقف هللا

 َلاَق اَم َدعَب ُهتلَتقَأِ» :لاقو «هيلع كلذ بكف «ةماسأ عنص امب ربخأ هي هللا لوسر ىلع اوُئِدَق املف «معّتلا

 هللا اَّلإ هلإ الب كَل ْنَمه :لاق مث همك ْنَع َتْفَمَع ًالَهَم» :لاق ءاذوعتم اهلاق اَمّنِإ : لاق هل الإ لإ ل

 يطعأ !هللا لوسر اي :لاقو .«”ذئموي َملسأ نوكي نأ ىّنمت ىتح هيلع كلذ رركُي لاز امف مالا مْ

 .كدعب :ةماسأ لاقف يدعب» :ِهِكي هللا لوسر لاقف ءهللا الإ هلإ ال :لوقي ًالجر لثقأ الأ ًادهع هللا

 كاس سل

 .ريسي فالتخا عم ءديز نب ةماسأ ثيدح نم «(95) ملسمو :(5779) يراخبلا هجرخأ ()



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نول ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 ريغُي نأ هرمأو دييكلاب حّرَلُملا ينب ىلإ يبلكلا هللا دبع نب بلاغك هللا لوسر ثعبو :لصف
 . مهيلع

 «يئيللا ءاَضْرَيلا نب كلام نب ثراحلا هب اَنيِقَل ديِدّق انك اذإ ىتح ائيضمف «هتيرس يف تنك :لاق «ينهجلا ثيكُم نب بدنج نع «ينهجلا هللا دبع نب ملسم نع «ةبتع نب ُبوقعي ينثدحف :قاحسإ نبا لاق
 كّرضي الف «ملستل ٌتنج امنإ تنك نإ :هللا دبع نب بلاغ هل لاقف «ملسأل تعج امنإ :لاقف فانذخأف
 هانلزنف ءديِدكلا نطب انيتأ ىتح انيضمف ءهَسأر ٌرتحاف كراع اذإف «كيلع رمن ىتح هعم ثكما :هل لاقو دوسأ ًالجيوُر هيلع فّلخو ًاطابر هقثوأف ءكنم انقثوتسا ءكلذ ريغ ىلع تنك نإو ؛ةليلو موي ظابر
 كلذو هيلع ٌتحطبناف ءرضاحلا ىلع ينعلطُي لت ىلإ ُتْذَمَعَف .هيلإ يباحصأ ينثعبف ءرصعلا دعب ًةيشع
 «ترظنف «كتيعوأ ّضعب تّرتجا ُبالكلا ٌنوكت ال يرظناف «راهنلا ٍلَّوأ يف هئيأر ام ّلتلا اذه ىلع ًاداوس ىرأل ينإ :هتأرمال لاقف ءلتلا ىلع ًاحطبنم ينآرف رظنف .مهنم لجر جرخف «سمشلا بورغ لبق
 هعضوف ؛مهسب ينامرف :هتلوانف ؛يلبن نم نيمهسو يسوق ينيلوانف :لاق . ًائيش دقفأ ال هللاو ال :تلاقف
 ينغتباف ٍتحبصأ اذإف ؛كّرحتل ٌةئيبر ناك ولو ءيماهس هطلاخ دقل ءهللاو امأ :هتأرمال لاقف ءككرحتأ ملو هُتعضوف هئعزنف .يبكنم سأر يف هعضوف ءرخآلاب ينامر مث «كرحتأ ملو هتعضوف هّتعزنف «يبنج يف
 اوُبلتحاو ءمهحئاور تحار اذإ ىتح مهانلهمأف :لاق ءٌىلع بالكلا امهغضمت ال امهيذُحف َيَمْهَس
 هب نيلفاق انهجوف ءمعّنلا انقتساو ءانلتق نم اًنلتقف «ةراغلا مهيلع اننش «ليللا ٌةَمَتَُع تبهذو ءاونكسو
 يْيَدُك نم يداولا ٌنطب الإ مهنيبو اننيب نكي مل اذإ ىتح ءهب انل َلَبِق ال ام انءاجف «سانلا ٌحيرص اناتأو ءانعم هب انقلطناف «هبحاصو كلام نب ثراحلاب رمن ىتح ًاعارس انجرخو ؛مهموق ىلإ مهُحيرص جرخو
 ٌمدقي دحأ ردقي ال امب ءاجف ءارطم كلذ لبق انيأر ام َِّلاو ال «ٌاليس ءاش ثيح نم لجو رع ُهَّللا لسرأ
 .”انيديأ يف امب َموقلا انزجعأف «هنع اهانردح مث َلّلْشُملا يف اهاندنسأ ىتح ًاعارس انبهذف ءاهودَحن نحنو «هيلع مّدقي نأ مهنم دحأ ُرقَي ام انيلإ نورظني ًافوقو مهتيأر دقلف هيلع

 .ملعأ هللاو .اهلبق يتلا ةيرسلا يه ةيرسلا هذه نإ :ليق دقو
 «؟كءارو ام» :لف ٌيبنلا هل لاقف ءربيخ ىلإ لو يبنلا ليلد ناكو «ةريوُت نب ليسُح مدق مث : لصف

 ديس نأ امإو ءانيلإ اوريست نأ امإ :ةنييُم مهيلإ ثعب دقو ءناّيحو ناَفطَعو نَمَي نم ًاعمج ُثكرت :لاق
 «لجر ةئامثالث هغم ثعبو «ءاول هل دقعف «دعس نب ريشب ثعبا :ًاعيمج الاقف «كلذ امهل ركذف ءرمعو ركب ابأ لك هللا لوسر اعدف ءكفارطأ ٌضعب وأ «كنوديري مهو ءانيلإ ْرِس نأ هيلإ اولسرأف ؛مكيلإ
 ىتح َّراهَّنلا اونمكو ليللا اوراسف ءٌاليلد ليسُح مهعم جرخو ءراهنلا اونمكيو «ليللا اوريسي نأ مهرمأو
 انيع اوَُل «حالسب اوناك املف ءٍمعّنلاب عجرف ءدحأ اهب سيل اهُّدجيف ؛مهّلاحم ىتأ ىتح هباحصأ يف ريشب جرخف ءاوقّرفتف مهعمج ٌربخلا غلبو مهحرس ىلع اوراغأف «موقلا نب اَوّنَد ىتح «ربيخ لفسأ اوتأ
 .امهلسرأف املسأف لي يبنلا ىلع امهب اوُمِدَقُ «نيلجر مهنم اوُياصأف كك هللا لوسر ٌباحصأ مهعبتو «ةنييُغ عمج تشكنا مث ءمهوشوانف ءمهب ُرُعشي ال ةنييغو ةنييُع عمج اوُهل مث «هولتقف «ةنييُعِل

 ءبلطلا يفلخ ٌريقأ ال :لاق .فق :هسرف هب ودعت ًامزهنم هيقل دقو ةئييعل فوع نب ثراحلا لاقو
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 ةصقلا هذه هقف يف :لصف هكا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يف عضوت تنأو «دالبلا أطو دق ًادمحم نأو «هيلع تنأ ام ّضعب ٌرصِبُت نأ كل نآ امأ :ثراحلا هل لاقف
 الإ هوبلط الو ءًادحأ ىرأ امو «ليللا ىلإ سمشلا تلاز نيح نِم ٌتمقأف :ثراحلا لاق ؟ءىش ريغ
 .©0هلخد يذلا ٌبعرلا

 نبا ركذ ام هتصق نم ناكو :ةّيِرَس يف يملسألا ٍدَرْدَح يبأ نبا لَو هللا لوسر ثعبو :لصف

 ريثك ددع يف لبقأ «سيق نب ةعافر وأ «ةعافر نب سيق : هل لاقي «ةيواعم ٍنِب مش نم ًالجر نأ «قاحسإ

 مش يف ٍفّرَشو مسا اذ ناكو هلي هللا لوسر ةبراحم ىلع ًأسيق عمجي نأ ديرُي ةباغلاب اولزن ىتح

 رب ُهْنِه هم اوُنأَت ىَّتَح ٍلُجّرلا اذه ىلإ اوُجّرخا» :لاقف «نيملسملا نم نيلجرو كلي هللا لوسر يناعدف :لاق

 نم لاجرلا اهمعد ىتح ًافعض هب تماق ام اوف ءانذحأ اهيلع لِ ءاّمجع ًافراش انيلإ مدقف ؛مْلِعو

 لبنلا نم انُحالِس انعمو انجرخف .اوذه ىَلَع اوُعَلَبم :لاقو ؛تداك امو تلقتسا ىتح مهيديأب اًهفلخ

 «يبحاص ُثرمأو «ةيحان يف ُتْنَمَكف ٠ «سمشلا بورغ عم رضاحلا نم ًابيرق انثج اذإ ىتح «فويسلاو

 ةيحان يف ٌتددشو ٌتربك دق ينامتعمس اذإ :امهل تلق «موقلا رضاح نِم ىرخأ ةيحان يف انمكف

 ىتح ليلا اَنْيِشَع دقو «ًائيش ىرن وأ ةرغ ىرن نأ رظتنن كلذك انإ هللاوف «يعم اًّدشو ارّبكف ءركسعلا
 ماقف ؛هيلع اوُنّوْحَت ىتح ءمهيلع أطبأف «دلبلا كلذ يف حرس دق عار مهل ناك دقو «ءاشعلا ةمحف تبهذ

 دقل ِوّللاو ءاذه انيعار رث ّنعَبتأل هّللاو :لاقو «هقنع يف هلعجف فيس ذخأف «سيق نب ةعافر مهبحاص

 :اولاق . انأ الإ بهذي ال وللا : لاقف «ٌكيفكن نحن بهذت ال هَّللاو :هعم نمم رفن لاقف ءّرش هباصأ

 هتعضوف مهسب هُتحفن «يننكمأ املف «يب رمي ىتح جرخو ءدحأ مكنم ينغعبتي ال هللاو : :لاقو ءكعم نحنف

 دشو «ُترّبكو ؛ ءركسعلا ةيحان يف ُثددش مث .هسأر ُثززتحاف هيلإ ٌثبثوف ٠ ءملكت ام للا «هداؤف يف

 مهئاسن نم هيلع اوُردق ام ّلكب كدنع كدنع : هيف ناك نمم ءاجنلا الإ ناك ام ُللاوف . ارّبكف ياّبحاص

 كي هللا لوسر ىلإ اهب انئجف «ةريثك ًامنغو «ةميظع ًالبإ انقتساو «مهلاومأ نم مهعم ٌفخ امو :مهئانبأو
 «يلهأ ّيلِإ ٌتعمجف «يقادص يف ًاريعب رشع ةثالث لبإلا كلت نم يناطعأف يعم هلمحأ هسأرب ٌتئجو
 «يحاكن ىلع هئيعتسأ ِكي هللا لوسر ٌثئجف ءمهرد يتئام اهتتدصأف «يموق نم ةأرما ٌتجوزت دق ٌتنكو
 .ةيرسلا هذه ركذ مث . ًامايأ ٌتثيلف .«كتيعأ ام يدنع ام هللاو» :لاقف

 رمف «نيملسملا نم رفن يف ةماثج نب مّلحُمو :ةداتق وبأ مهيف ناكو ءمَضإ ىلإ ةيرس ثعبو :لصف
 «مالسإلا ةيحتب مهيلع ملسف «نبل نم ٌبطوو ءهل َعُيَمُم هعم هل ٍدوعَ ىلع يعجشألا طبضألا نب ٌرِياع مهب

 اوُمِدَق املف ءهعّيتُمو هّريعب ذخأو ءهنيبو هنيب ناك ءيشل هلتقف ةماّنَج نب مَّلَحُم هيلع لمحو «ءهنع اوكسمأف

 انيق هَل ( لمع يف درس ا اثم تسيزل مايه : :نآرقلا مهيف لزنف «ربخلا هوٌربخأ 0
 ةياكم ولأ نيم ايلا ةزيعلا تع صرع دع برواتنت انمزت تنك مكلأ ماسلا ولأ نمل لت
 4اريخ تولع امي تنك هَل كيت سيت 14 كرت و لبق ني : منك كلك ةريك 20

 ٌثدمآ لاق ام دعب هتلعقأ» : :هِلي هللا ٌلوسر لاقف كالذي هك هلل لوسر يأ «اومدق املف :144 4 :ءاستلا]
 ل للاب

 )١( دعس نبال ؟تاقبطلا» رظنا ؟/17١,.

 )( .تاقث هلاجر :8/17 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ء5/١1 دمحأ هجرخأ



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هكك يمهُسلا ةفاذُح نب هللا دبع ةيرس يف :لصف

 « سيق ُدّيس وهو يعجشألا طبضألا نب رماع مدي ُبلطي ٍردب نب ُةنيِبُع ءاج «ربيخ ماع ناك املو

 ْنَأ ْمُكَل لهم : :رماع موقل يي هللا لوسر لاقف فدي ٌديس وهو هِمُلَحُم نع ُدري سباح ُنب ٌعرقألا ناكو

 ىتح هٌعدأ ال هللاو :ردب نب ٌةنيُِع لاقف «؟؟ةئيدملا ىلإ اَنْمَجَر اذإ َنيِسْمَكو ًاريعَب َنيِسْمَح ان نآلا اوُدُخَأَت
 رفغتسي ىتح مّلِحُمِب اوؤاجف «ةيدلاب اوُضر ىّبح هب لزي ملف «يئاسن قاذأ ام لثم ةقرحُحلا نم ءءاسن ني
 هعومد ىقلتيل هنإو ماقف ثالث اهلاقو ؛مّلحمل ْرِْمَت ال مهللا» : :لاق ؛هيدي نيب ماق املف هللا لوسر هل

 0©2هيوث فرطب

 وبأ ملاس ينثدحو :قاحسإ نبا لاق .كلذ دعب هل رفغتسا هنأ هموق معزو © قاحسإ نبا لاق

 مكلأس ؛سيق رشعم اي :لاقف ؛مهي الخف سياح نب ٌعرقألا ماق ىتح ةيدلا اولبقي مل :لاق ءرضنلا
 مكيلع َبضغي نأ مكيف . ءايإ هومّتعنمف ءِساّنلا نيب هب ٌحلصُيِل هنوكرتت ًاليتق كك هللا لوسر
 تميس ِللاو ءهتنعلي هللا مُكتَليف ؛ةلكو هلل لوسر مُكتعلي وأ «هبضْغل مكيلع ُهَّللا بضغيف قلك هللا لوسر

 هدمد ّنّلظألف طق ىَّلص ام ليتقلا نأ نوُدهشي مِهّلُك ميمت ينب نم نيسمخب ّنيِتَآل وأ قي هللا ٍلوسر ىلإ

 .ةيدلا اوُدخأ كلذ لاق املف

 يمهّسلا ةفاذُح نب هللا دبع ةيرس يف :لصف

 مي :ىلاعت هّلوق ٌلزَن :لاق «سايع نبا نع «ريبج نب ديعس ثيدح نم 0

 هثعب يمهسلا ةفاذخُم نب هللا دبع يف «[5 :ءاسنلا] 4كم رثألا لوو لولا اويليأو هَل ايلا اونم“ يل
 ص 8
0 

 نمحرلا دبع يبأ نع (ةديبُع نب ديعس نع «شمعألا ثيدح نم ًاضيأ ؛نيحيحصلا» يف تبثو

 مهّلعب ةيِرَس ىلع ٍراصنألا نم ًالُجر كي هللا لوسر لمعتسا :لاق ؛هنع هللا يضر يلع نع يمّلُسلا
 :لاقف ءاوعمجف ءُابَطَح يل اوُعمجا :لاقف «ءيش يف هوُبضغأف : لاق ءاوعيطيو هل اوُممسي نأ مهرمأو

 :لاق ءىَلَب : اوُناق ؟اوعيطُتو يل اوُممست نأ يي هللا لوسر مُكْرُمأَي ملأ : :لاق مث ءاودقوأف «أران اوُِوزَأ

 نكس ءراثلا ني و هللا لوسر ىلإ انْدَرك امنإ :اوُناقو «ضعب ىلإ مهضعب رظنف :لاق ءاَهوُلُْا
 اوُجَّرَخ اَم اَموُلَكَم ْوَل» :لاقف لكِ اوزكذ و هلل لوسر ىلع وُ الف هلا كفو, ُةَبضَع
 . يمهّسلا ةفاذُ نب هللا دبع وه اذهو 4!«فوُرغَملا يف ذ ٌةَعالا اَمَّنِإ ءاَهْنِم

 فيكف «نيئطخم نيلوأتم اوناكف « ءمهنظ يف هِلوُسرو َِّلِل ةعاط اهولخد اهوُلخد ولف : :ليق نإف

 ةردابُملاب اوُمهف ءمهسفنأ يلِاق اهب نونوكي ٌةيصعم رانلا يف مهسوفن ًءاقلإ ناك امل : :ليق ؟اهيف َنوُدُلَخُي

 الو ؛مهيلع مّرحم وه ام ىلع َنيِمدُْم اوناك ؟ٌةيصعم وأ «ةبرقو ٌةعاط َوُه له : مهنم داهتجا ريغ نم اهيلإ

 لوخدب مهرمأ ْنَم ٌةعاط تناكف «قلاخلا ٍةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل هيف رمألا يلو ٌةعاط ٌعِوسَت

 ءامولخد ولف «ةيصعملا سفن اهنأل «ةبوقُعلا ٌببس يه ةعاطلا هذه تناكف «هلوسرو هلل ًةيصعم راثلا

 .لاحلا لوهجم ءدعس نب دايز هيفو «27770) هجام نباو «(5007) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .5758/؟ «ةريسلا» (0)

 .سابع نبا ثيدح نم :14814(4) ملسمو ؛(5085) يراخبلا هجرخأ ()

 .(1840) ملسمو ؛(50"45) يراخبلا هجرخأ (1)



 ةّيضقلا ةرمع يف :لصف هد (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هل مهتيصعم رمألا يلول مهُتعاط عقدت ملف ءرمألا يلول نيعيطم اوناك نإو ؛هلوسرو هلل ًةاصُع اوُناكل

 سيلف ؛مهسفنأ لتق نع مهاهن دق هللاو «ديعولل ٌقحتسم وهف ءهسفن لتق نم نأ اوُمِلَع دق مهنأل «هلوسرو

 .فورعملا يف الإ | هتعاط ُّبِجَت ال نمل ةعاط يهنلا اذه ىلع اوُدقُي نأ مهل

 هُبيذعت زوجي ال ًاملسم ٍبَّذع نم فيكف ءرمألا يلول ةعاط هسفن بذع ْنَم َمُكُح اذه ناك اذإف

 .رمألا يلول ةعاط

 هلوسرو للا ةعاط مهلصق عم اهنم اوجرخ امل اهوُخد ول نوروكذملا ٌةباحصلا ناك اذإف ًاضيأو

 .ةيويندلا ٌةبهرلاو ٌةبغرلا ةعاطلا نم ٌروجي ال ام ىلع هلمح نمب فيكف «ٍلوخدلا كلذب

 ٌةعاط كلذ نأ اوُنظو «ريمألا ةعاط اوُدصق مهنوك عم اهنم اوجرخ امل اهوُلخد ول ءالؤه ناك اذإو

 ٌتاريم كلذ نأ َلاهَجلا اوُمهوأو «نيطايشلا ناوحخإ َنيِسّبْلُملا ءالؤه ني اهلخد نمب فيكف «هلوسرو هلل

 ءالؤه ٌرايخو ؛ميهاربإ ىلع تراص امك ءًامالسو ًادرب مهيلع ٌريصت دق رانلا نأو «ليلخلا ميهاربإ نم

 وهف «كلذب ملعي ال ناك اذإف «يناطيش لاحب اهلخد امنإو «ينامحر لاحب اهلخد هنأ ٌنظي هيلع ٌنموبلم

 ءايلوأ نم وهو «نمحرلا ءايلوأ نم هنأ مهمهوُي سانلا ىلع ٌسّبلُم وهف «هب ملعي ناك نإو ؛هيلع سوبلم

 :فائصأ ُةثالث ايندلا يف اهلوخد يف مهف :يناسنإ لّيحتو يناتهُب لاحب اهلخدي مهرثكأو «ناطيشلا

 .ىقبأو ًاباذع دشأ ةرخآلا رانو «لّيحتمو «سّبلمو «هيلع ٌنسوبلم

 ةّيضقلا ةرمع يف :لصف

 نم هيي هللا لوسر ّعجر امل :يميّتلا ناميلس لاقو عبس ةنس ةدعّقلا يذ يف تناك : عفان لاق

 . جورخلاب ساّثلا يف ىدان مث «ةدعّقلا وذ لهتسا ىتح ةنيدملاب ماقأو ءايارَّسلا ثعب «ربيخ

 يذ يف أرمتعم ةيبيدُحلا ماع نيب لبقملا ماعلا نم وهلا ٌلوسر جرح مث : ةبقع نب ىسوم لاق

 عضو «جْجأَي غلب اذإ ىتح 2 «مارحلا ٍدجسملا نع نوكرشملا هيف هّدص يذلا رهشلا وهو « عبس ٌةنس ةدعّقلا

 للي هللا ٌلوسر ثعبو «يفويسلا بكارلا حالسب اولخدو «حامُرلاو لبّنلاو ناَجِملاو فَجَحلا اَهَّلُك ةادألا

 اهرمأ تلعجف ءديلإ اهبطخف ؛ةّيرياعلا ِنْرَح نب ثراحلا ٍتنب ةنوميم ىلإ هيدي نيب بلاط يبأ َنب ٌرفعج

 مَ املف « وهلا لوسر ٌسابعلا اَهَجّوزف (هّتحت لضفلا مأ اهتخأ تناكو «بلطملا دبع نب ساّبعلا ىلإ

 ََن ٌةرْهُملا ىَرَيِل , «فاّوّطلا يف ذ اًوُعْساَو «بكاّتملا ِنَع اوُقِشُكا» : لاقف هباحصأ رمأ « ل هللا لوسر

 «ٌنايبصلاو ٌءاسنلاو ٌلاجرلا : :ةكم لهأ فقوف «عاطتسا ام ّلُكِب مهُدياَكُي ناكو .'' امهتوُقو و مِهَدَلَج

 لك هللا لوسر يدي نيب ةحاور ُنب هللا ٌدبعو «تيبلاب نوفوطي مهو هباحصأو لَو هللا لوسر ىلإ نورظني

 :لوقي فيسلاب احشوتم زجتري
 هِلِيِزْئَنيِفيِفخٌَرلالَّرلَأذق  ٍهِلِيِبَس ْنَع ٍرافُكلا يئَباونَخ

 هلِيقِبُنِيؤميُنِإٌبَراَي ٍهِلوُسَر ىلع ئّلعُت ٍفُْحُص يف

 هليِرأَتىلَعْمُكِنِرْضَنَمْزَيلا ٍهِلوُبق يف ُيَحلا ُتِيََر ينإ
 هليِلَخْنَعَلِيِلَخلاَلِهْذُيَر ِهِليِقَمْنَعَماَهلاُليِزيًابْرَص

 .نسح ٍةانسإب «سابع نبا نع ء١/7037 دمحأ هجرخأ ربخلا )١(



 (؟) دابعلل ريخ يده يف داعملا داز مكك ةّبضقلا ةرمع يف :لصف

 لكي هللا ٌلوسر ماقأف . ًاظيغو ًاقْنَح كي هللا لوسر ىلإ اورّظني نأ ةيهارك نيكرشملا نم لاجر بّيغتو
 لي هللا لوسرو ءىّرعلا دبع نب ٌبطيوُحو ورمع نب ُلْيَهُس هاتأ «عبارلا مويلا نم م ٌحبصأ املف «ًاثالث ةكمب
 + نم تجرح امل دقعلاو هللا كّدشان بطيوُح حاصف «ةدابُغ نب دعس عم ثّدحتي ٍراصنألا سلجم يف
 كا يضرأ الو كايضرأب تسيل شل أ ل تيذك ةدابُع نب دعس لاقف «ٌُتالثلا تضم دقف ءاًنِضرأ
 امف ٌةآَرْما مُكْنِم ُتْحَكَن دك ينإ» : :لاقف «٠ ًاليِهّس رأ ًابطيوخ و هللا لوسر ىدان مث . جوخن ال وللاو
 دقعلاو هللا كُدِشاَنْن : اولاقف ءهاَنَعَم َنولُكأتَو «لكأتك ماعلا ْعَضَنو ءاَهب لحد ىَّح تكنأ نأ مكُرُصَي
 نط ٌلزن ىتح لي ِهَّللا لوسر ٌبكرو «ليحرلاب َنّذأف :عفار ابأ كَ هللا لوسر رمأف ءانع ٌتجرخ الإ
 ءاهعم ْنَمو ٌةنوميم ُتَمِدَق ىتح ماقأف ءيسمُي نيح هيلإ ٌةَنوميم لمحيل عفار ابأ فّلخو ءاهب ماقأف «فرَس
 «ةنيدملا َمِدَق ىّتح راسو جلدأ مث «فرّسي اهب ىنبف «مهنايبصو نيكرشملا ءاهفُس نم ءانَعو ىذأ اوُقَل دقو
 . "اهب ىنب ثيح َفِرَسِي ٌةوميم ربق نوكي نأ ُهَّللا رّدقو

 ©0لالَح َوُهو اًهِب ىَنَبو ٌمرْحُم َوُهو َةَنوُمْيَم جّرزت لَو هللا لوسر نإ : سابع نبا ٌلوق اّمأو :لصف
 «هتلاخ تناك نإو سابع نبا مهوو : :بهسملا نب ةيعس لاق ءهمهو نم َّدُعو ءويلع ٌكردُّيسا اممف
 ”0يراخبلا هركذ .لح ام دعب الإ لكي هللا لوسر اهجّوَرَت ام

 0 هاور «َفِرَسِب ٍنآلَآلَح ٌنْحّنو قو هللا لوسر ينجّؤزت» :ةنوميم نع مصألا نب ُديزي لاقو
 اوُسّرلا ٌتْنُكو ءلالح ٌوُهو اهب ىّنّيو «ٌلالح ٌوُمو ةّنوميَم لكي للا لوس جقزتا : عقاد وبأ لاقو

 ««دنع كلذ مص (؟امهنيب

 مرخُم وهو ةئوميم حكن كَ هلا لوسر نأ ْمُعزي سابع نب هللا دبع اذه : :بيسلا نب يس لاقو
 .سانلا ىلع كلذ َهّبْشف ءًاعيمج ٌحاكتلاو جلا ناكو .ةّكم لكي هللا ٌلوسر ممِدَق امنإو

 ءهمارحإ لبق اهيلع دقعلا يف َّلُكَو نوكي نأ الإ رظن اذه يفو ءمرحُي نأ لبق اهجّوزت هنإ :ليق دقو
 :ةثالث لاوقألاف «آلوق كلذ ركذ ّيعفاشلا ُنظأو

 نيبو اهنيب ريفسلا ُلوقو ءاهسفن ةنوميم ٌلوق وهو «ةرمُعلا نم هّلح دعب اهجّرزت هنأ :اهدحأ
 .لقنلا لهأ روهمجو «بّيسملا نب ديعس لوقو «عفار وبأ وهو ِْكَي هللا لوسر

 .ةعامجو ةفوكلا لهأو ءسابع نبأ لوق وهو «مرحُم وهو اهجّوزت هنأ :يناثلاو
 .مرحُي نأ لبق اهجّوزت هنأ :ثلاثلاو

 لاح يف ال ؛مارحلا رهشلا يف اهجوزت هنأ ىلع ٌمرْحُم وهو اهجوزت هنأ سابع ٍنبا ٌلوق لوُح دقو
 ناك نإو مارحلا رهشلا يف لخد اذإ : :مرحأو ءمارحإلا دقع اذإ : | :لججرلا مرحأ :لاقُيو :اولاق «مارحإلا
 :رعاشلا لوق ليلدب ًالالح

 ةلرئفَمهْئَئِمَرأَعَلَكَاَمِرَو ًامرْخُم ٌةَفيلَخلا َناَفَع َنِبااوُلتُم

 )1١( ملسمو :(4598) يراخبلا هجرخأ (1) ال7 9/1/9 «ةريسلا» رظنا )041١(.

 )*( دواد وبأ هجرخأ امنإو «يراخبلا دنع هرأ مل )1844(.
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 .نسح ثيدح :لاقو «(841) يذمرتلاو 547 /1 دمحأ هجرخأ (5)



 ةّيضقلا ةرمع يف :لصف هدو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . مارحلا رهشلا يف ًالالح ةنيدملا يف هوُلتق امنإو

 ٌتعمس :لاق نع هللا يضر َناّنع نب َنامثُم ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم ىور دقو

 لعفلاو ٍلوقلا ٌضراعت رّدُق ولو .""0«ُبطْخَيَاَلَو ُحَكْنُي َالَو مرْحَملا ُحكْنَي ال» :لوقي لَ هللا لوسر
 مكحل ًاعفار نوكيف ٠ اهنع لقان ٌلوقلاو ؛ةيلصألا ءارلل قفاوم مقل نأ «ٍلوقلا ٌميدقت بجَول ءانه اه

 عفار ٌلوقلاو ءلوقلا بجومل ًاعفار ناكل ُلْعِفلا َمّدُق ولو «ماكحألا ةدعاقل قفاوم هذهو «ةيلصألا ةءاربلا

 .ملعأ هللاو .ماكحألا ةدعاق فالخ وهو «نيترم مكحلا ٌرييغت ٌُمزليف «ةيلصألا ةءاربلا بجومل

 اهلوانتف َّع اَي مَع اي :يِانُت ًةزمح ٌةنبا مهتعبت ؛ةكم نم ٌجورخلا لكي ئبنلا دارأ املو :لصف
 مصتخاف ءاهتلمحف « ِكّمع َةنبا كنود :ةمطافل لاقو ءاهديب ذخأف ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 اهتلاخو «يمع ٌةئبا :ٌرفعج لاقو «يمع ٌةنبا يهو ءاهُتذخأ انأ : يلع لاقف ,رفعجو ٌديزو يلع اهيف

 لاقو ؛مألا ٍةلِْمم ةلاَلا» :لاقو : اهتلاخي يي هللا لوسر اهب ىضقف ءيخأ ٌةنبا :ديز لاقو «ىتحت
 اًنوُخَأ َتْنآ» :ديزل لاقو :«يقّلُخو يقلك ٌتْهَبْش ْوَبْشَأ» :رفعجل لاقو ىَكْنِي انو يني تنأ» :يلعل

 .©0هتحص ىلع قفتم ,«اَنَآلْوَم

 نأو «نيوبألا دعب براقألا رئاس ىلع ةناضحلا يف ةمّدقم ةلاخلا نأ :هقفلا نِم ةصقلا هذه يفو
 نأ ىلع هنع ةياور يف ىلاعت هللا ةمحر دمحأ صن . اهتئاضح طقسي ال لفطلا نم بيرقب ةّئِضاحلا جّوزت
 سيل معلا ُنبأ ناك املو «هذه ةزمح ٍتنب ةصقب جتحاو ؛ةصاخ ةيراجلا يف اهتناضح طقسي ال اهجيوزت

 لاقو ؛ةيراجلل اهتناضح طقسي ال ةنضاحلا ٌجوزت :لاقو «كلذ يف يبنجألا نيبو هنيب قّرفُي مل ًامّرْحَم

 يف فلّتخا دقو .ىثنأ وأ دلولا ناك ًاركذ «لاحب اهتناضحل ًاطقسم اهجّوزت نوكي ال :يرصبلا نسحلا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع حاكتلاب ةناضحلا طوقس

 يف دمحأو «ةفينح يبأو «يعفاشلاو «كلام لوق وهو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ءهب طقست : اهدحأ

 .هنع تاياورلا ىدحإ

 . مزح نباو «نسحلا لوق وهو «لاحي طقست ال :يناثلاو

 دمحأ نع ةياور هذهو «تطقس ًاركذ تناك نإو «ٌةناضحلا طقست مل ًاتنب لفطلا ناك نإ :ثلاثلاو

 ُلْثِم ةيراجلاو :هل ليق ءاهنم ذخأ «ريغص اهُنباو مألا تجوزت اذإ :انهم ةياور يف لاقو :ىلاعت هللا همحر

 اهنأ :هنع ىرخأ ٌةياور ىسوم يبأ نبا ىكحو .نينس عبس ىلإ اهعم نوكت ٌةيراجلا ءال :لاق ؟يبصلا
 . غلبت نأ ىلإ تجوزت نإو تنبلاب ٌقحأ

 مث «تطقس يبنجأب تجّوزت نإو اهتئاضح طقست مل لفطلا نم بيسنب تجّوزت اذإ اذإ اهنأ : عبارلاو

 :لاوقأ ة ةثالث ىلع لوقلا اذه تاحيصأ فلتخا

 دمحأ باحصأ مالك ٌرهاظ اذهو «مرحم ٌريغ وأ ناك ًامّرْحَم ءطقف ًابيسن هتوك يفكي هنأ : اهدحأ

 . مهقالطإو

 وَمَو

 )١( ملسم هجرخأ )1409(.

 ملسم دنع هرأ ملو 2778 7//777 يمرادلاو 2148/4 دبحأو :(4151)و (5544) يراخبلا هجرخأ (؟) .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفل ةّيضقلا ةرمع يف :لصف

 .ةيفنحلا ُلوق وهو «مرحم محر اذ كلذ عم هنوك طرتشُي هنأ : يناثلا
 ُلوق اذهو «لفطلل ًادج نوكي نأب .ةدالو لفطلا نيبو هنيب نوكي نأ كلذ عم طرتشُي هنأ :ثلاثلا

 .يعفاشلاو «كلامو دمحأ باحصأ ضعب

 اهب ىضق هنإف «بألا ةبارق ىلع مألا ًةبارقو ؛ةمعلا ىلع ةلاخلا مّدق نمل ةجحُح ةصقلا يفو
 دمحأو «ةفينح يبأو «كلامو «يعفاشلا ٌلوق اذهو «كاذ ذإ ًءدوجوم اهتّمع ٌةّيفص تناك دقو ءاهتلاخل
 كلذكو . انخيش ٌرايتخخا يهو «ةلاخلا ىلع ةمّدقم ةمعلا نأ : ةيناث ةياور هنعو «هنع نيتياورلا ىدحإ يف
 مألا هيلع ُتِمْدُق امنإو «بالل لصألا يف لفطلا ىلع َةيالولا نأل «مألا ءاسن ىلع نمَّدقُي بألا ٌءاسن
 ىلإ رمألا راص اذإف «لاجرلا نم كلذب ٌموقأ ٌثانإلاو ءاهونحو اهتقفشو ؛هتيبرت لامكو لفطلا ةحلصمل
 ركذ لك نم ىلوأ بألا نوكي امك ءمألا ةبارق نم ىلوأ بألا ٌةبارق تناك ءطقف لاجرلا وأ ءطقف ءاسنلا
 .ًادج يوق اذهو اوس

 اهل قح ةناضحلاو «ةناضحلا ٍبّنظَت مل ةمعلا نأب اهتمع ىلع ةزمح ةئبا ةلاخ ميدقت نع باجيو
 اهب ىضق اذهلو «ةناضحلا بلط يف اهنع ًابئان ناك ًارفعج نإف «ةلاخلا فالخب ؛ «هيلطب هب اهل ىضقي

 . اهتبيغ يف اهل كك ّيبنلأ
 اهعنمي نأ جوزللف «تجوزت اذإ لفطلا ةناضح نم ةنضاحلا عنمي نأ لفطلا ةبارقل نأ امكف ًاضيأو

 ىثنأ لفطلا نوكل وأ «هتبارق اهُتناضح ظقست ال ثيح  هذخأب جوزلا يضر اذإف هل اهغرفتو هذخأ نم
 ءةصقلا يف مصاخو يضر دق انه اه جوزلاو ءهل قحلاف ضري مل نإو هذخأ نم ْتَنُكُم «ةياور ىلع

 .بلط اهنم نكي مل ةيفصو
 هلف ىهتشُت تناك نإو لب «نيهجولا دحأ يف ىهتشُت ال يتلا ةيراجلا ةناضح هل معلا ُنباف ًاضيأو

 نم ٌبيرق هنأل ٌراتخملا وه اذهو «همرحم ىلإ وأ ءوه اهراتخي ةقث ٍةأرما ىلإ مّلسُتو ءًاضيأ اهتناضح
 «ىهتشُي نمم تناك نإو «لاكشإ الف ةلفط تناك نإ هذهو ءمكاحلاو بناجألا نم ىلوأ وهو ءاهتابصع
 . ملعأ هللاو :ةناضحلا لهأ نم اهجوزو يهف ءاهتلاخ ىلإ | ُتمُْلُس دقف

 نيب ىخاو امل ًةزمح نيبو هنيب كو هللا ٌلوسر هدقع يذلا ءاخإلا ديرُي «يخأ ةئبا :ديز لوقو

 ىلع ةرجهلا لبق ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب ىخاوف ؛نيترم هباحصأ نيب ىعخاو هنإف «نيرجاهملا
 نب نمحرلا دبعو نامثع نيبو «ةثراح نب ديزو ةزمح نيبو ءرمعو ركب يبأ نيب + ىتخآو «ةاساوملاو ٌنحلا
 يبأ نب دعسو ريمع نب بعصم نيبو «لالبو ثراحلا نب ةديبع نيبو «دوعسم نباو ريبزلا نيبو .فوع

 ةرملاو .هللا ديبع نب ةحلطو ءديز نب ديعس نيبو «ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو ةديبع يبأ نيبو «صاقو
 . ةئيدملا همدقم دعب كلام نب سنأ راد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخآ : ةيناثلا

 اوُدُص يتلا ةرمعلل ًءاضق اهنوكل وه له ءءاضقلا ةرمُعب ةرمعلا هذه ةيمست يف فِلّتخاو :لصف
 نبا نع ءهيبأ نع «عفان نب هللا دبع ينثدح : يدقاولا لاق . امدقت نيلوق ىلع ؟ةاضاقملا نم وأ ؛ اهنع
 يذلا رِهّشلا يف ذ اوًروتعي نأ نيملسملا ىلع ًاطرش ناك نكلو ءءاضق ةرمُعلا هذه نكت مل :لاق ءرمع
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ يف ًءاهقفلا فلتخاو . نوكرشملا هيف مهرصاح

 لب ءدمحأ نع تاياورلا ىدحإ اذهو ءءاضقلاو يدهلا همزلي ةرمعلا نع رصحأ نم نأ :اهدحأ
 رهشأ



 ةّيضقلا ةرمع يف :لصف هكا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يبأ ةياورو ؛هبهذم رهاظ يف كلامو «يعفاشلا لوق وهو ؛يدهلا هيلعو ءهيلع ءاضق ال :يناثلاو

 . ةفيلح يبأ لوق وهو ءهيلع يده الو ءءاضقلا همزلي : ثلاثلاو

 .دمحأ نع تاياورلا ىدحإ وهو «يده الو «هيلع ءاضق ال :عبارلاو

 نع اوُدُص نيح ّيدهلا اوُرحن هباحصأو كي يبنلا نأب جتحا «ّيدهلاو ءاضقلا هيلع بجوأ نمف
 ءاهلعفب الإ ٌبوجولا طقسي الو ءاهيف عورشلاب مزلت ةرمعلاو :اولاق .لباق نِم اًوَضَق مث «تيبلا

 اذ ترهل نّ» :ىلاعت هلوقل ءيدهلا بجوُي ةيآلا ٌرِهاظو :اولاقو ءاهمامت لبق للحتلا لجأل يدم
 هل :ةرقبلا] 4 يَدَملا ّنِه ٌرَسيَتْس كس

 فقو الو ءمهنم ًادحأ الو ءاضقلاب هعم اورصحأ نيذلا كي ئبنلا رمأي مل :اولاق امهبجوُي مل نمو

 .هيده رحني نأ يده هم الك نم رمأو «مهسوؤر اوُقِلْحَي نأ مهرمأ لب «يدهلا مهرحن ىلع ّلِحلا
 .« يذلا ّن ّنِي رست اذ جريل نب» :هلوقب جحا ءاضقلا نود يدهلا بجوأ نمو

 اهيخأت هل زاج رص اذ اذإف ؛عورشلاب مزلت ةرمعلا نأب جتحا ءيدهلا نود ءاضقلا بجوأ نمو

 اهب مارحإلا نيب للحتلا للخت بجوُي الو «قباسلا بوجولاب اهب ىتأ رصحلا لاز اذإف ءراصحإلا رذعل
 ءءاضقلا نود ّيدهلا بجوُيو «لوقلا اذه ٌدري نآرقلا رهاظو :ًائيش ناكمإلا تقو ىف اهلعف نيبو ًالوأ
 . ملعأ هللاو .هنم هب ىفتكي هنأ ىلع لدف «ِرَصْخُملا ىلع ام َعيمج وه ّيدهلا لعج هنأل

 اذهو ءهرصح ٌتقو هّيده رحني ٌرّصحملا نأ ىلع ُليلد «ةيبيدحلاب رصحأ امل كي هرحن يفو : لصف
 «كلذك رمألا نأ :امهدحأ :نالوق هيفف «ًانراق وأ ًادرفم ناك نإو «ةرمُعب ًامرحم ناك اذإ هيف فالخ ال
 ةرمعلا نأل «ةرمعلاك هرصح تقو هيده ٌرحنو ءدنم لحلا زاجف «نيكسنلا دحأ هنأل حيحصلا وهو

 ٌجحلاف ءاهتاوف ةيشخ ريغ نم اهيده رحنو اهنم ّلِحلا زاج اذإف « اهل ٌتقو نامزلا ٌعيمجو .ٌتوفت ال

 ءرحنلا موي ىلإ يدهلا ٌرحني الو لحي ال هنإ ! :لبنح ةياور يف دمحأ لاق دقو .ىلوأ هتاوف ىشْحُي يذلا

 نامزلا لحم هنع طُقسي مل ناكملا لحم نع زجع اذإف «ٍناكم ّلحمو ٍنامَز لحم يدهلل نأ اذه هجوو

 ءرحنلا موي لبق ٌللحتلا هل ٌروجي ال لوقلا اذه ىلعو «ينامزلا هلحم يف بجاولاب نايتإلا نم هنكمتل

 .1165 :ةرقبلا] 4َُي ذم ب يع فتون اتت اتت الَوط :هلوقل

 دقو .روهمجلا ٌلوق اذهو «للحتي ةرمُعلاب ٌرصحملا نأ ىلع ٌليلد ؛هّلِجو لكي هرحن يفو : لصف
 كلام نع هتحص ُدُعِبت اذهو «توفلا فاخي ال هنأل «للحتي ال رمتعملا نأ «هللا همحر كلام نع يوُر

 اوّلحو «ةرمُعب َنيمرحُم مِهّلُك هباحصأو 8 يبنلا ناكو «ةيبيدُحلا يف تلزن امنإ ةيآلا نأل هللا همحر

 .ملعلا لهأ ني دحأ هيف ّكّشَي ال امم اذهو مهُلُك

 ثيح هيله رحني ٌرصحملا نأ ىلع ٌليلد «قافتالاب لحلا نِم يهو ةيبيدحلاب لي هحيذ يفو : لصف

 ةياور هللا همحر دمحأ نعو .يعفاشلاو «كلامو .دمحأو روهمجلا ُلوق اذهو :مَّرَح وأ لج نم ٌَرِصْحَأ
 تقو يف هّرحني نأ ىلع ًالجر ءىطاوُيو «مرحلا ىلإ هُتعبيف ءمرحلا يف الإ هيده ٌرحن هل سيل هنأ «ءىرخأ
 .ةفينح يبأ لوق وهو «نيعباتلا نم ةعامجو «هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ىورُي اذهو ؛هيف للحتي

 امأو «دحاول وأ ةعامجل ٌمِلاَظ ضّرعتي نأ وهو «صاخلا رصحلا ىلع هّلمح يغبنيف مهنع حص نإ اذهو



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكسكيل ةتؤم ةوزغ يف :لصف

 «سانلا قافتاب لحلا نم ةيبيدُحلاو «هفالخ ىلع ٌلدت لكي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاف «ماعلا ٌرصحلا
 يهف الإو مرحلا نم اهفارطأ نأ هدارمو :تلق .مرحلا نم اهّضعبو لحلا نم اهّضعب :يعفاشلا لاق دقو
 . مهقافتاب لحلا نم

 رحني نأ همزلي له ءمرحلا فارطأ ىلع ردق اذإ رصحملا يف هللا همحر دمحأ ٌباحصأ فلتخا دقو
 ىلع هتردُق عم هعضوم يف هّيده ٌرحن لَك يبنلا نأل ءهمزلي ال هنأ :حيحصلاو . مهل ناهجو هيف ؟هيف

 لعف عوقوب يدّهلا ّبصنو ؛هَلحَم غولب نع ًاسوبحم ناك ّيدهلا نأ هناحبس هللا ربخأ دقو «مرحلا فارطأ
 مهَّدَص نأ مولعمو ءهلحم غولب نع يدهلا اوُدصو «مارحلا دجسملا نع مكوُدص : :يأ ؛هيلع دَّصلا

 لحم ىلإ يدهلا ٍلِصَي ملو ءمهمارحإ لحم ىلإ هيف اوُلِصَي ملف «لزي ملو ماعلا كلذ رمتسا يدهلا ّدصو
 .ملعأ هللاو «هرحن

 ةتؤم ةوزغ يف :لصف

 َّنأ اهّيبس ناكو ؛نامث ٌةنس ىلوألا ىدامجج يف تناكو «ماشلا ضرأ نم ءاقلبلا ىندأب يهو
 «ىرصُب وأ مورلا كلم ىلإ ماشلا ىلإ هباتكب بْهِل ينب دحأ يِوزألا ريمع نب ثراحلا ثعب يو هللا لوسر

 هللكي هللا لوسرل لّكقُي ملو ءهقنع برضف همّدق مث ءًأطابر هقثوأف يناسغلا ورمع نب ليبحرش هل. ضرعف
 :لاقو «ةئراح نب ديز مهيلع لمعتساو ؛ٌتوعبلا ثعبف «ربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف «هريغ ٌلوسر

 0 ور نب هلل دبع رفح َبيِصَأ نإف «ساّنلا ىلع بلاط يب نب ُقَحَ ٌبيصأ نإ
 اوُمَّلسو كي هللا لوسر ةءارمأ ُنمانلا عّدو «مهُجورخ رضح املف .فالآ ٌةئالث مهو سانلا زهجتف

 « مكب ٌةَبابَص الو ايندلا ٌبُح يب ام هللاو امأ :لاقف ؟كيكبُي ام :اولاقف «ةحاور ُنِب هللا ٌدبع ىكبف «مهيلع
 كيو َلَع نك اهُجراو اَلِإ كسي نيو :رانلا اهيف ٌركذي هللا باتك نم َةيآ أرقي لي هللا لوسر ٌتعمس ينكلو
 ُهَّللا مكبحص : :نوملسملا لاقف :ِدوُرولا َدْعَب ٍرَدَّصلاب يل فيك يردأ تسلف ء[ميرم] 4 اًيِضَْم اَمَنَح
 :ةحاور نب هللا دبع لاقف «نيحلاص انيلإ مكّرو «مكدع ٌمفدو «ةمالسلاب

 ادبْرلا فذقَت غرف َتاَذ ٌةَبْرَضَو رونم نلضؤل النا يبنكل

 ادبكلاوءاَسخألا ٌدِفْنُثةَبْرَحَب

 ادَسَرْدُفَوِزَعْنِمُهْللاَدَشْرَأاي يثدجي ىلع اوُيَماذإ لاقي ىف

 (ةحا

 نم لإ ٌمضناو «مورلا نم بفلأ ةثام يف ءاقلبلاب لْقَرِه نأ َسمانلا غلبف ءناَعَم اولزن ىتح اَوَضَم مث
 نيتليل ناعم ىلع اوُماقأ «نيملسملا كلذ غلب املف «فلأ ٌةئام «يلّبو ءءاَرْهَبو َنْيَقْلَبَو ءماذجو ءمخُل
 امإو «لاجرلاب انَّدِمُي نأ امإف ءانودع ددعب ُهريخُتف لي هللا لوسر ىلإ ُبُّتكن :اولاقو مهرمأ يف نورظني
 نوهركت يذلا نإ ِهّللاو موق اي : لاقف «ةحاور نب هللا ُدبع سسانلا عجشف هل يضمنف فىرمأب اًنَرُمْأي نأ

 يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقُث ام «ةرثك الو ة ةوُق الو ددعب ّسمانلا ٌلِياَقُت امو (ةداهشلا :نوبلطت مّتجرخ يتلل

 .ةَداَهَش امإو ٌرَمَط امإ : نيينسُحلا ىدحإ يه امنإف ءاوُقِلطناف هللا هب انمركأ

 «ٌّودعلا اندف «فراَكَم :اهل لاقي ةيرقب ٌحومجلا مهتيقل «ءاقلبلا موب اوناك اذإ ىّتح ٌنسانلا ىضمف

 )١( دمحأ هجرخأ 0  2500١حيحص ٍدانسإب ةداتق يبأ ثيدح نم .



 ةتؤم ةوزغ يف :لصف نكمل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نب ٍديز دي يف ٌةيارلاو اولتتقا مث «نوملسملا ىّبعتف ءاهدنع سانلا ىقتلاف «ةتؤم ىلإ نوملسملا زاحناو
 اذإ ىتح اهب لتاقف ءٌرفعج اهذخأو ءًاعيرص رخو موقلا حامر يف طاش ىتح اهب لتاقُي لزي ملف «ةئراح
 مالسإلا يف هّسرف َرَفَع نم لّوأ رفعج ناكف ءّلِيُق ىَّتح لئاق مث ءاهّرقعف ءهسرف نع محتقا ؛لاتقلا هقهرأ
 ثالث هلو ّلِيُق ىتح ةيارلا نضتحاف «ُةراسي.ُتَعِطُقَف ءهراسيب ًةيارلا ذخأف ءهّنيمي ٌتَعْطٌّقَف ءلاتقلا دنع
 ددرتيو هسفن ٌلزنتسي لعجف ءهسرف ىلع وهو اهب مَّدقتو ٌةَحاَوَر نب هللا دبع اهذخأ مث «ةنس نوثالثو

 َكِاّيأ يف ٌتيقل دق كنإف ءَكَّبْلُص اهب دش :لاقف محل نم قرعب ءهل مع ُنِبا هاتأف «لزن مث ءددرتلا ضعب

 يف تنأو :لاقف «سانلا ةيحان يف َةَمظَحلا عمس مث «ةسهن اهنم سهتناف هدي نم اهذخأف «تيقل ام وْذُه

 ينب وخأ مّرْقأ نب ٌتباث ةيارلا ذخأ مث ءَلِتُق ىّتنح لتاقف «مَّدقتو هفيس ذخأ مث ءهدي نِم هاقلأ مث ءايندلا
 «لعافب انأ ام :لاق «ٌتنأ :اولاق ؛مكنم لجر ىلع اوُحلطصا !نيملسملا ٌرشعم اي :لاقف «نالجَع

 «نيملسملاب زاحنا مث مهب شاحو .موقلا عفاد ءٌةيارلا ذخأ املف ءديلولا نب دلاخ ىلع ٌسانلا حلطصاف

 .سانئلاب فرصناو

 ةميزهلا نأ "يراخبلا حيحص» يف يذلاو .نيملسملا ىلع تناك ةميزهلا نأ دعس نبا ركذ دقو

 .ىرخألا نع تزاحنا ةئف لك نأ قاحسإ نبا هركذ ام حيحصلاو .مورلا ىلع تناك

 ّيلإ اوُعِفر دق :لاقو ءهباحصأ هب ربخأف « كلذ مهموي نم هّلوسر كلذ ىلع هناحبس هللا علطأو

 ٍريِرَس ْنَع ًاراَروْزا ةحاور ِنْ للا ِدْبَع ٍريِرَس يف ُتْيََرَك ٍبَمُد ْنِم رس ئّل ُمِقاَنلا ىَرَي اًميف ٍةنجلا يف

 . "0(ىَضَم ّمُث ِدْدرّتلا ضْعَب للا دبع َدَرَتَو ءايضَم : يل ليقف «؟اذه ّمَه» : تلقف تلقف :ةِهّْيبِحاَص

 يل َلُثُم : كو هللا لوسر لاق ءبيسملا نع ؛ناعدج نبا نع ؛ةئييع نبا نع © قازرلا ُدبع ركذو

 يف ٌةَحاوَر ّنباو أدي ُتْيَآَرَ ؛ريرَس ىَلَع ْمُهْنِم دج او لك رك نم ٍةَمِبَخ ٍةَمْيَح يف ٌةَحاَوَر ُنْباو ٌدّرَو ٌرَمْعَج
 اًمُهيِشَع نيج امهّنإ : يل ليت وأ ٌتلَأَسم» :لاق ٌدوُدُص هيف َس ل امهتشُ رفح أ دوُدُص امهقتاّئعَأ
 . هلي مل هَ ٌردْعَج امأو ءامههوُجر وب اًَذَص اَمُهّنأَك وأ اًضَرغ ْمَأ ُتْوَملا

 . ؟9وءاق ُتيَح جلا يف امي ريطَ نيَحاََِْدَهلَدْبَ هّللاَّنإ» : رفعج يف كَ هلا لوسر لاقو

 ءهنم َلبقأ امو هيبكنمو رفعج ٍردص نيب ام اندجو :لاق هنأ رمع نبا نع انيورو :رمع وبأ لاق

 حمرلاب ةنعطو فيسلاب ٍةبرض نيب ام ٌةحارج نيعست

 هللاقف ؛ةتؤُّم لهأ ربخب قي هللا لوسر ىلع ةينم نب ىلعي مدق : ةبقع نب ىسوم لاقو
 للي هربخأف «هللا لوسر اي ينربخأ : لاق :«َكُتْربْخَأ َتْنِش ْنِإَ ينربحأَك ٌتْعِش ْنِإ) : قي هللا لوسر

 «هزكذت مل ًادحاو ًافرح مهثيدح نم ٌتكرت ام ءٌوحلاب َكّنعب يِذَلاو :لاقف ءهل مُهَّفصوو هُهَلُك مهّربخ

 . مُهَكَرَتعُم ُتْيََر ىَّتَع ضزألا يل مَ َر هللا َّنإ» : للك هللا ٌلوسر لاقف «ٌتركذ امكل مهرمأ نإو

 ) )1١ماشه نبا هركذ (؟) .8944 /8/ ةتؤم ةوزغ باب 586/7

 , .فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع انهه نكل ؛دانسإلا تبث ول حاحص بيسملا نبا ليسارمو ,.(4037) (5)
 نبا هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو «سابع نبا ثيدح نم 7١9/7« مكاحلاو :(457١و )١477 يناربطلا هجرخأ (4)

 نم ولخت ال ثيداحأ بابلا يفو 5٠: / مكاحلا ةجرخأ ءءاربلا نع دهاوش هلو .دهاوشلا يف نسح هدانسإو 0270 417) نابح

 .اهعومجمب ىوقتت اهنكل ءلاقم



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 032 لسالسلا تاذ ةوزغ يف :لصف

 نب ٌبهوو .دوسألا نب دوعسمو «ةحاور نب هللا ٌدبعو «ةثراح نب ُديزو ٌرفعج ذثموي َدهشّتساو

 «بيلُك وبأو «ةيطع نب ورمع ُنب ةقارسو «نامعنلا نب ٌةثراحو «سيق نب ُداَّبعو ءحْرَس يبأ نب دعس

 . مهريغو ثراحلا نب ديعس انبا ورمعو ءرماعو ءديز نب ورمع انبا رباجو
 ًاميتي تنك : لاق مقرأ نب ديز نع ٌتّدُح هنأ ركب يبأ نب هللا دبع ينثدحو : قاحسإ نبا لاق

 ذإ ًةليل ٌريسيل هن | هللاوف هِلحر ةبيقَح ىلع يفدرُم كلذ هرفس يف يب جرخف هرجح يف ةحاور نب هلل دبعل

 :دشنُي وهو هتعمس

 ءاَسجحلا اًدغبِعِبنْأريبف يلخر ٍتْلَمَحَريِيَمِيَن رد اذإ

 يفاَرَر يلفأ ىلإ غجنأ لَو مَ كالَخويِيَةئافِكنأَمَف
 ؟لاوكلاىهْئنَتْسُم ماشلا ضرَأب ينوُرَئاَعَوَنوُمِلْسُملاَءاَجَو

 ةحاور نب هللا ٌدبعو حتفلا موي ةّكم لخد ٍةلك هللا لوسر نأ هريغو "”يذمرتلا يف عقو دقو :لصف

 :دشني هيدي نيب

 ..هوِلِيِبَس نَعِراَمكلا يِنَباوُنَخ
 امئإو «رهشأ ةعبرأب حتفلا لبق يهو «ةوزغلا هذه يف لتق ةحاور َنبا نإف ءمهو اذهو . .تايبألا

 .لقنلا لهأ نيب هيف فالخ ال امم اذهو «ةحاور نبا رعش هيدي نيب ُدَّشْنُي ناك

 لسالسلا تاذ ةوزغ يف :لصف

 «مايأ ٌةرشع ةنيدملا َنيِبو اهنيبو - ناتغل اهحتفو ىلوألا نيسلا مضب  ىرّقلا يداو ءارو يهو
 .نامث ةنس ةرخآلا ىدامجم يف تناكو

 فارطأ ىلإ اوُندي نأ نوُديِرُي اوُعّمجت دق ةعاضُم ني ًاعمج نأ يك هللا لوسر غلب : ””دعس نبا لاق

 يف هئعبو «ءادوس ٌةيار هعم لعجو «ضيبأ ءاول هل دقعف «صاعلا نب وّرمع كَ هللا لوسر اعدف «ةئيدملا

 «نِلَب نم هب رم نمب ٌنيعتسي نأ هرمأو ًاسرف نوثالث مهعمو ءراصنألاو نيرجاهملا ةارّس نم ةثامئالث

 ثعبف «ًريثك ًاعمج مهل نأ هغلب ؛موقلا نِم َبْرَق املف «راهنلا نَمُكو «ليللا راسف ءِنيَقْلَبَو ةَرْذُعَو

 هل دقعو «نيتئام يف حارجلا ّنب ةديبغ ابأ هيلإ ثعبف ؛هّمتسي ل هللا لوسر ىلإ ينهجلا ٍثيِكَم نب غفار
 انوكي نأو :ورمعب ٌّقحلي نأ هرمأو ٌرمعو ءركب وبأ مهيفو «راصنألاو نيرجاهملا ةارّس هل ثعبو' ءءاول

 انأو ًاددم ٌىلع ٌتْنِدَق امنإ :ورمع لاقف «َسانلا موي نأ ًةديبع وبأ دارأ ءهب قحل املف ءافلتخي الو ًاعيمج
 ىتح اهخّردف «ةعاضق دالب ءىطو ىتح راسو «سانلاب يَّلصُي ورمع ناكف «ةديبع وبأ هعاطأف كيمألا

 ءاوُقرفتو «دالبلا يف اوُبرهف نوملسملا مهيلع لمحف «ًاعمج كلذ رخآ يف يقلو ,مهدالب ىصقأ ىلإ ىتأ

 يف ناك امو مهتمالسو مهلوفُقب هربخأف لك هللا لوسر ىلإ ًاديرب يعجشألا كلام نب فوع ٌتعبو
 . مهتازغ

 .لسالسلا تاذ تيمس كلذيو :لاق «لسلسلا :هل لاقي ماَذَجل ءام ىلع مهّلوزن قاحسإ نبا ركذو

 .سنأ ثيدح نم 27١7/0 يئاسنلاو «(7801) قفز .الالا/ ال1 /7 ماشه نبال «ةريسلا» رظنا )00

 .171/؟ «تاقبطلا» يف م



 طَّبَّخلا ةيرس يف :لصف مالا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كت تت يا

 لَو وللا ٌلوسر تعب : لاق رماع نع ؛دواد نع ؛يدع يبأ نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 «بارعألا ىلع صاعلا ّنِب ورْمَع لمعتساو « ٌنيرجاهملا ىلع ةديبُع ابأ لمعتساف ءلسالكلا ِتاذ ٌشيج

 نأل ةعاضُم ىلع راغأو ءورمع قلطناف ءركُب ىلع اوُريِغُي نأ اوُرُأ اوناكو :لاق هاعَّواطُت» :امهل لاقو
 «انيلع كلمعتسا لي هللا لوسر َّنِإ : :لاقف ةديبُع يبأ ىلإ ةبعش نب ٌةريغملا قلطناف : :لاق «هلارخأ اركب

 نأ انرمأ هِي هللا لوسر َّنِإ :ةديمع وبأ اقف مآ هعم كلل سيلف ءموقلا رمأ عبتا دق نالف نبا نإو

 «©)ورمع هاصع نإو فَي هللا لوسر عيطأ انأف َعْواطَتَت

 ىلع فاخف ؛ةدراب ٌةليل تناكو ءصاعلا نب وٌرمع شيجلا ٌريمأ ملتحا ةوزغلا هذه يفو : لصف

 َّتْيَلَص ءورمع اي) :لاقف لَو يبلل كلذ اوٌركذف .حبّصلا هباحصأب ىّلصو ٌمُميتف «ءاملا نم هسفن

 ولفت الو# :لوقي هللا ٌتعمس ينإ :لاقو ؛لاستغالا نِم هعنم يذلاب هربخأف ؛؟ٌّبّج َتْنَأَو َكِياَحْضَأ

 ."ًاتيش لقي ملو هيك لع هللا لوسر ٌكِحَضف ء[14 : ءاسنلا] كاَميِحَر ْمُكَي نك هلل نإ يشأ

 .همميت دعب ًابُج ُةامس لي فيلو ّيبنلا نأل ءثدحلا ٌعفري ال مميتلا َّنإ : لاق ْنَم ٍةَّصِقلا هذهب ٌجتحا دقو

 :ةبوجأ ةثالثب كلذ يف مهعزان نم باجأو

 كلذ نع لي ٌيبنلا هلأسف «بنج وهو حبصلا انب ىَّلص : اولاق هوكَش امل ةباحصلا نأ :ا اهدحا

 «ةجاحلل مّميت هنأو «هرذُعب هربخأ املف «ًامالعتساو ًاماهفتسا 11 ٌّبْنُج َتْنَأَو ٌكباحصأي َت 7 :لاقو

 ل

 ىَّلص مث 2 الصلل هءوضو أّضوتو هئياغم لسغ هنأ اهيف هنع يوُرف «هنع تفلتخا ةياورلا نأ : يناثلا

 ةياور ركذو اهركذ دقو قحلا دبع لاق « «مميتلا ةياور نِم ىوقأ ةياورلا هذه نأكو . مميتلا ركذي ملو مهب

 سيقلا يبأ نع «يرصملا ريبج نب نمحرلا دبع نع هنأل «لوألا نم لصوأ اذهو : لاق مث ءاهلبق مميتلا

 نب ورمع نع «ريبج نب نمحرلا دبع ةياور نم مُميتلا اهيف يتلا ىلوألاو .””ورمع نع ءورمع ىلوم
 .سيق ابأ امهنيب ركذي مل «صاعلا

 كباحشاب ِدَلَص» :هل لاقف ءلاستغالا هكرت يف ورمع قف مِلعتسي نأ دارأ ّيبنلا نأ : ثلاثلا

 نم ورمع هلعف ام نأ هيلع لديو .هيلع ركنُي ملف ههقف ملع ةجاحلل مّميت هنأ هربخأ املف (؟ُبّيُج َتْنَأَو
 ركنم ٌريغ ةزئاج لاحلا هذه يف مميتلاب ةالصلاو «هب ربخأ امك دربلاب كالهلا َةيشحت  ملعأ هللاو  مميتلا

 .ملعأ هللاو .هملعو ههقف مالعتسا دارأ هنأ ملعف ءاهلعاف ىلع

 طَبّخلا ةيرس يف :لصف
 حتفلا وبأ ظفاحلا هب انأبنأ اميف ٍنامث ةنس بججر يف تناكو ؛حارجلا نب ةديبُم ابأ اهريمأ ناكو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس امك ءمهو يدنع وهو «هل «رثألا نويع» باتك يف سانلا دّيس نب دمحم

 «راصنألاو نيرجاهملا نم لجر ةئامثالث يف حارجلا نب ةديبُ ابأ لي هللا ُلوسر ثعب :اولاق

 )١( دحأ هجرخأ 1955/1١.

 مكاحلاو :(575) دواد وبأ هجرخأ (؟) ١/ 117.يبهذلا هقفاوو ءهححصصو

 )( دواد وبأ هجرخحأ )76( 



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز في ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 ٌسمخ ةنيدملا نيبو اهنيبو ءرحبلا ّلِحاس يلي امم ةّيِلْبِقلاب ةنيهُجج نم يح ىلإ باطخلا نب ٌرمع مهيفو
 ّمث فنم اولكأف ءًاميظع ًاتوح ٌرحبلا مهيلإ ىقلأو ءظبَحلا اولكأف ءديدش ٌحوج َقيِرظلا يف مهباصأف «لايل
 لوسر ائثعب» :لاق رباج ثيدح نم «نيحيحصلا» يف نإف ءرظن اذه يفو .ًادْيَك اَقلي ملو ءاوفرصنا
 ىتح ديدش ٌعوج انباصأف «شيرقل ًاريِع ُدُصْرَت حارجلا نب ةديبع وبأ انّريمأ .بكار ةئامثالث يف ُهِكَك هللا
 ثالث رحن ّمث «رئازج ثالث رحن مث «رئازج ثالث لجر رحنف ءبَحلا ششيج يمسف ءاطَبُحلا انلكأ
 انهداو ءرهش فصن اهنم انلكأف ءٌرينعلا :اهل لاقي ةّباد ٌرحبلا انيلإ ىقلأف ءهاهن ةديبُع ابأ نإ مث .رئازج
 ٍلوطأ ىلإ رظنف ؛هعالضأ نم ًاعلض ةديبُم وبأ ذخأو «تحّلصو ءانُماسجأ انيلإ ُتباَّن ىتح اهكدَو نم
 «ةئيدملا انمدق املف «ٌقئاَّشَو همحل نِم اندوزتو «هّتحت رمو هيلع َلِيُحف «لمج ٍلوطأو «شيجلا يف لججر
 ٌءْيَش ومحل نم ْمُكَعَم ْلَهُك ءْمُكَل هللا ُهَجّرْخَأ قر َوُمه :لاقف ءَكِلذ هل انركذف لكك هللا لوسر انيتأ
 . "0لكأف هنم لكي هللا ٍلوسر ىلإ انلسرأف .«؟اًنوُمِعظُت

 ني هنإف «ةيبيدُحلا ٍةرمُع َلبقو «ةندُهلا لبق تناك ًةوزغلا هذه نأ ىلع لدي ٌقايسلا اذهو :ُتلق
 ُدْعبيو «حتفلا نيح ىلإ ةندُمو ٍنمأ نمز ناك لب ءأريِع مهل ٌدّصري نكي مل ةيبيدُحلاب ةكم لهأ حلاص نيح
 .ملعأ هللاو .هدعب ةّرمو ءحلّصلا لبق ةرم :نيترم هجولا اذه ىلع طّبحلا ةيرس نوكت نأ

 ةصقلا هذه هقف يف :لصف
 هللاو رهاظلاو «ًاظوفحم بجرب اهيف خيراتلا ُرْكِذ ناك نإ مارحلا ٍرِهَّشلا يف لاتقلا ٌراوج :اهيفق

 الو ؛هيف راغأ الو «مارحلا رهشلا يف ازغ هنأ هلو يبنلا نع ظفحُي مل ذإ ءظوفحم ٌريغ مهو هنأ ملعأ
 «يمرضحلا نب ءالعلا ةصق يف بجر لّوأ يف مهلاتقب نيملسملا نوكرشملا ٌرّيع دقو «ةّيرس هيف تعب
 لاَتِف َلُق وْ لاَ ماسلا ِرْبَقلأ ٍنَع َكئُنَكِيط : كلذ يف هللا لزنأو «مارحلا ٌرهشلا ٌدَّمحم لحتسا :اوُناقف
 ىلع ٌةمألا تعمجأ الو «هيلإ ٌريصملا ٌبجي صنب اذه حسن تبقي ملو 15317 :ةرقبلا] ةيآلا نيك هيف
 اوفا مري كيتللا مكن اوّل : ىلاعت هلوقب مرحلا رهشألا يف لاتقلا ميرحت ىلع ٌلِدَّتسا دقو .هخسن
 رييستلا رهشأ يه انهاه مرحلا رهشألا نأل ءاذه يف ةجحُح الو ء[٠ :ةبرعلا] 4 ْرمْوْسدَجَو ُتْيَح َنكرْمْل
 يذ ٌرشاع ربكألا جحلا موي اهلوأ ناكو ءاهيف نوئمأي ضرألا يف نيكرشملا اهيف هللا رِّيس يتلا ةعبرألا
 .اهعِضوم اذه سيل «ةديدع هوجول ةيآلا يف ٌحيحصلا وه اذه ءرخآلا عيبر رِشاع اهرخآو قجحلا

 .ضرألا ُبْشُع كلذكو ءَدّصَمخملا دنع رجشلا قرو لكأ ٌزاوج : اهيفو

 نأ ةيشخ هيلإ اوُجاتحا نإو مهروهظ رحن نع ةازُعلل شيجلا ٍريمأو مامإلا يهن زارج :اهيفو
 .مهاهن اذإ ٌةعاطلا مهيلع بجيو ءمهٌّوّدع ءاقل دنع مهرهظ ىلإ اوجاتحي

 4ْهدَو ديلا مكِلَع تمرح : لجو زع هلوق يف لخدت مل اهنأو ءرحبلا ةتيم لكأ ٌزاوج :اهيفو
 ركب يبأ نع حص دقو «[6 :ةدئاملا] كَل اهتم ُةُماَمَطَو لا ُدْيَس كت ليج :ىلاعت لاق دقو [* :ةدئاملا]

 .هيف تام ام هّماعطو ءهنم ديِص ام رحبلا ٌديص نأ «ةياحصلا نم ٍةعامجو «سابع نب هللا ٍدبعو ءَقيّدَّصلا
 ُكَمَّسلاَف :ِناَتَتْيَملا انك :ناَمَدو ِناَتَْبَم اَنَل ْتَّلِجُأ» :ًافوقومو ًاعوفرم رمع نبا نع «نئسلا» يفو

 )١( ملسمو ؛(4575) يراخبلا هجرخأ )1950(.



 ةصقلا هذه هقف يف :لصف نيو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مسسس سس ا مك ااا

 نأل «عوفرملا مكح يف فوقوملا اذهو .نسح ثيدح .2”ُلاَحَطلاو ُدبَكلاف :ِناَمَّدلا اَمَآَو ءُداَرَجلاو

 . هميرحتو لَو يبنلا لالحإ ىلإ ُفِرَصني ءانيلع َمّرحو اذك انل ّلِحُأ :يباحصلا ٌلوق

 ءةتيم اهنإ : اوُناق اهلكأب اوّمه امل اذهلو «نيرطضم اوناك ةعقاولا هذه يف ٌةباحصلاف :ليق نإف

 نيئغتسم اوناك ول مهنأ ىلع ٌليلد اذهو ءاوُنكأف «نورطضم ٌنحنو كي هلا لوسر لسر نحن : اولاقو

 اهنم اوُنكأ امل اهنع

 و يبنلا لاق دقو ؛هلحأو هبيطأ قزرلا نم مهل هللا ايه نكلو «نيرطضم اوناك مهتأ بير ال :ليق

 َوُه اَمّنإ» :لاقو ةِِلَك يبنلا هنم لكأف «معن : اولاق ؟؟ءيَّش ِهِمْحَل ْنِم ْمُكَمَم َيِقَب ْلَهه : ٍاوُمِدَق نأ دعب

 ول مث .رايتخالا لاح يف هلي هللا لوسر هنم لكأي مل رطضم قزر اذه ناك ولو مُكَل ُهللا ُهَكاَس َقْرِ

 ًاضيأو ؟مهّنادبأو مهبايث هب اوسْينُيو اًهكََو نم اُنهَّدي نأ مهل ٌعاس فيكف «ةرورضلل اهنم مهلكأ ناك

 ىتح اهنم تلكأ ةّيِرَّسلاو «قمرلا دس اهنم نوزوجي امنإ ؛ةتيملا نم ٌعبشلا زوجي د ال ءاهقفلا نم ريثكف
 . اهنم اودّوزتو ءاوُبوسو مهماسجأ مهيلإ تياث

 اهاقلأ مث رحبلا يف تتام دق ةّيادلا كلت تناك اذإ ةصقلا هذُهِب لالدتسالا مكل متي امنإ :ليق نإف

 ةقرافُمب تتامف «ةيح يهو اهنع َرْزَج دق ٌرحبلا نوكي نأ لمتحُي كلذ ُلَمَثحُي امك هنأ «مولعملا نمو «ٌةتيم

 قرط ضعب يفو فيك «لامتحالا اذه عفد ىلإ ليبس الو ءرحبلا ناويح ٌةاكذو اهئاكذ كلذو ءءاملا

 .«برّطلاك ٍتوُح ْنَع ٌرْخَبلا َرَّرَجلا :ثيدحلا

 تناك اذإ ةبادلا هذه ّلثم نإف «ةداعلل ًاقرخ نوكي داكي هنإف «ًادج هدعُب عم ٌلامتحالا اذُه :ليق

 كلذ يفكي ال هنإف ًاضيأو «ربلا نم اندو هنم قر امو «هلحاس نود هبل رحبلا ِّمُل يف نوكت امنإ ةيح

 لحي مل ؟حيبم ريغ وأ هل حيبم ببس وه له «ناويحلا هب تام يذلا ببسلا يف كش اذإ هنأل «لحلا يف

 ءءاملا يف اقيرق تدعو وا : ءاملا يف دجوُي مث ءمهسلاب ىمري ديصلا يف لَو يبنلا لاق امك «ناويحلا

 «رحبلا يف تام اذإ ًامارح ٌئرحبلا ٌناويحلا ناك ولف "”6كمهس ْو وأ هلتَك ءاملا :يِرْذَت ال َكّنإف هلكأت الف
 .ةمئألا نيب فالخ هيف ملعي ال امم اذهو . ختي مل

 امنإ ةتيملا نإف « ءمهعم ٌحيحصلا ٌسايقلا ناكل نيحيبملا عم صوصنلا هذه نكت مل ولف ًاضيأو

 ٍمدلا كلذ ليزُت تناك امل ًةاكذلاو ءاهيف ثيبخلا مدلاو ٍتالضفلاو ٍتابوطُرلا ناقتحال ُْتَمّرُح

 لّصحي امك ةاكذلاب لصاح هنإف «ميرحتلا يضتقي ال ٌتوملاف الإو «ٌلجلا ٌببس تناك ؛«تالضفلاو

 ةاكذ هلحل طرتشُي دي ملو ؛توملاب ْمُرْحَي مل ؛ةاكذلا اهليزُت ٌتالضفو مد ناويحلا يف نكي مل اذإو ءاهريغب

 اذه نم ُكمسلاو ءامهوحنو ةلحّنلاو ٍبابّذلاك «ةلئاس هل سفن ال ام توملاب ٌسَجني ال اذهلو «دارجلاك

 هتوم ّنيِب قرف نكي ملو ؛ةاكذ ريغب هتومل لحي مل ؛هتومب نقتحت تالضفو مد هل ناك ول هنإف «برضلا
 دنع هُمٌرَحُت يتلا تالضفلا كلت ٌبِْذُي ال ربلا يف هّوم نأ مولعملا نم ذإ ؛هجبراخ هتومو ءاملا يف

 .ملعأ هللاو ءيفاك ُسمايقلا اذه ناكل «صوصن ةلأسملا يف نكي مل ولو ءرحبلا يف تام اذإ نيمرحملا

 نكل «كلذ ىلع هرارقإو هلك يبنلا ةايح يف عئاقولا يف داهتجالا زاوج ىلع ليلد اهيفو :لصف

 )1١( هجام نباو فال /؟ دحأو لالا“ /؟ يعفاشلا هجرخأ )7715(.

 ) )1١متاح نب يدع ثيدح نم ((8 ح) (1919) ملسمو :(2184) يراخبلا هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فكل مظعألا حتفلا يف :لصف

 رمعو ءركب وبأ دهتجا دقو «صنلا ةعجارم نِم مهنكمت مدعو .داهتجالا ىلإ ةجاحلا لاح يف ناك اذه
 ةيئزج اياضق يف نكل «كلذ ىلع امُمّرقأو «عئاقولا نم ٍةدع يف نكي هللا لوسر يدي نيب امهنع هللا يضر
 .ةتبلأ غلي هروضح يف ةباحصلا نم ٍدحأ ْنم ْعَقَي مل اذه نإف «ةيلك عئارشو ةماع ماكحأ يف ال «ةنيعم

 مظعألا حتفلا يف :لصف
 هلعج يذلا هتيبو هدلب هب ذقنتساو «نيمألا هبزحو «هدنجو لي هّلوسرو «هّئيد هب هللا َّرعأ يذلا

 ٌتانطأ تبرضو «ءامسلا ّلهأ هب رشبتسا يذلا ٌحتفلا وهو «نيكرشملاو رافكلا يديأ نم نيملاعلل ّىدُه
 ءًاجاهتباو ايي ضرألا ُهجو هب قرشأو ءًاجاوفأ هللا نيد يف هب ُنمانلا لخدو ؛ءازوجلا ٍبكانَم ىلع هز
 لمعتساو «ناضمر نِم َنْيَضَم رشعل ِن ٍنامث ًةنس نمحرلا دوُتجو «مالسإلا ب بيئاتكب وكي هللا لوسر هل جرخ
 . موتكم ٌمأ نب هلل دبع لمعتسا لب :دعس نبا لاقو .يرافغلا نيصح نب موثلُ# مُهُر ابأ ةئيدملا ىلع

 نب دمحم رابخألاو يزاغملاو ريسلا لهأ مام ركذ اميف  هيلإ ادحو هيلإ رج يذلا ببسلا ناكو
 «ريتولا : هل لاقي ءام ىلع ْمُّهمو ؛ةعازخ ىلع ُْتَدَت ةنانك نبا ةائم ٍدبع نب ركب ينب نأ - راسي نب قاحسإ
 جرخ داّبع نب كلام : :هل لاقي يمرضحلا ينب نم ًالجر نأ كلذ جاه يذلا ناكو ءمهنم اوُلتقو مهرُكيبف
 ينب نم لجر ىلع ركب وُنب تدعف ؛هلام اوُدخأو ىولتقف هيلع اْوَدَع «ةعازحُم ٌضرأ طّسوت املف «ًارجات
 باصنأ دنع ةفّرَعي مهولتقف «ِبيَوُدو موثلُكو ىَمْلَس مهو «دوسألا ينب ىلع ةعازُ تدعف «هولتقف ةعازش

 . ٍمْرَحلا
 ٌسانلا لغاشتو «مهنيب زجح ؛مالسإلا ءاجو لي هللا ٌلوسر ّتِعُب املف « «ثعبملا َلْبَك ُهّلُك اذه

 لخدي نأ ٌبحأ نم هنأ : طرشلا عقو «شيرق َنيِبو هو هللا لوسر َنيِب ةيبيدُحلا ُحّْلُص ناك املف . هنأشب

 ونب تلخدف .لعف «مهدهقو شيرت دق يف لدي نأ ٌبحأ نمو لعق ءودهعو كي هللا لوسر دقَع يف
 «ةندُهلا تّرمتسا املف .هدهعو لي هللا لوسر دقَع يف ةعازُش تلخدو ءمهدهعو شيرُت دَقَع يف ركب

 يف يليٌدلا ةيواعم نب ٌلفون جرخف «ميدقلا ّرأثلا مهنم اوُبيصُي نأ اودارأو «ةعازُ نم ركب ونب اهمنتغا
 ٌتناعأو ءاوطقاو ارشوانتو ءًلاجر مهتم وبا «ريتّولا ىلع مهو ةعازُ تّيبف ركب ينب نم ةعامج

 نب ناوفص : مهنم دعس نبا ركذ ليل ًايفختسم لتاق نم شيرق ني مهعم ٌلتاقو «حالّسلاب ركب ينب شير
 «هيلإ اوهتنا املف ءمرحلا ىلإ ةعازُش اوزاح ىتح « صفح نب زرُكمو «ىزعلا دبع نب بطيوخو «ةيمأ
 ركب ينب اي «مويلا ُهَل هلإ ال :ةميظع ةملك لاقف . كهلإ كْهلِإ مرحلا انلخد دق انإ «لفون اي :ركب ونب تلاق
 ءةكم ةعازُخ ْتَلَحَد املف ؟هيف مُكرأت َنوّبيصُت الفأ ؛مرحلا يف نوُقِرستل مكنإ يرمعلف ؛ «مكرأت اوُبيصأ
 يعازُحلا ملاس نب ورمع جرخيو «عفار هل لاقي مهل ىلوم رادو يعازّجلا ءاقرو نب ليدُي راد ىلإ اوؤجل
 :لاقف هباحصأ ينارهظ نيب دجسملا يف سلاج وهو هيلع فقوف «ةئيدملا لي هللا ٍلوسر ىلع َمِدَق ىتح

 ادنكألاوه يب, اتيبأ فلج ادئخحمُدِ ضان يئإٌبراي

 اديزئتْملَوانمَلْس تع ادلاوابكَرًادلومُئئُكدق

 اةدماوٌَُيوللاَةَبعُعْناو ادَبأأارضن هللا كاَنَهْرُصلاَف
 اَدُهُصوُمْسَيِرْئَبلاَلْفِم ضي ادّروَجَتدَموللالوسَرمِهيِف
 ادبزُميِرجَيرخّبلاكٍقَْلْيَف يف اَدذَبَرَنُههجَوأفْسَخ ميِس نإ



 مظعألا حتفلا يف :لصف هالو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ادكّرملاَكَقئاَقيِماوُضَقْنَو اَنِعْرَملاظوُقَلَخَأًاَسْيَيُك نإ

 ادحخأومتذئّت شك نأاوُمَمَزَو اًدَصَرٍءاَدَكي ف يلاوُلَعَجَو

 اَدجُهِريَِولاِباَنوُمِيَبْمهُه اك غُْلَقَو لَنا كَ

 ادجبْئَواأع فة راَئوًئَِقَفَو
 ٌةباحس تّضرع مث . «ملاس نب ورْمَع اَي ٌتْرِصْلا : هللا لوسر لاقف ءاتملْسأ دك اليم : لوقي

 نم ٍرفن يف ءاقرو نب ليدُب جرخ مث , ؟بغك ينب ٍرْصَنِب َلِهَتْسَتل ًةباَحّسلا هذه َّنإف : لاقف هلي هللا لوسرل

 «مهيلع ركب ينب شيرق ةَرَهاَظُمِبو «مهن بيصأ امب هوربخأف :لي هللا لوسر ىلع اوُبِدَق ىتح «ةعازُ
 يف َديِزَيَو َدقَملا ّدُشَيِل َءاَج دَكَو َنايْفُس يبأب مُكناكه : سانلل كي هللا لوسر لاقف ءةكم ىلإ اوُمجر مث

 . انَّدُملا

 ىلإ شيرق هتثعب دقو نافسُعب برح ّنب نايفس ابأ اوُقَل ىتح هباحصأ يف ءاقرو ُنب ليدُي ىضمو
 نب َليِدُب نايفس وبأ يقل املف ءاوعنص يذلا اوُبِهَر دقو ؛ةدملا يف َديزيو «ّدقعلا ّدُّسَيِل كي هللا لوسر
 «لحاسلا اذه يف ةعازم يف ٌثرِس :لاقف لت يبنلا ىتأ هنأ نظف ؟ليدُي اي تلبقأ نيأ نم :لاق «ءاقرو
 :نايفس وبأ لاق ةكم ىلإ ليدُب حار املف ءال :لاق ؟ًادمحم ٌتج ام وأ :لاق «يداولا اذه نطب يفو
 «ىونلا اهيف ىأرف ءهّتفف ءاهرعب نم ذخأف ءهتلجار َكَرْبَم ىتأف ءىونلا اهب فلع دقل ةئيدملا ءاج ناك نعل

 . ًادمحم ليدُب ءاج دقل ِهللاب ٌفِلَحأ :لاقف

 شارف ىلع سلجيل بهذ املف «ةبيبح ّمأ هتنبا ىلع لخدف «ةنيدملا ٌمِدَق ىتح نايفس وبأ جرخ مث
 ؟ينع هب ٍتبغر مأ ءشارفلا اذهل نع يب ٍتبغرأ يردأ ام ةينُب اي :لاقف «هنع ُهنَّوط لكك هللا لوسر

 .رش يدعب كباصأ دقل هللاو :لاقف ءسَجَن بن كرشُم تنأو علك هللا لوسر ٌشارِف وه لب :تلاق

 نأ همّلكف ءركب يبأ ىلإ | مذ نيش بلع ملف بلكف لا لوسر ىتأ تح جرخ مثل 1
 ىلإ مكل ٌعفشأ انأ :لاقف ءهمّلكف باطخلا َنِب َرَمْع ىت أ مث «لعافب انآ ام :لاقف لك هللا لوسر ُهَل َمْلُكُي

 هدنعو ؛بلاط يبأ نب ىلع ىلع لخدف ءاج مث ب مكتدهاجل لا لإ دجأ ملول هللوف «ةق لا سر
 يف ٌتئج دق ينإو ءًامحر يب موقلا ٌسمأ كنإ يلع اي : لاقف ءامهيدي نيب بِي ٌمالغ نسحو ؛ُةَمطاف

 مزع دقل هللاو «نايفُس ايأ اي كحيو :لاقف ءدمحم ىلإ يل عفشا «ًابئاخ ُثنج ٌتنج امك َّنَعِجْرَأ الف «ةجاح

 ءاذه كّنبا يرْمأت ْنأ ِكَّل لَه :لاقف ةمطاف ىلإ تفتلاف «هيف هَملكُت نأ يتسن ام رمأ ىلع ل هللا لوسر
 نيب ريجي نأ كاذ ينبا ٌعلبي ام هللاو :تلاق ؟رهدلا رخآ ىلإ برعلا ديس نوكيف «سانلا نيب ريجيف

 يلع تدتشا دق ٌرومألا ىرأ ينإ نسحلا ابأ اي :لاق لَك هللا لوسر ىلع ٌدحأ ريجي امو «سانلا

 مث «سانلا نيب ْرِجأَك مقف «ةنانك يني ُدّيس كنكلو «كنع ينغي ًائيش كل ملعأ ام هللاو :لاق ءينحصناف
 ٌريغ كل دجأ ام ينكلو «هنظأ ام ِهللاو ال :لاق ؟ًائيش ينع ًاينغم كلذ ىرت وأ :لاق «كضرأب قحلا

 ءهريعب بكر مث «سانلا نيب ٌترجأ دق ينإ !سانلا اهيأ :لاقف دجسملا يف نايفس وبأ ماقف «؛كلذ

 ءًائيش ّيلع در ام هللاوف «هتملكف ًادمحم تئج :لاق ؟كءارو ام : اولاق ؛شيرق ىلع مدق املف «قلطناف
 مث ءوُدعلا ىدعأ هتدجوف ؛باطخلا نب رمع تعج مث «ًاريخ هيف دجأ ملف ؛ةفاحُق يبأ نبا ٌثْج كج مث

 ؟ال مأ ًائيش ينع ينغي له «يردأ ام للاوف «هتعنص ءيشب يلع راشأ دق «موقلا نيلأ هتدجوف ًايلع تئج



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0/1 مظعألا حتفلا يف :لصف

 .ال :لاق ؟دمحم كلذ زاجأ لهف :اوُلاقف ءٌتلعقف سانلا نيب ريجأ نأ ينرمأ :لاق ؟كرمأ ميو :اولاق
 .كلذ ريغ تدجو ام هللاو ال :لاق «كب بعل نأ ىلع ُلجرلا داز نإ هللاو كّليو :اولاق

 ةشئاع هتنبا ىلع ركب وبأ لخدف هوزهجُي نأ هلهأ رمأو ءِزاَهَجلاِب سانلا كي هللا لوسر رمأو
 ؟هزيهجتب ِهَو هللا لوسر نكرمأ «ةينب يأ :لاقف لي هللا لوسر زاهج ٌضعب ُكّرَحُت يهو اهنع هللا يضر
 .يردأ ام هللاو ال :تلاق ءديري ُهَئيَرَت نيأف : لاق .زهجتف ءمعن : :تلاق

 ٍذُخ ملل : :لاقو :زيهجتلاو دجلاب مهرمأف «ةكم ىلإ رئاس هنأ سانلا ملعأ ِِكي هللا لوسر نإ مث
 ىلإ ُذَعتْلَب يبأ نب ٌبطاح بتكف .2'”ُنمانلا زهجتف ءاَمِوَألِب يف اهَتقبَ ىّنَح ٍشْمرُق نَع َراَبخألاو َنوُبعلا
 «ًاشيرق هلي نأ ىلع ًالعج اهل لعجو ,ةأرما هاطعأ مث «مهيلإ كو هللا لوسر ريسمب مهربخي ًاباتك شيرُف
 «بطاح عئص امب ء ءامسلا نم ٌربخلا كي هللا لوسر ىتأو ءهب تجبر مث ءاهسأر يف نورُق يف هتلعجف
 ايتأت ىَّتح اقلطنا» : لاقف ريبزلاو دادقملاو ًايلع ثعب : لوقي قاحسإ نيا ريغو ريبلاو ًايلع ثعبف

 كلذب ةأرملا ادجو ىتح ءامهُليَح امهب ىداَعت اقلطناف «شيرُق ىلإ باتك اهعم ةنيعظ اهب ّنإف خاخ َةَضْوَر
 لاقف ءئيش ادجي ملف ءاهلْحَر اشتفف «باتك يعم ام :تلاقف ؟ٌباتك ِكعم :الاقو ءاهالزنتساف «ناكملا
 وأ ٌباَتكلا ٌنِجِرْخُتَل هللاو ءانبذك الو هللا ٌلوسر ٌبذك ام هللاب ٌفِلحَأ : هنع هللا يضر يلع اهل
 باتكلا تجرختساف ءاهسأر نورُق تّلحف «ضرعأف «ٌضرغَأ :تلاق «هنم ٌّدجلا تأر املف ِكُنكُرَجْنل
 مهربخي شيرق ىلإ ةعتلب دب يبأ نب بطاح نم : هيف اذإف « لي للا لوسر هب ايتأف «٠ امهيلإ هتعفدف ءاّهنم

 ٍلَجْعَت ال :لاقف «؟ُبِطاَح اي اذه امه :لاقف «ًابطاح كي هللا لوسر اعدف :مهيلإ لك هللا لوسر ريسمب
 ًاقصلم ًاءرما ُتْنُك ينكلو ُتْلَّدب الو «ٌتددترا امو «هلوسرو هللاب نمؤمل ينإ | هللاو هللا لوسر اي ّىلع

 نم ناكو «مهنومحي ةبارق مهيف يل سيلو «دلوو ةريشعو لهأ مهيف يلو ءمهسفنأ نم تسل شيرق يف
 نب ٌرَمْع لاقف «يتبارق اهب نومحي ادي مهدنع ذختأ نأ كلذ ينتاف ذإ ٌثببحأف «مهنومحي ٌتابارق مهل كعم

 د «قفان دقو هلوسرو هللا ٌناخ دق هنإف ءُهَقْنُع برضأ هللا لوسر اي ينعد : باطخلا

 ْدَقَف منش اَم اولا : َلاَقْق ِرْذَب ْدَب لْمَأ ىَلَع َعَلا ِدَث هللا َلَعَل ٌرَمُم ٌرَمَع اي َكيِرْدُي امو ءًارْذَب َدِهَش د ُهنإ»
 0 لعأ هلوسرو هلل + :لاقو رمع اَنْيَع ْتَْرَذَق «مُكَل ُتْرَقَغ

 هيمست يذلا وهو ديّدكلاب اوناك اذإ ىتح «ٌمايسص ٌسانلاو مئاص َوُهو لي هللا ُلوسر ىضم مث

 . "دعم ُنمانلا ٌرطفأو ٌرطفأ  ًادْيَدُق َمويلا ُنماَّنلا

 «شيرق نع ٌرابخألا ُهللا ىّمعو .فالآ ٌةرشع هعمو ءُرَم نطب وهو ِارْهظلا رم ّلزن ىتح ىضم مث
 «مازج نب ٌميكحو وه جرخف «رابخألا سمحتي جرخي نايفس وبأ ناكو «باقتراو ِلَجَو ىلع مهف
 يقلف ءًارجاهم ًاملسم هلايعو هلهأب كلذ لبق جرخ دق ُساَّبعلا ناكو «رابخألا َنوُسَّسحتي ءاقرو نب ُلْيَدُيو

 «ثراحلا نب نايفس وبأ همع نبا قيرطلا يف هيقل نمم ناكو «كلذ قوف :ليقو ةّمْحَجلاب ِهَِلكي هللا لوسر

 نم امهنم هاقلي ناك امل امهنع ضرعأف «هتمع ُنباو همع نبا امهو «ءاوبألاب هايقل ةيمأ يبأ نب هللا ٌدبعو
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 مس بلا

 مظعألا حتفلا يف :لصف هالال (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار

 يلع لاقو «كب سانلا ىقشأ كتمع ُنباو َكّمع نبا نكي ال :ةملس ّمأ هل تلاقف ٍوْجَهلاو ىذألا ِةَّدِش

 سو ةوخإ لاف ام هل لقف «ههجو لب نقيه لوسر تلا :رمع وبأ ءاكح اميف نايفس يبأل

 ٌدحأ نوكي نأ ىضري ال هنإف ١[ :فسري] 4َنيِطَخَل نكح نإَو امَكِلع ُهَّلَأ كرت ْرَقَل َنأَت» :فسويل

 مل ُهَمَأ رمي مرا هكَِع بيرت ل» :هكو هلل لوسر هل لاقف نايفس وبأ كلذ لعفف «لوق هنم ّنسحأ
 :اهنم ًاتايبأ نايفس وبأ هدشنأف [9؟ : :فسوي] نحل محن ٌرْهَو

 دُمَحُم َلْيَخ ِتاللا ُلِْيَخ َبِلْمَعِل ةيارُلِيخَأ نيح يْنإ كرنعلا

 يِدَبْمأَق ىَدُمَأ نيج يناوأ اًذِهَف هْئِيَل مئفأن ِناَرْيَحلا جينملاعكت

 ٍدْرَُطُمْلُك تذرَط نَمٍدللا ئلمت يِيْلكَر يِسْفَنٌرْيَعِواَم َيِناَدَه

 .كلذ دعب هُمالسإ نسحو 'ايّرطُم ّلُك يندر َتْنَأ» :لاقو هّردص كو هللا لوسر برضف

 دهشو ءهبحُْي كو هللا لوسر ناكو ءهنم ًءايح ملسأ ذنم قو هللا لوسر ىلإ هسأر عفر ام هنإ : لاقيو

 ام هللاوف :ّيلع اوُكبَت ال :لاق «ٌةافولا هترضح املو ,ةٌرْهح ْنِم افَلَخ َنوُكَي ْنَأ وُجْرَأ» :لاقو «ةنجلاب هل

 .ٌتملسأ ذنم ةئيطخب تقطن

 ُرشع تدون «نارينلا اودقوأف ءٌشيجلا رمأف ءءاشع هلزن «نارهظلا ملي هللا ٌلوسر لزن املف
 ةلغب ٌسابعلا بكرو ,هنع هللا يضر باطخلا َنِب َرَمُع سّرَحلا ىلع لي هللا ٌلوسر لعجو ءران فالآ

 نونمأتسي اوجرخيل ًاشيرق ربخي ًادحأ وأ «ةباّطحلا ّضعب دجي هلعل ٌسمتلي جرخو ءءاضيبلا لك هللا لوسر

 نب ليدبو ؛نايفس يبأ ٌمالك ُتعمس ذإ اهيلع ريسأل ي ينإ هللاو :لاق «ّةَوْنَع اهّلخدي نأ لبق لكي هللا لوسر

 :ليدب ٌلوقي : لاق ءأركسع الو ُظق ًانارين ةليللاك ُتيأر ام :لوقي نايفس وبأو «ناعجارتي امُّهو ءاقرو

 اهّئارين هذه نوكت نأ نم ٌلذأو ّلقأ ةعازُ :نايفس وبأ لوقيف ُبْرَحْلا اهْتَسّمَح ةعازخ ِهّللاو هذه

 «معت :ٌتلق !لضفلا ابأ : لاقف «يتوص فرعف !ةلظنح ابأ :تلقف ءهتوص ٌتفرعف :لاق ءاهّركسعو

 امف :لاق ءدَّللاو شيرُق حابصاو سانلا يف هي هللا لوسر اذه :ٌتلق :لاق ؟يمأو يبأ كادِف كلام :لاق

 ّينآ ىتح ةلغبلا هذه زجع يف بكراف ءَكَقنُع ٌنَبِرْضَيَل كب َرِفَط نئل هللاو : تلق ؟يمأو يبأ كاد ٌةليحلا

 ىلع هب ٌثررم املكف ءهب ُتئجف : لاق ءهاَبِحاَص عجرو يفْلَخ بكرف «كل هنمأتسأف لَك هللا لوسر كب

 مع :اولاق ءاهيلع انأو لي هللا لوسر ٌةلغب اوأر اذإف ؟اًذه ْنَم :اولاق ءنيملسملا نارين نم ران

 بأ ىأر املف املف «يلإ ماقو ؟اذه نم :لاقف «باطخلا ني رمع رانب ٌتررم ىتح «هتلغب ىلع دلك هللا لوسر

 مث ءدهع الو دقع ريغب َكْنِم َنكْمأ يذلا هَّلِل دمحلا وللا ٌرُدَع نايفس وبأ :لاق «ةبادلا ٍزِجَع ىلع نايفس

 ىلع ٌتلخدف «ةلغبلا نع ٌتمحتقاف ُتَمَّبَسَق «ةلغبلا ٌتضكرو لي هللا لوسر وحن دتشي جرخ

 :لاق «هقنع ٌبِرْضَأ ينعدف «نايفس وبأ اذه ؛هللا لوسر اي :لاقف ءٌرَمُع هيلع لخدو لي هللا لوسر

 ال هللاو : ٌتلقف «هسأرب ٌتذخأف لَك هللا لوسر ىلإ ٌتسلج مث ؛هترجأ دق ينإ هللا لوسر اي : تلق

 ينب لاجر نم ناك ول هللاوف ءرمع اي ًالهم : ُتلق «هنأش يف ُرَمُع رثكأ املف «ينود دحأ ًةليللا هيجانُي

 مالْسإ نم لإ بح ناك كُمالسإل عللارف ءساّبع اي ًالهم :لاق .اذه ّلْفِم َّتْلُق ام بعك ِنْب يدع
 مالسإ نم هلق هللا لوسر ىلإ ٌبحأ َناك َكَمالْسإ نأ ُتْفَرَع دق ينأ الإ يب امو «ٌمَلْسَأ ْوَل ٍباَطَحلا
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 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هع مظعألا حتفلا يف :لصف

 املف تبهذف ؛هب ينت دا َتحَبْصَأ اذإف كِلْحَر لإ ُساَّبع ايوب ُبَمْدا» : لَ هللا لوسر لاقف «باطخلا

 ِنأَي ملأ :نايفش نأ اب كح :لاق لكي هللا ُلوسر هآر املف و هللا لوسر ىلإ هب ُتودغ «ٌتحبصأ
 نأ ٌتننظ دقل ءكّلصوأو «كمركأو «كملحأ ام «يمأو ٌتنأ يبأب :لاق «؟هلا ال هلإ ال نأ َمَلْعَت نأ َكَل
 يأ َمَلمَت ْنأ كَل ني ْمَلَأ ءنايفس ابآ اي َكححيو» :لاق دعب ًائيش ىنغأ دقل ءهُريغ ُهلِإ هللا عم ناك ول
 نآلا ىتح سفنلا يف نإف ءهذهل امأ «كّلصوأو َكَمركأو َكملحأ ام .يمأو ٌتنأ يبأب : :لاق ؟؟هللا ٌلوُسَر
 نأ لبق ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ءملسأ ٌكحيو : :نياملا هل لاقف نيش اه
 2 بحي ُلجَر نايفس ابأ نإ ادَّللا لوسر اي : ُسابعلا لاقف ءقحلا ًةداهش َدهَّشو ملسأف .كّقنع َبَرْضُت
 «نِمآ َوَُفِهَباَ هبل َنَلْغَأ نَمو «نِآ َوُهف نايفُس يبأ َراَد َلَكَد ْنَم مَع :لاق .انيش هل لعجاف ءرخفلا
 , «نمآ َوُهَف مارحلا َدِحْسَملا َلَخَد ْنَمَو

 «اهاريف هللا ٌةونج هب ٌرُمَت ىتح لبجلا مظحت دنع يداولا يتيضمب نايفس ابأ سِيحَي نأ سابعلا رمأو
 :لاق ءميلُس : لوقأف ؟هذُه ْنَم ءُسابع اي : لاق ٌةليبق هب ْتّرم املك ءاهتايار ىلع لئابقلا ٍتّرمف ؛لعفف
 ىلام :لوقيف «َةَئْيَرُم :لوقأف ؟ءالؤه ْنَم !سابع اي :لوقيف « «ةليبقلا هب رمت مث ءميلسِلو يلام :لوقيف
 نالف ينبلو يلام :لاق مهب هثربخأ اذإف « ءاهنع يتلاس الإ ةليبق هب ٌرُمَت ام «لئابقلا ِتدَفَن ىتح ؛ةنيزملو
 نم قّدَحلا الإ مهنم ىرُي ال هراصنألاو نورجاهملا اهيف .ءارضخلا هيبيتك يف كي هللا لوسر هب ّرم ىتح
 نيرجاهملا يف هيك هللا لوسر اذه :ٌّتلق .: لاق ؟ءالؤه نم «ءسابع اي هللا ناحبس :لاق ءديدحلا
 نبا ُكْلُم حَبْصأ ْدَقَل !لضفلا ابأ اي لاو :لاق مث «ةقاط الو ُلَبق ءالؤهب دحأل ام : :لاق ءراصنألاو
 ىلإ ءاجّنلا :ٌتلق :لاق ءأذإ معنف :لاق «ةربُتلا اهنإ :نايفس ابأ اي تلق :لاق ءًاميظع َمَْيْلا كيخأ
 . كموق

 ٌمويلا قَمَحْلَملا مْوَي مّْيلا :هل لاق نايفس يبأب رم املف «ةدابغ نب دعس عم راصنألا يار تناكو
 هُم ُهَللا َلْدأ َمؤَيلا ٌةمْرُحلا ٌلَحَتْسُ

 امود : لاق ؟دعس لاق ام مست ملأ ؛ هللا لوسر اي :لاق هايف أ ها لور يذاع امل
 يف هل نوكي نأ نمأن ام !هللا ٌلوسر اي : :فوع نب نمحرلا دبعو نامثع لاقف ءاذكو اذك :لاقف .؛؟لاق
 مث «ًاشْيرُق هيف ُهّللا ّرَعأ موي َمْوَيلا ٠ ٌةَبْعَكلا ويف ْمظَمُت موي ويلا له : كي هللا لوسر لاقف «ةلوص شيرُق
 نع جرخي مل ءاوللا ذأ ارو «هنبا سيق ىلإ هعفدو ءءاوللا هنم عزتف «دعس ىلإ هو هللا لوسر لسرأ

 ريبزلا ىلإ اهَمَقَد ةيارلا هنم عزن امل ِكْلَو يبنلا نأ يوُرو :رمع وبأ لاق ءهنبا ىلإ راص ذإ دعس
 دق دمحم اذه ؛شيرق ٌرشعم اي : هتوص ىلعأب خرص «ًاشيرق ءاج اذإ ىتح نايفس وبأ ىضمو

 تذخأف «ةبتع ُتنب ٌدنه هيلإ تماقف «نمآ وهف نايفس يبأ ٌراد لخد نمف ءهب مكل لبق ال اميف مكءاج
 ال مكليو :لاق موق ٍةَعيِلَط م نم حّبُق «نيقاّسلا ُشَمْحألا ءمسدلا تيمحلا اوُنتقا : :تلاقف ءهبراشب
 نمو «نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم ؛هب مكل لبق ال ام مكءاج دق هنإف ءمكسفنأ نم هذه مُكّنرغت
 «نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو :لاق ءكّراد انع ينغُت امو ؛هللا كلتاق :اولاق ءنمآ وهف دجسملا لخد
 لخدف لك هللا ٌلوسر راسو . ''”دجسملا ىلإو مهرود ىلإ ُسانلا قرفتف «نمآ وهف دجسملا لخد نمو
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 مظعألا حتفلا يف :لصف هالو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ]000 1 لا تالا هل هاج

 ءاهلفسأ نم اهلخدي نأ ديلولا نب دلاخ يك هللا لوسر رمأو «ةبُق كلانه هل ُتَبِرُضو ءاهالعأ نم ةكم

 «برعلا لئابق نم لئابقو «ةئيهججو :ةنيزُمو «رافِغو ءميلُّسو «ملسأ اهيفو «ىنمُيلا ِةَبْنَجُملا ىلع ناكو

 ٌضرع نإ : :هعم نمو دلاخل لاقو «مهعم حالس ال نيذلا مهو « ٍرّسُحلاو ةلاجرلا ىلع ةديبُع وبأ ناكو

 «هرّماثأ الإ دحأ مهل ضرع امف « ءافصلا ىلع ينوفاوُث ىتح ًادصح مهودصحاف شيرُق نم ٌدحأ مكل

 ٍةَمَدْْحلاب ورمع نب ليهسو «ةيمأ ِنِب ناوفصو «لهج يبأ نب ةمركع عم اهُواَّمِجَأو شيرق ء ءاهفس عّمجتو

 لَو هللا لوسر لوخد لبق ًاحالس ٌنِعُي دعي ركب ينب وخأ دلاخ نب سبق نب ُاَمِح ناكو «نيملسملا اوُلئاقيِل

 هباحصأو دمحمل ٌموقي ام هللاو :تلاق «هباحصأو دمحمل : :لاق ؟ىرأ ام دعت اذامل : هثأرما هل تلاقف

 :لاق مث ءمهضعب كَمِخُأ نأ وجرأل للاو ينإ :لاق «ءيش
 ةلأولِها8ك حالي اذهل هلِعيلاَمَف َمْويلااوُلِبْفُيْنِإ

 ةلغشلا ٌعيرَس نِيئارغ وُدو

 نم ًائيش مهوشوان نوملسملا هيَ املف «ورمع نب ليهسو ةمركعو ناوفص عم ةَمدْدكلا دهش مث

 نب دلاخ ليخ يف اناكو «نيملسملا نم ةعيبر نب دلاخ نب سينخو ؛يرهفلا رباج نب زرُك لتقف ؛لاتق

 «ًالجر رشع ينثا وحن نيكرشملا نم ٌبيصأو ًاعيمج التقف «هقيرط ريغ ًاقيرط اكلسف «هنع اًرشف «ديلولا

 :تلاقف «يباب ّيلع يقلغأ :هتأرمال لاقف «هتيب لخد ىتح ىتح حالسلا ٌبحاص سامح مزهناو ءاومزهنا مث

 :لاقف ؟لوقت تنك ام نيأو

 همرُكِعّرُفَو ُئوْفَص ٌرَفْؤِإ همّدئخلا َمْوَي تذِهَشْوَل ِكْنِإ

 فو ياس لك نغَطُفي هَمِلْسُملا ف ٍفويسلاب ائْفَلَبْفَعْساَو

 ةميم يشأ زلنا ين يضلل يعل

 ثعبو «نيتبنجمل | ىدحإ ىلع ٌريبزلا ثعبف «ةكم لخدف كَ هللا لوسر لبقأ : :ةريره وبأ لاقو

 يداولا نطب اوذخأو « ءرَسُحلا ىلع حارجلا نب ةديبُت ابأ ثعبو «ىرخألا ٍةبنجملا ىلع ديلولا نب دلاخ

 شيرقل ناك نإف ءءالؤه مّدَقُن :اولاقف ءاهل ًاشابوأ شيرق تشّبو دقو : :لاق ءهتبيتك يف لكي هللا ٌلوسرو

 كيبل :ُتلقف ؛ةريره ابأ ايه : هللا لوسر لاقف ءانلئس يذلا انيطعأ اوُبيصُأ نإو ءمهعم انك ءيش

 ءاوؤاجف «مهب فتهف ؛«يراصنأ الإ ينيِأَي الو ءراصنألاب يل يما :لاقف «كيّدعسو هللا ّلوسر

 ىلع امهادحإ هيديب لاق مث ؛مِهِاَبْنَأَو ٍشْيَرُق شابؤأ ىلإ َنْورَتأ :لاقف كلك هللا لوسرب اوفاطأف

 اش الإ |! مهنم َلُثقي نأ انم دحأ ًءاشي امف ءانقلطناف هاَفّصلاب يِنوُاوت ىّتح ًالضح مُهوُدِضْحا» : :ىرخألا

 ."”ًائيش انيلإ هّجو مهنم دحأ امو

 نورجاهملاو لي هللا لوسر ضهن مث . . حفلا دجسم دنع ٍنوُجَحلاب هي هللا لوسر ٌةيار تّركُرو

 تفاط مث «هملتساف ءدوسألا رجحلا ىلإ لبقأف «ٌدجسملا لخد ىتح «هّلوحو هّقلخو هيدي َنيِب راصنألاو

 ج :لوقيو سوقلاب اهُنَعَظي لعجف ٠ «ًامنص نوتسو ةئامئالث هيلعو تيبلا لوحو «سوق هدي يفو ٍتيبلاب

 )١( دواد وبأو :(11980) ملسم هجرخأ )7078(,



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كيل مظعألا حتفلا يف :لصف

 :ابسا 4() ديب امو للونبلا هع امو نأ ةج» 4١ :ءارسالا] 4م نك لليل نإ ليكبأ نهرو نحل
 ."اههوجو ىلع ظَقاَستت ُمانصألاو 9

 اعد ؛ُهلمكأ املف ءٍِفاولَّطلا ىلع رصتقاف «ٍئموي ًامرحم نكي ملو ؛هتلحار ىلع ٌةفاوط ناكو
 اهيف ىأرو ٌرّوُصلا اهيف ىأرف اهلخدف ءتحتُفُف اهب رمأف ؛ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف «ةحلط ّنب نامثع
 ىأرو .«ظق اهب امسُفَتْسا نإ هللا هللا مُهََئاَم» :لاقف «مالزألاب نامسقتسي ليعامسإو ميهاربإ ًةروص
 ىلعو «َبابلا هيلع قلغأ مث .©”تيحمف رّوُصلاب رمأو «هديب اهرسكف «ناديِع نم ةمامح ةبعكلا يف
 ىَّلصو فقو «َعُرْذَأ ةثالث ٌردق هتيبو نيب ناك اذإ ىتح «ّبابلا لباقُي يذلا ٌرادجلا ليقتساف «لالبو ةماسأ
 دجسملا تألم دق شيرقو ءٌبابلا حتف مث هللا دحّحوو ؛هيحاون يف رّبكو «تيبلا يف راد مث ؛كانه

 كيرش ال ةهدحو هللا الإ هلإ ال» :لاقف «هتحت مهو «بايلا يتداّضعب ٌدخأف 2« علصي اذام نورظتني افوفص م ريماس 0 55 2 5 3 لا عم . 5 5 4 .٠
 يّمَّدُك ٌتْحَب وُهَك م وأ لاَم ْوَأةَْنأَم لك الآ ُهَدْحَو َباَرخألا ٌمّرَهو ُهَدْبَع ّرَصَنو ُهَدْعَو قَّدَص هل
 ةثام ٌدلَلَمُم ٌةيدلا ديفف ءاصّعلاو ظوّسلا ٍدْمَملا ُهْبِش أطَلا ُلْثَكَو الأ ءٌّجاَحلا ًةياَمسو تْيبلا ةناّدِس اّلِإ نيتاه

 يِلِهاَجلا ٌةَوْحَن مُكْنَع ّبَمْدَأ ذك هللا َّنإ شرق ٌرَشْعم اي ءائآلزأ اهِنوطُي يف اَهْنِم َنوُعَبْرَأ ءلبإلا َنِم عر < هر سل س24 هم س# همك ةم م 01 عربا . اس6 < عيو 5
 رم ني ٌرَدْقلَح اَنإ سدا لتي» :ةبآلا هذهل الت مث «بارث ْنِم مُدآو :َمَدآ ْنِم ُنماَّتلا «ءابآلاب اهّمظعَتو
 ْمُكَل ُلوقأ ينإف» :لاق ءييرك خأ ُنباو ميرك خأ !ًاريخ :اولاق :؟مكب ٌلِعاَف يْنأ َنَْرَت اَم شْيَرُق ٌرَشْعَم 5 + لاق مث [تارجحلا] 402) دي مم ه4 نإ أكدت هلأ دنم كترفسأ نإ اوال لَم انش اقم قد
 .«كاَقلُطلا ْمُتنأف اوُبَمْذا 146 :فسري] 4مل ُكِيلَع بيِْثَت ال» :هيَوححإل ُفْسوُي َلاَق اَمُك

 !هللا لوسر اي :لاقف هدي يف ةبعكلا ٌحاتفمو ؛هنع هللا يضر يلع هيلإ ماقف .دجسملا يف سلج مث
 ءهل يعدف هَةَحْل نب ُناَمْنُع َنْيَأ" :هللكك هللا لوُسر لاقف «كيلع هللا ىلص ةياّقّسلا عم ةّياَجحلا انل ْعَمجا
 .©0:ءاكَوَو رب ْمْوَي ُموَيلا ءْناَمْثُع اي َكَحاَتْفِم َكاَم» :هل لاقف

 موي ةيلهاجلا يف ٌةبعكلا ٌحتفن انك :لاق ؛ةحلط نب نامثع نع © «تاقبطلا» يف دعس نبا ركذو
 ُتلْيَو هل ٌتظلغأف «سانلا عم ةبعكلا َلُحدي نأ ديرُي ًامويؤي هللا لوسر لبقأف «سيمخلاو «نينئإلا
 دقل :ثلقف «ُتْدِ ُثيح هٌمضأ يديب ًاموي حاتفملا اذه ىرتس كّلعل ٌنامثع ايد :لاق مث «ينع َملحف ءهنم
 ًاعقوم ينم هّتملك تعقوف «ةيعكلا لخدو «ذئموي ٌتَّرعو ُْتَرَمَع لب» :لاقف «تّلذو ذئموي ٌشيرق تكله
 هثيتأف ءحاتفملاب ينتثا نامثع اي :لاق ءحتفلا ٌموي ناك املف «لاق ام ىلإ ٌريصيس ٌرمألا نأ ذئموي ُتننظ
 هللا نإ نامئُع اي ءٌمِلاَظ الإ مكنم اهُمِزْني آل ٌةَدِلاَت ٌةَدِلاَح اهوُرُخ» :لاقو ّيلإ هعفد مث « ينم هذخأف ءهب
 ىرتس كلعل» :ةرجهلا لبق ةكمب يل هلوق ٌتركذف :لاق «؟َكَل ُتْلُك يذلا ِنْكَي ْمَلَآ» :لاقف هيلإ ُتْعَجرف «ينادان ُتيّلو املف :لاق ««فوُرَْملاِب تيَبلا اذهل ْنِ مُكْيَلإ ُلِصَي اّمِ اوُلُكَ هتبَب ىَلَع مكتمأكْسا
 .هللا ُلوُسَر َكَنأ ُدَهْشَأ ىلب :ٌتلقف ؛ُتْمِش ثيح هعضأ يديب حاتفملا اذه

 هّدرف مشاه ينب نم لاجر يف حاتفملا ذخأل ٍدئموي لواطت سابعلا نأ بّيسملا نب ٌديعس ركذو
 .ةحلط نب نامثع ىلإ هلو هللا لوسر

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» رظنا (؟) .(00741) ملسمو 514178(2) يراخبلا هجرخأ 7/ 411.

 )*( ةلنضلؤم 42 .١41؟ /؟ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا



 مظعألا حتفلا يف :لصف هما (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 لا الا ها هعمل

 «ديسأ نب ٌباَّنعو «برح ُنبا نايفس وبأو «ةبعكلا ىلع َنُدؤيف دعصي نأ ًالالب كي هللا ٌلوسر رمأو

 نوكي الأ ًاديسأ هللا مركأ دقل :باّتع لاقف «ةيعكلا ءانفب ُسولُج شيرق ُفارشأو «ماشم نب ٌثراحلاو

 :نايفس وبأ لاقف «هتعبتال ٌنح هنأ ملعأ ول َّللاو امأ :ثراحلا لاقف ءهُطيِفُي ام هنم ٌعمسيف ءاذه َعِمَس

 ْدَق» :مهل لاقف هي ْيبنلا مهيلع جرخف «ءابصحلا هذه ينع تربخأل ٌتملكت ول «ًائيش لوقأ ال هللاو امأ

 ىلع علطا ام هللاو هللا لوسر كنأ دهشن :باّتعو ثراحلا لاقف ءمهل كلذ ركذ مث همت يذلا ٌتْمِلَع

 .كربخأ :لوقتف ءانعم ناك دحأ اذه

 يف تاعكر َنامث ىَّلصو «لستغاف «بلاط يبأ تنب ءىناه ّمأ راد قو هللا ٌلوسر لخد مث :لصف

 اذإ مالسإلا ٌءارمأ ناكو .حتفلا ٌةالص هذه امنإو «ىحضلا ٌةالص اهنظ نم اهنظف «ىحض تناكو ءاهتيب

 ىلع لدي ام ةصقلا يفو . ِِكَي هللا لوسرب ًءادتقا ًةالصلا هذه حتفلا َبيِقَع اًوَّلص ءًادلب وأ ًانصج اوحتف

 .اهّدعب الو اهّلبق اهالص هُثيأر ام :تلاق اهنإف «هيلع هلل ًاركش حتفلا ببسب اهنأ

 . 97ءىناه أ اي ٍتْرَجَأ ْنَم اَنْ دقه : كي هللا لوسر اهل لاقف ءاَهل ِنْيَوَمَح ءىناه مأ تراجأو
 نإو مهلتقب رمأ هنإف «رفن ةعست الإ مُهَّلُك َساّلا هيلي هللا ٌثوسر َنمأ «حتفلا رقتسا املو :لصف

 نب ىزعلا دبعو «لهج يبأ نب ٌةمِرْكِعو ءحْرَس يبأ نب دعس نب هللا دبع مهو «ةبعكلا ٍراتسأ تحت اوُدِجُو

 اتناك ءلطَح نبال ناتنيقو .دوسألا نب راّبهو «ةبابُص نب سيِقُمو .بهو نب ليفت نب ثراحلاو «لطحت

 .بلطملا دبع ينب ضعبل ٌةالوم ٌةراسو كي هللا لوسر ِءاجهب ناك

 نأ دعب هنم لبقف كو هللا لوسر هل نمأتساف «نافع نب ٌَنامثع هب ءاجف ءملسأف حّْرَس يبأ ُنبا امأف

 عجرو ءدترا مث ءرجاهو «كلذ لبق ملسأ دق ناكو «هلتقيف ةباحصلا ٌضعب هيلإ ٌموقي نأ ءاجر هنع كسمأ

 .ةكم ىلإ
 ٌنُسَحو ملسأو َمِدَقَف لَك يبنلا هنمأف «رف نأ دعب هُأرما هل تئَمأتساف «لهج يبأ ُنِب ٌةمركع امأو

 . ةمالسإ

 دترا مث ءملسأ دق ٌسيقم ناكو ءاوُلَيقَف «نيتنيّقلا ىدحإو ءسيقّمو ؛ثراحلاو ءلطخ نبا امأو

 .نيكرشملاب ّقِحَّلو ءَلَتَقو

 ىتح اهب سُحنف «ترجاه نيح كي هللا لوسر ِتنب ٌبنيزل ضرع يذلا وهف ءدوسألا نب راّبه امأو

 .همالسإ ٌنْسَحو ملسأ مث رف ءاهئينج تطقسأو «ةرخص ىلع تطقس

 .اتملسأف اَمُهتمْأَف «نيتنيّقلا ىدحإلو ةراسإ لي هللا ُلوسر نمؤتساو

 هدّجمو هيلع ىَّنأو هللا َدِمَحُك «ًابيطخ سانلا يف كي هللا لوسر ما «حتفلا موي نِم ٌدغلا ناك املف

 ٍةَمْرُحي ٌماَرَع يهف «ٌضزألاو ِتاواَمّسلا قل َمْوَي ةكَم مح هلا َّنإ ٌنساّتلا اَبَأ ايد :لاق مث :هنهأ َوُه امب

 ءٌَرْجَس اهب دْضَْي أ امد اهبف َكِفْسَي ْنأ رخآلا مْويْلاَو للاب موي ءىرمال لحي ال ءَِماَِفلا مَْي ىلإ هللا
 يل ْتّلَح امّنإو ْمُكَل ندي ْمَلَو ءِلوُسرِ نأ هللا َّنِإ :اولوقن ءلب ِدّللا ٍلوُسَر ٍلاَعَوِل صرت ٌدحَأ نإ
 . "”«تفاغلا ُدِحاَشلا ْغُلبلَف ءسمألاب اَهيمْرُحك َمْوَيلا اَهُيَمْرُح ْتَداَع ْدَكو راهن ْنِم ٌةَعاَس

 )١( ح) (9,19) ثيدح رثإب ملسمو 2147 2198/15 يراخبلا هجرخأ 487(

 .دهاوش هلو ءحيرش يبأ ثيدح نم 1784(2) ملسمو ((4744) يراخبلا هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كيلي مظعألا حتفلا يف :لصف

 نورتأ : مهنيب اميف راصنألا لاق هُدلومو ءهتطوو «هدلب يهو «هلوسر ىلع ةكم ُهَّللا حتف املو
 نم غرف املف ؟هيدي ًاعفار افصلا ىلع وعدي وهو ءاهب َميِقُي نأ هدّلبو هّضرأ هيلع هللا حتف ذك هللا لوسر
 :لكي هللا ٌلوسر لاقف ءهوربخأ ىَّتح مهب ْلَرَي ملف هللا لوسر اي ءيشاال : : اولاق «؟متلق اذامت : :لاق ءهئاعُد
 .20مكُناَمَم ٌتاَمَملاو «مكايحم اًيشملا للا داعم

 هل لاق ههنم اند املف «تيبلاب فوطي وهو هل هللا لوسر َلُثقي نأ حّولملا نب ريمُع نب ُةلاضف ٌمهو
 ال :لاق «؟كّسفن هب ُثَّدَحُت ٌتنك اذام» :لاق ءهللا لوسر اي ةلاضف معن :لاق «؟ةلاضفأ» :ك هللا لوسر
 هّيلق نكسف ؛هردص ىلع هذي عضو مث طا ٍرِفْغَتْسا» :لاق مثلي ُيبنلا ٌَكِحَضَف هللا ركذأ تنك ءيش
 :ةلاصف لاق ؛دنم لإ ٌبحأ اعيش هلا قلَح ام ىتح يردص نع هل عَ ام هللاو : :لوقي ةلاضف ناكو
 ثعبناو ءال :تلقف «ثيدحلا ىلإ مله :تلاقف ءاهيلإ ثدحتأ تنك ةأرماب ٌتررمف «يلهأ ىلإ ٌتعجرف
 :لوقي ةلاضف

 ٌمالشإلاو ةللاِكِيتَئنَعىبأِب الُثْلُمَم ثيِدَحلا ىلإ ْمُئَهْثَلاَ
 ُماَتْضألا ٌرسَكَنَمْوَيحْمُفلاِب هليِبَفوادْمَحُمِتِيَاَرْدَمْوْل
 ُمالَظإلا هّهجنَر ىَقْمَي ُكْرَهلاو أنِيَي يخضأ هللا َنِيِب ٍتِنَآَوَل
 بهو ُنب ُريِمُع هل نمأتساف «ُفاوفص امأف : لهج يبأ نب ٌةمركعو «ةيمأ نب ٌناوفص ذئموي ٌرفو

 بكري نأ ُديِرُي وهو ٌريمع هقحلف «ةكم اهب لخد يتلا هتمامي هاطعأو هنّمأف كلو هللا لوسر يجحّمَجلا
 .رهشأ ةعبرأ هيف رايخلاب تنأ : لاقف «نيرهش رايخلاب هيف ينلعجا : لاقف فّدرف رحبلا

 هل تنمأتساو «تملسأف «لهج يبأ نب ب ةمركع تحت ماشه نب ثراحلا ُتنب ميكح م تناكو
 ىلع ناوفصو وه لكي هللا ٌلوسر امهرقأو فتّدرف هتنمأف «نميلاب ِهِب ْتَّقِحَلُك ,هنمأف كلي هللا لوسر
 © لوألا امهحاكن

 .مرحلا باصنأ ددجف يعازُشلا ديسأ نب ميمتْفي هللا لوسر ّرمأ مث
 تالا اهني « اَهْلُك ثّرسُكف ٠ «ةيعكلا لوح تناك يتلا ناثوألا ىلإ هايارسْؤكو هللا لوسر ثعبو

 هِتنَب يف ْمَدَي الف ءرخآلا ٍمْوَيلاَو للاب نمي ناك نم : :ةكمب هيدانم ىدانو «ىرخألا ٌةئلاثلا ٌةاَنمو ىّرُعلاَو
 .فهرّسك الإ ًامئَص

 يف اهيلإ جرخف ءاهمدهيل ناضمر رهش نم َنيقب لايل سمخل ىّرُعلا ىلإ ديلولا نب دلاخخ ثعبف
 نمد :لاقف «هربخأف كو هللا لوسر ىلإ عجر مث اهمدهف ءاهيلإ اوَهتْلاىّتح ياحصأ ني ًاسراف نيئالث
 دّرجف ظّيختم وهو دلاخ عجرف 'اًهْنِدهاف اهيلإ غجْراف ءاَهْندْهَت مل كّنإَف» : :لاق ءال : لاق «؟ًاعْيَش َتْيَأَ
 دلاخ اهبرضف ءاهب ٌحيصي ُنِواَّسلا لعجف ؛سأرلا ةرشان ًءادوس ةنايرُع زوجع ةأرما هيلإ تجرخف و « هّفيس
 يف َدَبْعُت ْنَأ ْتَسِيَأ ْذَقَو ءىََّرُعلا َكْلِي ْمَعْن» :لاقف «هربخأف لَك هللا لوسر ىلإ عجرو «نيتنثاب. اهلزجف
 ينب اهثندس ناكو . ءمهيانصأ َمظعأ تن و «ةنانك ينب عيمجو شيرقل تناكو «ةلخنب تناكو هادي ْمُكوَلِ
 .نابيش

 )١( 2410//؟ ماشع نبال «ةريسلا» رظنا (1) .ةريره يبأ ثيدح نم 1980(2) ملسم هجوخأ 418.



 ةميذج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ةيرس ركذ هم (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هدنعو هيلإ ُثيهتناف :ورمع لاق همدهيل لْيَذُهل منص وهو :عاوُس ىلإ صاعلا نب وّرمع تعب مث

 ؟مل :تلق ؛كلذ ىلع ٌرِدقَت ال :لاقف ءهَمِدْمَأ نأ لي هللا ٌلوسر ينرمأ :ُتلق ؟ديرُت ام :لاقف «نياسلا

 «هُترسكف هنم ٌثوئدف :لاق ؟رِصْبُي وأ ُعَمْسَي لهف كحيو «لطابلا ىَلَع تنأ نآلا ىَّبح :ُتلق .عنمت :لاق

ملسأ :لاق ؟تيأر تيك :نِواّسلل تلق مث «ًائيش هيف ْدجن ملف هتنازخ تيب اومدهف يباحصأ ُترمأو
 ٌت

 كا

 ناسغو جرزخلاو سوألل ديدُت دنع َلّلَمُملاِب تناكو «ةانم ىلإ يلهشألا ديز نب دعس تعب مث

 َمْدَه :ٌتلق ؟ُديِرُت ام :ُنِداَّسلا لاقف ٌنِداس اهدنعو اهيلإ ىهتنا ىتح ًاسراف نيرشع يف جرخف «مهريغو

 وعدت «سأرلا ةرئاث «ءادوس ةنايرُع ةأرما هيلإ جرختو ءاهيلإ يشمي دعس لبقأف «كاذو ّتنأ :لاق ءَاَنَم

و ءاهلتقف دعس اهبرضف «كتاصٌع ّضعب كنود ةانم :ُنِداَّسلا اهل لاقف ءاهّردص ُبِرْضَتو «ليولاب
 لبقأ

 , "نيش هتنازخ يف اودجي ملو ءهورسكو ءهمدهف هباحصأ هعمو «ءمنصلا ىلإ

 ةميذج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ةيرس ركذ

 ىلإ هثعب «ةكمب ٌميقم ةكي هللا لوسرو ءىّرُعلا ِمْدَه نم ديلولا نب ٌدلاخ عجر املو : "ادعس نبا لاق

 نيرجاهملا نم ًالجر نيسمحخو ةئامئالث يف جرخف «ًالتاقم هئعبي ملو «مالسإلا ىلإ ًايعاد ةميذج ينب

 انينيو دمحمب انقّدصو انيَّلص دق نوملسم :اولاق ؟متنأ ام :لاقف «مهيلإ ىهتناف ءميِلّس ينبو راصنألاو

برعلا نم موق َنْييو انئيِب نإ :اولاق ؟مكيلع حالسلا لاب امف :لاق ءاهيف اّنذأو ءانتحاس يف ّدجاسملا
 

 :لاق ءانمّلسأ :اوُلوقي نأ اوُنِسحُي ملو ءانأبص اولاق مهنإ :ليق دقو ءمه اوُتوكت نأ انفخف «ٌةوادع

 مهقّرفو ءًاضعب فتكف مهّضعب رمأف «ٌموقلا رَسأتساف ءاوٌرِسأتسا : مهل لاقف ؛هوُعضوف «حالسلا اوُعضف

 ونب امأف هَقْنُع ُبرضيلف ٌريسأ هعم ناك نم :ديلولا نب ٌدلاخ ىدان ءرحسلا يف ناك املف ؛هباحصأ يف

 ام ٍةكَييبنلا غلبف «مهارسأ اولسرأف «راصنألاو نورجاهملا امأو «مهيديأ يف ناك نم اولتقف ءميلس

 بهذ امو مهالتق مهل يدوُي ًايلع ثعبو ؛ لاَ َعَتَص ام ِكَِ أرْبآ يّنِإ مهللا» :لاقف «ٌدِلاخ عنص

 مهتم
* 

دلاََخ اَي ًالْهَم» :لاقف ء كك يبنلا غلبف «كلذ يف ٌرشو مالك فوع نب نمحرلا ٍديعو ٍدلاخ نيب ناكو
ٌ 

 ْنِم ٍلُجَر ٌَوْذَع ترْذأ اَم هللا ٍليِبَس يف َُتْفمْلأ مث ابك ٌدحَأ َكَل ناك وَ ِهُللاَوَك «يِباحضأ َكْنَع ْمَد

 ' . 9ههتَحْوَر َالَو يِباَحْصَأ

 :ةيبيدُحلا ةرمع يف لاق دق هنع هللا يضر تباث نب ٌناسح ناكو :لصف

 هال خاهئزنعم ةارذع ىلإ ُهَرِجلاف عباَضَألا ُتاَدْتَفَع
 0 :؟

 ٌكهِمسلاو ٌسِماَرَرلاهيَمَعُت ٌَيْفَع ساَحْسَحلا يِيَبْنِمّراَيِد

 )١( دعس نبال «تاقبللا) رظنا 1457/7.

 م1417 2145/7 دعس نبال «تاقبطلا) رظنا (؟)

 .يراخبلا هجرخأ ثيدحلا لصأو ء158 1407/9

 .هانعمب ديعس يبأ ثيدح نم :(1041) ملسم هجرخأ 26

 ,314 2031/1 «ناويدلا» رظنا (6)



 ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 ٌميِنَأاَهِبَلاَرَيألْشئاَقو

 ُهْئَمُيَت ةذقيمْلاةهةنغَشل ءَش

 سأَر ٍتِيَبْنِماَعِيبخ نأَك
 ًاَمْوِي َنْرُِد ٌتابرشألاام اذِإ
 انيك نإةَمالَملااهيْلَوُن

 اَمْرَرَتْمَلْنِإاَنْلْيَخاَنْمِدَع
 7 ِتاَدِهْضُمَةَئِمألا نَمِزاَنُي

 ًادِبَعُْتْلَسْزَأذَكهَللاَلاَقَو
 وقد صاوموففوهبُتذِهَق
 ًادئجب ُتْويَسْدَكُهَللاَلاَمَو

 يئن يفْساَبأغبِبأ الأ

 هفُكِبهَل تسل ُءوجِفتُأ
 ًافيِيَح ارب ًاكَراَبُم َتْوَجَم
 ْمُكِبِيِوْللا َلوُسَروسْفَي ْنَمَأ
 يِضْرِهَو ُهَدِلَوَر يبأ ْنِإف
 ٍهِيِف بيل ٌمراَص يِناَسِل

 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار كن

 هَشوٌمَعَئاَهجوُرُم لالخ

 فهل َبَمُداَدإ و ِيُفْرَوُم

 ُهَمَرلَسَعاَهَجاَرِم ٌنوُكَي
 كدِفلاحاَّولاب ْيطِلْنُهَف
 كحل أت فغعم َناَكاَم اذ

 هقلئلانبُيِيْهَتِاَمادْسُأو
 ُهَدَكاَمُدِعْوَم َم ُريِفُت
 ُهَمُظلاُلَسألاَهِناتكأ ىَلَع

 هَطِغلا فَسَكلاو حْمَفلا َناَكَو

 كقمكُةهَل سيل سدذُفلا ٌعوُرَو

 تاَبلاَعُفَت ْنِإمَحلا ُلوُقَي
 هَشنالوُموُمَتأل مكلف
 كَقللااَهُيَضْرُم ُراَصْلألا ٌمُه

 هَججِهزألاَتِقْؤَأ ٌباَبِس
 همُنلا طِلَئْخَن َنِيِح ُبِرْضنَو

 ءهَمإلا اًهئئاسراَدلادْبَعَو
 ُهَرَجلا َكَذيِف ِهُللاَدْنِعَو

 َنَولاَهُبَميِشِوْللا ٌنيَِأ
 وس ُةُوصْنََو ةخدفنتو

 ءهترمُكئِمدْمَحُم ضرِعِل
 هلدلاُهُردَكئاليرخََو

 د لا

 فئاطللاو هقفلا نم ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 ًاضعب مهّضعب مّلكو ءهب ُنمانلا َنِمأ ؛ميظعلا حتفلا اذه يدي َنيِب ةثطوتو ٌةمّدقم ةيبيدحلا ٌحلص ناك
 ةرظانملاو «هيلإ ةوعدلاو «هليد راهظإ نم ةكمب نيملسملا نِم ىفتخا نم نكمتو «مالسإلا يف هرظانو
 40 اني انك كل اْنَص اَنإط :هلوق يف أحتف هللا هامس اذهلو «مالسإلا يف ٌريثك ٌرشب هببسب لخدو ؛هيلع



 ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف مه (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . هناحبس داعأو . '"امعت» : لاق ؟وه ختف وأ ؛هللا لوسر اي :رمع لاقف «ةيبيدُحلا نأش يف تلزن «[متفلا]

 َلَمَجَم اوُمَلْنَم مل ام َملمَمط هلوق ىلإ «ّنَحْأ ايلا ُهلوُسَر هنأ حَقَدَص َدَقَلط :لاقف ءاحتف هنوك ركذ ىلاعتو
 ِتامّدقم ةميظعلا رمألا يدي نيب مق نأ «هناحبس هنأش اذهو [97 :حتفلا] 4 برم انف تَللَد ٍنوُد ني

 ءايركز ةصِق بأ ريغ ني هقلخو حيسملا ةصق يدي نيب مّذق امك ءاهيلع ةهبنملا ءاهيلإ لخدملاك ُنوكت

 «هميظعتو هئانبو تيبلا ةصق ةلبقلا خسن يدي نيب مّذق امكو . هلثمل دلوُي ال ًاريبك هنوك عم هل دلولا ٍتلخو
 هل ةيضتقملا هتمكحو «خسنلا ركذب ِهَّلُك كلذ لبق أطوو «هحدمو «هميظعتو «هيناب ركذو هب هيونتلاو

 هب ناّمُكلا تاراشبو «ليفلا ةصق نم قي هلوسر ثعبم يدي نيب مّذق ام ءاذكهو . هل ةلماشلا هتردقو

 كلذكو :ةظقيلا يف يحولا يدي نيب ٌةَمّدَقم تناك ككهللا لوسرل ةحلاصلا ايؤّرلا كلذكو «كلذ ريغو

 ٌرَهْبَت ام كلذ نم ىأر ءردقلاو عرشلا رارسأ لمأت نمو .,داهجلاب رمألا يدي نيب ٌةمدقم تناك ةرجهلا

 .تابلألا همكح
 هل ًابرح اوُراَص «هدهعو هراوجو مامإلا ةمذ يف مه نم اوُبراح اذإ دهعلا لهأ نأ :اهيفو :لصف

 امنإو ءءاوس ىلع ْمُهَمِلعُي نأ ُجاتحي الو ؛مهرايد يف مهَّتيبُي نأ هلف ءٌدهع هنيبو مهني قبي ملو «كلذب
 .هدهعل نيذبان اوراص اهققحت اذإف «ةّنايخلا مهنم فاح اذإ ٌمالعإلا نوكي

 ملو هيلع اوُرقأو «كلذب اوُضر ,اذإ مهيرشابمو مهئذر «كلذب مهعيمج دهع ُضاقتنا : اهيفو :لصف

 مهازغف اذه عمو «مهعم ٍمُهّلُك اوُلتاَُي مل ٠ ءمهّضعب شيرُف نم ركب ينب اوُناعأ نيذلا نإف «هوركنُي

 ذإ« ءحلُصب مهنم دحاو لك دِرْفني ملو «ًاعبت حلصلا دقع يف اولخد مهنأ امك اذهو . مهّلك وهلا ٌلوسر

 امك هيف كش ال يذلا ةلكوللا ٍلوسر يده اذه ءدهعلل مهضقن مك كلذكف « هيلع اوُرقأو هب اوُضَر دق

 .ىرت

 مل نإو «هب مهّتعامج يضر اذإ ةمذلا لهأ نِم دهعلا يضقان ىلع مكحلا اذه ٌنايرج اذه ٌدرطو

 ني هْؤَمَرو ءهنبا ىلع مهُضعب ادع امل ربيخ دوهي ٌرَمُع ىلجأ امك ءهذهع ُضْقني ام مهنم دحاو ُلُك رشابُي
 : مهنم لجر لك نع لأسي ملو « ةظيرُ ينب ةلتاقم عيمج ةكيهللا ٌلوسر لتق دق لب ءهدي اوُمَدَقَف راد رهظ
 كلذكو .نالجر ٍلتقلاب مه يذلا ناك امنإو «مهّلُك ريضّتلا ينب ىلجأ كلذكو ؟ال مأ دهعلا ضقن له

 عمجأ دقو .هيف كش ال يذلا هّيدهو هّتريس هذهف « يبأ نب هللا ٌدبع هنم مهيهوتسا ىتح َعاَقْنْبَق ينبب لعف

 باوثلا يف الو «ةمينغلا ةمسق يف طرتشُي الو ءداهجلا يف رِشابملا مكح ءدّرلا مكح نأ ىلع نوملسملا

 .لاتقلا دحاو ٍدحاو لك ٌةرشابم

 ةوقب داسفإلا رشاب امنإ ٌرِشابملا نأل «مهرشابم مكح مهئدر ٌمكح «قيرطلا عاطق مكح اذهو
 .دمحأ ٌبهذم وهو «هيف كش ال يذلا ٌباوصلا وه اذهو .هيلإ لصو ام ىلإ لصو ام مهالولو «نيقابلا
 .مهريغو «ةفينح يبأو «كلامو

 ؟كلذ قوف ٌروجي لهو «نينس ٌرشع لاتقلا عضو ىلع برحلا ٍلهأ حلص ٌزاوج : اهيفو :لصف
 «مهنم ىوقأ مهٌودعو ٌفعض نيملسملاب ناك اذإ امك «ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلل زوجي هنأ :باوصلا

 .مالسإلل ٌةحلصم رشعلا نع داز امل دقٌعلا يفو

 )١( ةيراج نب عمجم ثيدح نم :(175) دواد وبأ هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز همك ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 نكي مل ءهلذب نع تكسف ءُبجي ال وأ ءهّلْذب زوجي ال ام لكس اذإ هّريغو مامإلا نأ :اهيفو :لصف
 هبجي ملو لي هللا ُلوسر ٌتكسف ءدهعلا ٌديدجتولل# هللا لوسر لأس نايفس ابأ نإف هل ًالذب هئوكس
 .هل ًادهاعم ٍتوكسلا اذهب نكي ملو «ءيشب

 يضاقتنا مك هيلع ىَرَج نمم ناك نايفس ابأ نإف «لتقُي ال رافكلا لوسر نأ :اهيفو :لصف

 هيلإ هموق ّلوسر ناك ذإ لك هللا لوسر هلثقي ملو .دهعلا

 دقو ٌةوعدلا مهتغلب دق تناك اذإ مهرايد يف مِهتَضُفاُْمو «رافكلا ٍتييبت ٌزاوج : اهيفو : لصف

 . هثوعد مهتخلب نأ دعب هنذإب مهيلع نوريغُيو «راّقكلا نرُديُي هلي هللا لوسر ايارس تناك

 كي هللا لوسر لأس هنع هللا يضر رمع نأل ؛ ًاملسم ناك نإو ٍسوساجلا لتق ٌزاوج : اهيفو : لصف

 هنإ «هلتق ّلِحَي ال :ة هللا لوسر لقي ملو «ربخلاب ةكم لهأ ربخُي تعب امل ةعتلَب يبأ نب بطاح تق

 هيف نأب باجأف ''”مُْلِش اَم اوُنَمْها :َلاَقَك ِردَب له ىَلَع علا دك هللا َّلَمَل َكِيِرْدُي اًمو» :لاق لب ءملسم
 اذه م هل سيل سسوساج لتق زاوج ىلع هيبخلاك اذهب باوجلا يفو ءًردب ٌددوهش وهو هلتق نم ًعئام
 ءلتقُي ال :ةفينحو بأو يعفاشلا لاقو .دمحأ بهذم يف نيهجولا دحأو «كلام بهذم اذهو «عناملا

 ءمامإلا يأر ىلإ عجار هلتق نأ حيحصلاو .بطاح ةصقب نوجتحي ناقيرفلاو ءدمحأ بهذم رهاظ وهو

 .ملعأ هللاو .هاقبتسا ٌملصأ هؤاقبتسا ناك نإو «هلتق نيملسملل ةحلصم هلتق يف ىأر نإف

 دادقملاو ًايلع نإف «ةماعلا ةحلصملاو ةجاحلل اهفيشكتو اهَّلُك ةأرملا ٍديرجت ٌراوج :اهيفو : لصف
 ءاهيلإ وعدت ثيح كلذ ىلإ اهتجاحل اهّديرجت زاج اذإو ءكَئَفِشْكَدل وأ ٌباتكلا ٌنِجِرْخُتل : ةئيعظلل الاق
 . ىلوأ نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل اهُديرجتف

 ال هنيدو هلوسرو هلل ًابضغو ًالّوأتم ِرْفُكلاَو ٍتافنلا ىلإ ملسملا ب َبَسَن اذإ لجرلا نأ :اهيفو :لصف

 ءاوهألا لهأ فالخب اذهو «هدصقو هتين ىلع بائُي لب هب مث ئأي ال لب «كلذب رّمكي ال هنإف ءهظحو هاوهل

 .هوعَّدبو هورفك نمم كلذب ىلوأ مهو «مهلحنو مهئارهأ ةفلاخمل نوُديو نورث مهنإف .عدبلاو

 عقو امك ؛ةيحاملا ة ةريبكلا ٍةنسحلاب ٌرَّفَكُت دق كرشلا نود امم ٌةَميظعلا ةريبكلا نأ : اهيفو : لصف
 «ةحلصملا ني ٌةميظعلا ٌةنسحلا هذُه هيلع تلمتشا ام نإف «ًأردب هدوهشب ًارّقكم بطاح نِم ٌسَبلا
 هيلع تلمتشا امم ٌمظعأ ؛ اهلعافب ةكئالملل هتاهابمو ءاهب هحرفو ءاهب هاضرو اهل هللا ةبحم نم ٌةتنمضتو

 لطبأو «هلازأف «ٍفعضألا ىلع ىوقألا بلغف ءاهل هللا ضغب نِم ُهْتئّمضتو ءةدسفملا نم نجلا ٌةئيس

 ٍةحصل نيبجوملا «تائيسلاو تانسحلا نم نيئش نيئشانلا ضرملاو ةحصلا يف هللا ٌةمكح هذهو ءءاضتقم

 ٌرَهْقَي امهنم ىوقألا نإف «ندبلل نيقحاللا ضرملاو ةحصلا يف ىلاعت هتمكح ٌريظن يهو ؛هضرمو بلقلا
 هتمكح كلتو ؛«هئاضقو هقلخ يف هّئمكح هذهف .فعضألا ٌرثأ ٌبهذي ىتح هل مكحلا ريصيو «ٌبولغملا
 .هرمأو هعرش يف

 تالا َنْبِهْدُي ٍتكَسْلَأ َّنإظ :ىلاعت هلوقل «تانسحلاب ٍتائيسلا وحم يف تياث هنأ امك اذهو
 [ما١ :ءاسملا] ياي ْعكدَع ٌرْيَكت ُهَدَع و امر ٌربابكم اوبن نإ# :ىلاعت هلوقو ١4[ :دوه

 .يلع ثيدح نم :(714945) ملسمو «(7001) يراخبلا هجرخأ )١(



 ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف هما (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 20 ل ئاائهاحااللا

 ال اوما َندَل ايي : لامن هلوقل هسكع يف تباث وهف ف ©”ءاهحمَ ةكَسَحلا هيلا عيتأو» : ٍةِكَي هلوقو

 الو يّبلا ٍتْوَص قرد يَفَوَصُأ أُم ال انما َّنِ هلأ اك» هلوقو [174 :ةرقبلا] «ئدّذْلاَو َنَمْلأِ ميَقَدَص اولي اولي

 «ةشئاع لوقو .[تارجحلا] 4 0 رمل لكنا لق نأ نيني سي ربك للا 2 ال
 اك هلوقكو ©"9َبوُكَي نأ الإ هللا ٍلوُسَر عَ هداه لطب دق هن :ةئيعلاب عاب امل هنأ مقرأ نب ديز نع

 كلذ ريغ ىلإ « هّلَمَع بح ٍرضَملا 5 ٌةَالَص َكَرَت ْنَمه : "ةهحيحص» يف يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف

 يوقلا رثأ باهذو «ًاضعب اهضعب ٍلاطبإو «تائيسلاو تتانسحلا عُقادت ىلع ةلادلا راثآلاو صوصنلا نم

 .طابحإلاو ةنزاوملا ىنبم اذه ىلعو «هّنود امب اهنم

 ةوقلا هذه عم ضرملا اذهلو «نابراحتمو نالواصتم نايصعلا ٌضرمو ناسحإلا ةوقف ف ةلمجلابو

 فوقو ٌةلاحوإ «ضيرملا تالاح ٌريخ يهو «ءصقانتو طاطحنا ٌةلاحو «كالهلا ىلإ مارتو ديازت ةلاح

 ٌدحأ بلقلا حف «ةزجانملا ةعاس وهو نارحُبلا ٌتقو لحد اذإو رخآلا امهُدحأ َرهَقي ب نأ ىلإ لباقتو

 ٌبرلا ئضر ٌبِجوُت يتلا تابجاولا لعف ّتقو ٌنوكي نارحُبلا اذهو «ٌبطعلا امإو ٌةمالسلا امإ :نيتطخلا

 لاقو 29وَكِيَمْحَر ِتاَبِجوُم كلاسُأ» : يوبنلا ءاعدلا يفو . هتبوقعو هَطْخُس ُبِجوُت وأ «هّترفغمو ىلاعت

 «بجوأ دق هنإ هللا لوسر اي : :اولاقو لجر كو يبنلا ىلإ عفرو . 22ةحْلط َبَجْوَأ» :ةئموي ةحلط نع

 ءملعأ ٌهلوسرو ُهَللا :اولاق «؟ناَئبِجوُملا اَم َنوُردَتأ» : حيحصلا ثيدحلا يفو . . 9هْنَع اوُقَيْهَأت :لاقف
 نأ ديري « ””راثلا َّلَكَد اعيش للاب ُكِرْشُي َتاَم ْنَمو جلا لكم امي للاب كِرْهُب آل تام ْنَمه لاق

 . ًاعطق يجنملا قايرتلاو «ًاعطق لّتاقلا ٌمسلا ةلزنمب امهف ٠ اهلصأو تابجوملا سأر كرّشلاو ديحوتلا

 بابسألاب اهعم ٌعفتني الف ٠ ءاهُمعِضُتو هتّوق ُنِعوُت ةمزال ةثيدر ٌبابسأ هل ُضِرْعَت دق ندبلا نأ امكو

 ءاضرم الإ اهب ُدادزي الف ءاهتد قو اهعبط ىلإ ةدسافلا داوملا كلت اهُّيحُت لب «ةعفانلا ةيذغألاو ةحلاصلا

 هّرضت ٌداكت الف «٠ اهبابسأو ةحصلا ني هُُكَمُتو وق ٌبجوُت ةقفاوم ٌبابسأو ةحلاص داوم هب موقت دقو

 .هداسفو بلقلا ةحص ٌداوم اذكهف ءاهعبط ىلإ ةلضافلا ٌداوملا كلت اهليحُت لب «ٌةديافلا ُبابسألا

 هللا وراثيإو « كي هللا ٍلوسر عم هّسفن هلذبو ءردب ٍدوهش ىلع هتلمح يتلا بطاح ٍناميإ ةوق لمأتف

 الو ؛هيزع َناّنع َكلُذ ِنْنَي ملو «مهدلب يفو ءٌرُدعلا ينارهظ نيب مهو هتبارقو هت هتريشعو هموق ىلع هّلوسرو

 تزرب ؛ٌلسجلا يضرم ءاج املف مهدنع هُبراقأو هتريشعو ُةلهأ نمل لاتقلل هتهجاومو هناميإ ٌدَح نم لَ

 ىأر املو ٌةَبلَك هب نكي مل نأك «ضيرملا ماقو «ضرملا عفدناف «ًاحلاص ُنارحُبلا ناكو ٌةوقلا هذه هيلإ

 «عطقنمف ذاعم ثيدح امأو ءنسح لوألا دانسإلاو «ذاعم ثيدح نم هرركو ءرذ بأ ثيدح نم «(1441) يذمرتلا هجرخأ (1)

 .دهاوش ثيدحللو ءرذ يبأ ثيدح يذمرتلا ححصو

 .لاحلا ةلوهجم يهو .قاحسإ يبأ ةأرما ةيلاعلا هيفو 077٠ /5 يقهييلاو ١١/7" ينطقرادلا هجرخأ

 .ةديرب ثيدح نم «(067) يراخبلا هجرخأ ()
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 نبا ثيدح نم دهاش هلو ءهفيعض هدنسو «ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم «(1784) هجام نباو «(4ا/41) يذمرتلا هجرخأ (4)

 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو ©« مكاحلا هجرخ-أ دوعسم

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يبهذلا هقفاوو هححصو ال4 /* مكاحلاو «(7758) يذمرتلاو ء«١/156 دمحأ هجرخأ (5)

 .لاخلا لوهجم وهو ؛يمليدلا نب فيرغلا هيفو ءعقسألا نب ةلثاو ثيدح نم :(78474) دواد وبأ هجرخأ (7)

 .رباج ثيدح نم ,(97) ملسم هجرخأ ففز



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز همم ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 ضراعلا اذه ُجاتحب ال :هدصف دارأ نمل لاق ؛هترهقو هّسج ضرم ىلع تلعتسا دق هناميإ ٌةوق ٌبيبطلا
 .همُكل ُتْرَفَع ْدَنَك كش اَم اولَمْعا :َلاَقَق ءِرْذَب لْمَأ ىّلَع علا هللا ُلَمَل َكيِرْدُي اًمو» ءداصف ىلإ

 ماّيّصلاو ةالصلا يف مهُداهتجا غلب نيذلا جراوخلا نم هبارضأو يميمتلا ةَرِصيوُحلا وذ اذه سكعو
 0"2هياَع لك مُهتلتفَأل مُهُتكَرْدَأ ْنِيَل» :مهيف لاق فيك .هعم هلمع ةباحصلا ُدحأ ٌرِقْحَي دح ىلإ ةءارقلاو
 (©ووامَّسلا مبدأ َتْحَن ىف ره :لاقو .":ُْهَلَتَق ْنَمِل للا َدْنِع ار ْمِهِلْتَق يف ّنإف مُهوُلكْف» :لاقو
 . ٌةدساف تلاحتساو ٍةكلهملا ةدسافلا داوملا كلت عم ٍةميظعلا لامعألا كلتب اوُعِفَتني ملف

 نم فلس امب اهعم عفتني مل ءهسفن يف ةئماك ةكلهملا ٌةداملا تناك امل سيلبإ لاح يف لّمأتو
 .هب ىلوأ ٌوُه امو هتلكاش ىلإ عجرو «هتاعاط

 «هلاكشأو هيارضأو نيواغلا نم ناكف ءُناْيّشلا ُهعبئأه ءاهنم ٌحلسناف «هيايآ ُهَللا هانآ يذلا كلذكو
 وأ ءابهذ لامعألا َساحن ُبِلْقَي يذلا ريسكإلا يهف «ممهلاو ٍتايَّنلاو دصاقملاو رئارسلا ىلع ُلّوعملاف
 .قيفوتلا هللابو «ًائَبَح اهُدُري

 باب ىلع اهنم ُمِللّثيو ءاهب هعافتناو ءاهيلإ هتجاح ٌةّنبثو ةلأسملا ِِذه َرْدَق ملعي «لقعو بث هل نمو
 «ةنزاوملا ماكحأو ءهياقعو «هياوثو فرمأو .هقلخ يف هتمكحو هناحبس هللا ةفرعم باوبأ نِم ميظع
 ةيضتقم بابسأب كلذ يف بتارملا ٍتوافتو داعملاو شاعملا يف ندبلاو حورلا ىلإ ملألاو ةذللا ٍلاصيإو
 .تبسك امي سفن َّلُك ىلع ٌمئاق وه نمم ةغلاب

 مهملعُي الأو «مهيلع ٌةراغإلاو .دهعلا اوُضقن اذإ ٌنيِدَهاَعملا ةتغابم ٌراوج ةصقلا هذه يفو : لصف
 .ءاوس ىلع مهيلإ َليْنَي ىتح كلذ ٌروجي الف «دهعلاب ءافولاب نيمئاق اوماد ام امأو ءمهيلإ هريسمب

 اذإ ٌردعلا لسرل مهتئيهو مهتكوشو مهتوقو نيملسملا ةرثك بابحتسا لب زاوج :اهيفو : لصف
 رمأو «ةكم ىلإ لوخدلا ةليل نارينلا داقيإب هك يبنلا رمأ امك ءمالسإلا كولم لعفي امك مامإلا ىلإ اوؤاج
 «مالسإلا ركاسع هيلع تضرع ىتح هنم قياضت ام وهو «لبجلا مطخ دنع نايفس ابأ سبحي نأ سابعلا
 «قدحلا الإ مهنم حالسلا يف مهووكي هللا لوسر ةيكضاخ هيلع تضرعو هللا دئنجو ديحوتلا ةباصعو
 .ىأر امب ًاشيرق ربخأف ءهلسرأ مث

 «نوملسملاو كي هللا لوسر لخد امك «مارحإ ريغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج :اهيفو :لصف

 ىوس اميف فلّتخاو .مارحإب الإ ةزمعلا وأ جحلا دارأ نم اهلخدي ال هنأ فالخ الو ءهيف فالخ ال اذهو
 :لاوقأ ةثالث ىلع «بالطحلاو ٍشاَّشحلاك ؛ةرركتم ةجاحل ٌلوخدلا نكي مل اذإ كلذ

 رهاظ يف دمحأو ؛هنع هللا يضر سابع ٍنبا بهذم اذهو «مارحإب الإ اهلوخد ٌروجي ال :اهدحأ
 .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ؛هبهذم

 ةياورو «يعفاشلل رخآلا ٌلوقلا اذهو ؛مارحإ ريغب اهلُحديف «باّطحلاو ٍشاَّشحلاك هنأ :يناثلاو

 .لوطم ثيدح زجع وهو «ديعس يبأ ثيدح نم ؛(78١7) ملسم هجرخأ (1)

 . يلع ثيدح نم )1١55(: ملسم هجرخأ (7)

 .هيوقت دهاوش ثيدحلل نكل نيل هدانسإو «ةمامأ يبأ ثيدح نم )2٠٠٠: يذمرتلاو ؛197و ؟0ه7 /ه دمحأ هجرخأ (©)



 ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف م4 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ئه: 32

 مل «تيقاوملا ٌجراخ ناك نإو «مارحإ ريغب هّلوخد زاج «تيقاوملا َلِخاد ناك نإ هنأ :ثلاثلاو

 «كسّنلا ٍديرمو ءدهاجملا يف ٌمولعم كو هللا لوسر ُيدهو .ةفينح يبأ بهذم اذهو ءمارحإب الإ ٌلُخدي

 .ٌةمألا هيلع تعمجأ وأ «هلوسرو ُهّللا هبجوأ ام الإ ٌبجاو الف امهادع ْنَم امأو

 يف فرعُي الو «ملعلا لهأ ٌروهمج هيلإ بهذ امك ةَرْئَع ُتَحِيُف ةكم نأب حيرصلا ُنايبلا اهيفو :لصف

 لوقل هلمأت نمل دهاش ٌحضوأ ةصقلا قايسو ؛هيلوق دحأ يف دمحأو يعفاشلا نع الإ فالخ كلذ

 ْتَحَيُف اهنإ يعفاشلا لوق ىكح « ءأاحلص ْتَحِبُف اهنأب لوقلا يئازغلا دماح وبأ نجهتسا املو ؛روهمجلا

 .هيهذم اذه :لاقو ««؛(هطيسو١ ىف ةونَع

 امكو ءربيخ مسق امك نيمناغلا نيب كلي هللا ٌلوسر اهمسقل ةونَع تحتف ول :حلصلا باحصأ لاق

 ةكم لهأل نايفس وبأ نمأتسا املو :اولاق .اهُمِسْقَيو اهسمخُي ناكف «تالوقنملا نه م مئانغلا رئاس مسق

 اهعابر نومناغلا كلمل «ةونُت ُتَحِيُف ولو :اولاق «مهعم حلص دقع اذه ناك «مهنمأف ءملسأ امل

 اذهب اهيف هلك هللا ُلوسر مكحي مل ٌثيحف ءاهنم مهجارخإ زاجو ءاهلهأ نِم اهب ٌّيحأ اوناكو ءاهرودو

 مهّرقأو «مهوجرخأ نيذلا يديأب يهو ءاهنم اوُجِرْخَأ يتلا مُهَروُد نيرجاهملا ىلع ٌدْرَي مل لب ٠ «مكحلا

 حرص دقو «ةونّعلا حوتف ماكحأل فانم اذهو ءاهب افتئالاو ءاهانكسو اهتراجإو اهئارشو رودلا عيب ىلع

 , 1نِمآ َوُهْف ُهَراَد لَكَ ْنَمَو «ْنِآ وهف َناّيْفَس يبأ َراَد ّلَكَد ْنَم» :لاقف ءاهلهأ ىلإ رودلا ةفاضإب

 هِقالغإو «هراد دحاو ّلُك لوخدب دّيقملا هنامأل نكي مل مهحلاص دق ناك ول :ةوئّعلا بابرأ لاق

 امَلو ؛هيلع ركتُي ملو ؛ةعامج مهنم لتق ىتح ديلولا نب ُدلاخ ٍمهُلتاقُي ملو «ةدئاف هحالس هئاقلإو «هباب

 هيف ينثتسال ءعقو دق ناك ول حلصلا دقع نإف « امهعم ٌركُذ نمو ٍلَطَح نب هللا ٌدبعو ةبابص نب سيم لك

 لاتقب ٌصخرَت ٌدَحَأ ْنإف» : لاق دقو 0

 ٌصتخملا نذإلا اذه نأ مولعمو ,ةْمُكَل ْنَدَأَي ْمَلَو هِلوُسَرِل َنِوَآ هللا َّنإ : اًوُلوُقَك 5 لكي َِّللا ٍلوُس

 .ماع حلصلا يف نذإلا نإف «حلصلا يف ال لاتقلا يف نذإلا وه امنإ أ هللا لوسرب

 ًاحلُص تحب اذإ اهنإف ءراهن نم ًةعاس هل اهلحأ دق هللا نإ : لقي مل ًاحلص اهُحتف ناك ولف ًاضيأو

 نكت مل ةعاسلا كلت يف اهنأب ربخأ دقو ؛ةمرحلا نع حْلُصلاب جرخت ملو ءاهتمرح ىلع ةيقاب تناك
 . يلوألا اهتمرُح ىلإ تداع برحلا ةعاس ءاضقنا دعب اهنأو ءًامارح

 2 حالشلا مهعمو «ةرسيّمو ٌةنميَم مهّتلاجرو مهلايخ :هشيج ىبعي مل ًاحلُص ُتَحِيُف ول اهنإف ًاضيأو

 نورت : لاقف لكي هللا ٍلوسرب اوُقاطأف ءاوؤاجف «مهب فتهف ,هِراَصنألاب يل فهاد : :ةريره يبأل لاقو

 ينوقاوت ىّنَح ًادْضَح ْمُهوُدّصحا# :ىرخألا ىلع امهادحإ هيذيب لاق مث .«ْمهِعاَبْنْأو شْيَرُق ٍشاَبْوَأ ىلإ

 لاقف «مويلا دعب ٌشيرق ال «شيرق ٌءارضخ تحيبأ :هللا لوسر اي : نايفس ربأ لاق ىنح هانا ىلع

 - حلص مدقت دق ناك نإف «حلصلا عم نوكي نأ لاحم اذهو .«ٌنِمآ َوُهَف ُهَباَب َقَلْهَأ ْنَم» :وكو هللا لوسر

 . اذه نودب ضِقتني هنإف - دلَكو

 وسر ليخُهّللا سرحت ملو «باكّرلاو ٍليخلا فاجيإب تحتف امنإو ءًاحلص نوكي فيكف ًاضيأو

 امل ءاوصّقلا نإف ءًاقح حلصلا موي ناك ويلا كلذ نإف ةيِبيَدُحلا حلُص موي اهسبح امك ءاهنع هباكرو

 ,«ليفلا سياح اَهَسْبَح ْنِكلَو ءِقْلُحِب اَهَل ٌكاَّذ امو تألخ ام :لاق ُماَرْصَقلا ِتألَخ :اولاق ءهب تكرب



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هو ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 .اَموُبُيطمَأ الإ ِدَّللا ٍتامْرُح ْنِم ٌةَمُْح اَهيذ َنوُمَمي ةَطْخ ينولأشَي ال وللاو» :لاق مث
 0 «نيكرشملاو نيملسملا نم ولم رضحمو «دوهشلاو باتكلاب حلصلا ُدقع ىرج كلذكو

 رضحي الو :هيلع دهشُي الو بتكي الو «حتفلا موي يف حلصلا اذه لثم ىرجف ,ةثامعيرأو فلأ ذئموي

 . هعانتما يلا عنتمملا نم اذه «هيف طورشلاو هتيفيك لقني الو ءدحأ

 نأ هنم مهفي فيك ؛«نينمؤملاو هلوسر اهيلع طلسو «ليفلا ٌةْكم ْنَع َسّبَح َهَّللا نإ" : :هلوق لمأتو

 «مهنع هسبحف «ةونُع مهيلع اهّلخدي ناك يذلا ليفلا رهق نِم مظعأ اهلهأل نيبلاغلا هدنجو هلوسر رهق
 لهأو رفكلا لالذإو «ةونعلا ناطلسو «رهقلا دعب ةونع اهوحتف ىتح مهيلع نينمؤملاو هلوسر طلسو
 ٌّقِر تحت مهلخدي نأ نم ًةملك ىلعأو ٌةرصُن ٌمتأو ةيآ ٌرهظأو ءًأرطخ ٌمظعأو .ًاردق لجأ كلذ ناكو

 ىلع هحتف حتف مظعأ يف اهرفظو اهَّزِعو ةونّعلا ناطلس مهعنميو «مهطورشو ودعلا جارتقاو «حلصلا
 .نيملاعلل ٌةيآ هلعجو هتيد هب ٍّرعأو «هلوسر

 ٌةلخاد ضرألا نأ ىلع ٌينبم اذهف «نيمئاغلا نيب تمِسّقل ةونع تحت ول اهنإ :مكلوق امأو : اولاق

 ىلع مهدعب ٍةمئألاو ةباحصلا ٌروهمجو ءاهسيمخت دعب نيمناغلا نيب هناحبس ُهَّللا اهمسق يتلا مئانغلا يف

 ِءاَفَلُخلا ًةريس تناك هذهو ءاهُّتمسق بجت يتلا مئانغلا يف ةلخاد تسيل ٌضرألا نأو «2كلذ يالجخ
 ضرالا مهنيب َمسيقي نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نم اوبلط امل هباحصأو ًالالب نإف «نيدشارلا
 ٌريغ اذه :رمع لاقف ءاَهْمِيقاو اهسمحُ ذُح : هل اولاقو ءاهّلوح امو ٌماشلا يهو ةونَع اهوحتتفا يتلا
 اهمسقا : : مهنع هللا يضر هباحصأو لالب لاقف «نيملسملا ىلعو مكيلع يرجي ًائيف هسبحأ نكلو «لاملا
 ٌرَئاس قفاو مث . .ٌفِرظَت نيع مهنمو ُلوحلا لاح امف ؛هيوّدو ًالالب يِئَفْكا ٌمهللا» :رمع لاقف ءاَتْنيِب
 ضرأو «قارجلاو ّرصم حوتف يف ىرج كلذكو .كلذ ىلع هنع هللا يضر ٌرمع مهنع هللا يضر ةباحصلا
 .ةدحاو ٌةيرق نودشارلا ًءافلخلا اهنم ْمِسْفَي مل ةونع ٌتحتُم يتلا دالبلا رئاسو «سراف

 ىبأي وهو «كلذ يف ُهوُعَزان دق مهن «مهاضرب اهفقوو «مهّسوفن ٌباطتسا هنإ : :لاقُي نأ ٌحِصَي الو
 شضحمو باوصلا َنيع هلعفو هآر يذلا ناكو ءمهنع هللا يضر هباحصأو ٍلالب ىلع اعدو ؛مهيلع
 وأ «ةدحاو ةأرما ىلإ ريصت ٌدلبلاو ٌةيرقلا تناكف «مهُيراقأو كتلوأ ةثرو اهثراوتل ُتَمِسُت ول ذإ «قيفوتلا
 رمع فاخ يذلا وه اذهو «هربكأو ٍداسفلا ٌمظعأ كلذ يف ناكف «مهيديأب ءيش ال ةلتاقملاو « ريغص ٌيبص
 ًائيف مهيلع يرجت ٍةلتاقملا ىلع ًافقو اهلعجو «ضرألا ةمسق كرتل هناحبس هللا هقّقوف هنم هنع هللا يضر
 .ةمئألا روهمج قفاوو ءهلهأو مالسإلا ىلع هئمُّيو هيأر ٌةكرب ترهظو «نيملسملا ٌرخآ اهنم ٌوزغي ىتح

 مامإلا نأ ىلع ءهصوصن ٌرثكأو دمحأ مامإلا بهذم رهاظف «ةمسق الب اهئاقبإ ةيفيك يف اوفلتخاو
 ٌحلصألا ناك نإو ؛ ءاهمسق اهّتمسق نيملسملل ٌحلصألا ناك نإف ؛ةوهش ٌرييخت ال ةحلصم ٌرييخت اهيف رّيخم
 دلع هللا لوسر نإف هّلعف ضعبلا فقوو ٍضعبلا ةمسق حلصألا ناك نإو ؛ ءاهفقو مهتعامج ىلع اهَفِقَي نأ
 اهّضعب كرتو «ربيخ ضعب مسقو «ةكم ةمسِق كرتو «ريضُنلاو ةظيرُق ضرأ مَسَق ىف هنإف «ةثالثلا ماسقألا لعف

 .نيملسملا حلاصم ني يوني امل

 مامإلا ءىشنُي نأ ريغ نم اهيلع ءاليتسالاو روهظلا سفنب ًافقو ريصت اهنأ :ةيناث ٌةياور دمحأ نعو
 . كلام بهذم يهو ,اهققو



 ةوزخلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف هو١ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءاهنم مهّقوقح اوكرتي نأ الإ «لوقنملا مهنيب ْمِسِقَي امك نيمناغلا نيب اهّمسقي هنأ :ةثلاث ةياور هنعو

 .يعفاشلا بهذم يهو

 مهّيلجُي نأ نيبو «جارخلاب اهيف اهبايرأ ٌّرِقُي نأ نيبو «ةمسقلا نيب رّيخم مامإلا :ةفينح وبأ لاقو
 . جارخلا مهيلع ٌبِرَضي نيرخآ ًاموق اهيلإ ذفنيو اهنع

 مئانغلا يف ٌةلخاد تسيل ضرألا نإف «نآرقلل فلاخمب هنع ُهَللا يضر ٌرمع لعف يذلا اذه سيلو

 نكت مل مئانغلا ٌةحابإ نأ هيلع لديو . لاملا ريغ اهنإ :رمع لاق اذهلو ءاهتمسقو اهسيمختب هللا رمأ يتلا

 يل ُتّلِجُأَو» : :هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يف كي لاق امك ؛ ءاهصئاصخ نم وه لب «ةمألا هذه ريغل

 نم انلبق نمل ٍرافكلا يديأب تناك يتلا ضرألا هناحبس ُهّللا ٌلحأ دقو يِْبَف دحأل لحن ْمََو ُمِاَنَملا

 أوحد روعي : هموقل ىسوم لاق اذهلف «ىسوم موق اهّلحأ امك «ةونمت اهيلع اًولؤَتسا اذإ لسرلا 2

 اولتاق هُموقو ىسومف [ةدناملا] 409 َنرِدَك اوين طوب ع اوُدلر الو كل ُهَلَأ بنك ىلا َسّدَمْملا ل
 اوُنكسو ءاهتلكأف ءامسلا ِنِم ٌرانلا تلزن ّمث «مئانغلا اوُعمجف «مهلاومأو مهرايد ىلع اًزلوتساو «نافكلا

 .ءاشي ْنَم اهُنروُي هلل اهنأو «مئانغلا نم تسيل اهنأ ملعف ؛ : مهيلع مّرَحُت ملو «رايّدلاو ضرألا

 يهو «ىرُقلا نم اهادع ام ٌةمسق تبجو ولو اهتمسق نم عنمي رخآ ًائيش اهيف نإف «ةكم امأو :لصف

 فاعلا ًءاوس سانلل هلعج يذلا «ىلاعت ٌبرلا ٌمّرَحو «قلخلا ُدّيعتمو ءكسنلا ٌراد اهنإف «كلمُت ال اهنأ

 َّّض :ىلاعت لاق ءّقَبَس ْنَم ُحاَنُم ىنمو ءءاوس اهيف مهو ؛نيملاعلا ىلع هللا نم فقو يهف «دابلاو هيف

 دري نمو ذابلَو هيف ثثكنملا وس سياتل اكلي ُهَتْنَمَج ىِلأ راركلا ِدِجَسَمْلاَ هلآ ليس نع نودي أورفك ترا

 ءُهّلُك مرحلا هب دارملا ءانه مارحلا دجسملاو ءاجحلا] 4( ري ٍباَدَع َنِم ُهْنَْي رلظب ماكلإب هيف

 اذهف :[؟8 :ةبوعلا] «اديسك هيلع دن َدَعَب ماَرَصْلا َدِحَْمْلأ وب ارتي 5 بل امَتِإ8 :ىلاعت هلوقك
 ٍدمنتلا لإ دا راركلا ِدِجْمَسْلا تي 1 ئّرنأ ىلا ّقَحْبْمط :هناحبس هلوقو ءهَّلُك مرحلا هب ٌدارملا

 كل َكِلَدظ :ىلاعت لاقو 40 ىلاع مآ تيب قب هب يرشأ هنأ ١ «حيحصلا» يفو ١[« :ءارسإلا] اّسْمَأْل

 امنإو «ًاقافتا ةالصلا عضوم سفن ٌروضح هب دارملا سيلو 2119 :ةرقبلا] «ٌراَرلا رِجسْلا كا ُدْلْمَأ يي

 حاكلإب هيف ةرث سول : :لاق هنإف «كلذ ىلع ُلُدت جحلا ةبآ ٌقايسو ءهنم برقلاو مرحلا ٌروضح وه

 هلعج يذلاف هّلُك ٌمّرَحلا هب دارملا لب ءًاعطق ة ٍةالصلا ماقمب ٌصتخي ال اذهو «4ِر يأ ٍباَدَع ْنِم ُهَِرُث رطب

 مرحلاف «هيف ملظلاب ًداحلإلا دارأ نمو «هنع َّدَص ْنَم دّموت يذلا وه ءدابلاو هيف فكاعلا ءاوس سائلل

 يه لب دحأ نود ٌدحأ اهب ٌصتخي ال ةَفِلَدْرُمو ةقَّرَعو « ىنمو ىعسملاو «ةورملاو افّصلاك هرعاشمو

 اذهلو ءهقلخل هعضوو هفقو هللا نم دجسم يهف «مهييعتمو مهكسن لحم يه ذإ «سانلا نيب ةكرتشم

 لا ّقَبَس نم ٌحانُم تيه : :لاقو هرحلا نم ِهّلظُي ىنمب تيب هل ىنبُي نأ لي ئيبنلا عنتما

 ٌةراجإ الو «ةكم يضارأ نيب ٌدوجي ال هنأ ىلإ «فلخلاو فلسلا نم ةمئألا ٌروهمج بهذ اذهلو

 نم :414 - 457/14 «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ امنإو نيحيحصلا دحأ يف دري مل ءىناه مأ تيب نم هب يرسأ لكي هنوك (1)

 كورتم وهو رواسملا بأ نب ىلعألا ديع هيف :(775) 71/١ ؟عمجملا» يف يمئيهلا لاقو ءًادج فيعض دانسإب «ءىناه مأ ثيدح

 . يجيرختب 1١ 117/5 «ريثك نبا ريسفت» رظناو «باذك

 . جحلا ثحب يف ىضم (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هو" ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 «قارعلا لهأ يف ةفينح يبأو ؛ةئيدملا لهأ يف كلامو «ةكم لهأ يف ءاطعو دهاجم ٌبهذم اذه ءاهتويب

 .هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ مامإلاو «يروثلا نايفسو
 ىلع بئاوّسلا ىعدُت ةكم عابر تناك :لاق «ةلضن نب ةمقلع نع ؛هللا همحر دمحأ مامإلا ىورو

 .نكسأ ىنغتسا نمو «نكس جاتحا نم ءرمعو ركب يبأو فَي هللا لوسر دهع
 «منهج ران هنطب يف ُلُكأ امنإف ءةكم ٍتويب ٌروجأ لكأ نما :ورمع نب هللا دبع نع ًاضيأ ىورو

 . "9هاَهيمَت لكأَو اًهِعاَبِر ّعْيَب ٌمارَحُف كَم مَ هللا نِإ» :هيفو لكي يبنلا ىلإ ًاعوفرم ينطقرادلا هاور
 نأ هركُي :اولاق مهنأ ءدهاجمو سوواطو ءءاطع نع ْثْيَل نع «رمعم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . اهتويب ىركُت وأ ةكم ٌعابر عابُت
 ٌلُكأي امنإف .ةكم ٍتويب ءارك نم لكأ نم :لاق «نمحرلا دبع نب مساقلا نع ءدمحأ مامإلا ركذو

 . ًاران هنطب يف

 ْنَع ىَهَن :لاق ءرمع نب هللا دبع نع «دهاجم نع ؛جاججح انثدح ءميِشُم انثدح :دمحأ لاقو
 .ةكم ٍتويب ةراجإ نع ىهن :لاق ءاطع نع ركذو . اًهِابر ِعْيَب ْنَعو ةُكَم ِتويُب ةَراجإ

 زيزعلا دبع نب ُرَمُع بتك :لاق «كلملا دبع انثدح :لاق فسوي نب قاحسإ انثدح :دمحأ لاقو
 نأ ىهن هنأ ءرمع نع دمحأ ىكحو . مارح هنإ : لاقو «ةكم ٍتويب ةراجإ نع مهاهني ةكم لهأ ريمأ ىلإ

 ىهن هنأ «هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نع يكحو . ءاش ثيح يدابلا َلِزنيِل «ًاباوبأ رودلل ةّكم ٌلهأ دخن

 يف اذهو مّتِلْغُي نأ باب هرادل نمو «ًاباب اهل َدِخَّتي نأ هرادل باب ال نم ىهنف «ةكم رود ُباوبأ َنَلْعَت نأ
 . مِسْؤَملا مايأ

 .هباحصأ ٌلمعو ءهلوسر ٌةنسو هللا ٌباتك «كلذ زاوج ىلع ليلدلا : :ةراجإلاو عيبلل نوزّوجملا لاق
 ء[مه :رشحلا] 4 َرِهلْوَمأَو وريد ني أجي ندا َنرِجُهتلا رمال : ىلاعت هللا لاق .نيدشارلا هئافلُشو
 ىف ولكم نيا نع هَل مدبب انإ» :لاقو ؛نارمع لآ] « يريد ني أوُجْْتَو اوُرَجاَه َنيِدلاَمط :لاقو
 دقو لَك يبنلا لاقو ؛كيلمت ةفاضإ هذهو «مهيلإ ٌرودلا فاضأف [4 :ةنحتمملا] 4 ريد ني رضْمْلَو نيل
 «يل راد ال هنإ : : لقي ملو ."70؟عابر ْنِ ليقع اكل كرت لع : :لاقف ؟ةكمب كرادب ًادغ ُلِزنت نيأ :هل ليق
 يف مهيلإ مهرود ةفاضإو . .هدي نم اَهْعرْنَي ملو اهيلع ىلوتسا ًاليقع نأ ربخأو «ةفاضإلا ىلع مهّرقأ لب
 اوناكو .اهريغو شحج نب دمحأ ريبأ دادو «ةجيدخ رادو ؛ءىناه مأ رادك «ركذت نأ نم ٌرثكأ ثيداحألا

 ليقع ناكو :4؟لِزْنَم ْنِم ٌليِقَع اَنَل كرت ْلَهَو» : هلك يبنلا لاق اذهلو «لوقنملا نوثراوتي امك اهنوُثراوتي
 ءامهنيب ٍنيدلا فالتخال «هنع هللا يضر يلع هئري ملو ءًارفاك ناك هنإف «بلاط يبأ ٌرود ثرو وه

 ٌتِرَو ,تام نم ؛هدعبو ثعبملا لبق لب ءاهدعبو ةرجهلا لبق اولازي ملو .رودلا ىلع ٌليِقَع ىلوتساف
 «مهرد فالآ ةعبرأب هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل راد ةيمأ نب ناوفص حاب دقو. ءنآلا ىلإ هراد هتثرو

 .زوجأو ٌروُجأ ةراجإلاف «ٌثاريملاو «ٌعيبلا زاجأ اذإو ءًاتنجس اهذختاف

 ال هئائيبو هللا ججحُحو «عفدُت ال روهظلاو ةوقلا يف مهجُججحو ءىرت امك نيقيرفلا مادقأ فقوم اذهف

 )١( هفقو يتطقرادلا ححصو «فيعض هدانسإو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم :ا/ / ينطقرادلا هجرخأ .

 يراخبلا هجرخأ (؟) )1488(.



 ةوزخلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف هو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مس سس ل ا اواي

 نيأ قحلا ٌعابتا ٌبجاولاو ءاَهّلُك اهبجومب لمعلا ٌبجيو ءاضعب اًهُضعب ُقّدَصُي لب ًاضعب اهُضعب ُلِطِبُي
 «عابُتو «ثروُتو ءبهوُتو «كلمت ٌرودلا َّنأو «نيبناجلا نم ةلدألا بجومب ُلوقلا ُتاوصلاف .ناك

 هلو ءضرألا ٌعيبي نأ هل نكي مل ءهؤانب لاز ولف «ةصرعلاو ضرألا يف ال ءانبلا يف كلملا ٌلقن نوكيو

 ىلع ضواعُي نأ هل سيلو ءءاش نم اهيف ُنِكْسُيو اهنُكسي ءاهب ُنحأ وهو ؛تناك امك اهديِعُيو اهينبي نأ

 هقبسل اهب صتخيو «هريغ ىلع اهيف مّدقي نأ قحتسي امنإ ةعفنملا هذه نإف «ةراجإلا دقعب ىنكسلا ةعفنم

 «ةعساولا قرطلاو «باحّرلا يف سولجلاك ءاهيلع ضواعُي نأ هل نكي مل ؛اهنع ىنغتسا اذإف «هتجاحو

 ماد ام اهب قحأ وهف اهيلإ قبس نم يتلا «ةكرتشملا نايعألاو عفانملا نم اهريغو نداعملا ىلع ةماقإلاو

 يف كلملا ّلقنو َّميبلا نأب لوقلا اذه ٌبابرأ حرص دقو «ضواعُي نأ هل نكي مل ىنغتسا اذإف «عفتني

 . ةفينح يبأ باحصأ هركذ «ضرألا ىلع ال ءاتبلا ىلع عقي امنإ اهعابر

 ةعيرشلا يف دوهعملاو «ةعيرشلا يف ٌريظن اذهل لهف «عيبلا مّتزوجو ءةراجإلا متعنم دقف :ليق نإف
 دهع الف ءسكعلا امأف ءرحلاو فقولاك «ةراجإلا زوجتو «عيبلا عنتمي دقف «عيبلا نم ٌعسوأ ةراجإلا نأ

 ؟هب انل

 امهدرومو ءهعانتماو هزاوج يف رخآلل مزلتسم ٌريغ لقتسم ٌدقع ةراجإلاو عيبلا نم دحاو ُلُك :ليق

 نم هب ٌصخأ غئابلا ناك يذلا لحملا ىلع دراو هنأل ٌعيبلا زاج امنإو «ةفلتخم امهّماكحأو «فلتخم

 نود مدقتلا ٌنح اهيلإ قباسللو ؛ةكرتشم يهو «ةعفنملا ىلع درت امنإف ةراجإلا امأو ءءانبلا وهو «هريغ

 هديسل ٌروجي ٌبتاكملا اذه :ليق ءٌريظنلا الإ متيبأ نإف «ةراجإلا نرد عيبلا انزجأ اذهلف «ةضواعملا

 دقعب اهكلم يتلا هباسكأو هعفانم ٌلاطيإ اهيف ذإ هّثراجإ هل ٌروجي الو ءهيرتشم دنع ًابتاكم ٌريصيو ءهُعيِب
 «نيملسملا نيب ٌةكرتشم اهعايرو اهضرأ عفانم تناك نإو «عيبلا ٌعنمي ال هنأ ىلع .ملعأ هللاو ةباتكلا

 دنع تناك امك «نكسأ ىنغتسا نإو «نكس جاتحا نإ ؛ةعفنملا ةكرتشم كلذك يرتشملا دنع نوكت اهنإف

 لاطيإ بتاكملا عيب يف سيل هنأ امك ؛ةعفنملا هذه يف نيملسملا كارتشا ُلاطبإ اهعبب يف سيلف «عئابلا

 هنع هللا يضر رمع اهفقو يتلا جارخلا ضرأ عيب ٌزاوج اذه ٌريظنو «ةيتاكملا دقعب اهكلم يتلا هعفانمل هكلم

 «ةيجارت يرتشملا ىلإ لقتنت اهنإف «ًاثيدحو ًاميدق ةمألا لمع نم هيلع لاحلا رقتسا يذلا حيحصلا ىلع

 ىلع ةمألا تقفتا دقو «عيبلاب ُلظْبَي ال وهو اهجارحت يف وه امنإ ةلتاقملا قحو ؛عئابلا دنع تناك امك

 دقو ءاهئاريمل ةلطبم اهتيفقو نوكت نأ يغبني كلذكف ءافقو اهنوكل اهعيب نالطب ناك نإف «ثروُت اهنأ
 ؛ةبهلاو ثاريملاو قادصلاب اهيف كلملا لقن زاج اذإف «حاكنلا يف ًاقادص اهلعج زاوج ىلع دمحأ صن

 8 . ملعأ هللاو . ًاهقفو ًالمعو ًاسايق اهيف ٌعيبلا زاج

 «ةونَعلا ضرأ رئاسك اهعرازم ىلع ُجارخلا برضُي لهف «ةونع ْتَحِيُف دق ٌةكم تناك اذإف :لصف

 :ةونَعلا باحصأل نالوق ةلأسملا هذه يف :ليق ؟ال مأ كلذ اولعفت نأ مكل زوجي لهو

 تحتف نإو اهعرازم ىلع جارخ ال هنأ «هريغب ٌلوقلا زوجي ال يذلا روصنملا ٌصوصنملا :امهدحأ

 ىلع وهو ؛ضرألا ةيزج وه ٌجارخلاو اميس ال ءجارخلا اهيلع برضُي نأ نم مظعأو لجأ اهنإف «ةونمت
 اهحتفب ةكمو «ةيزج هيلع برضت نأ نم ٌربكأو ًاردق لجأ ُبّرلا ٌمّرحو «سوؤرلا ىلع ةيزجلاك ضرألا
 مهكسانم عضوم وه ذإ «مالسإلا ُلهأ هيف ٌكِرتشي ًانمآ ًامرح اهنوك نم هيلع هللا اهعضو ام ىلإ تداع

 . ضرألا لهأ ٌةلبقو مهدبعتمو



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 45 ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 اهريغ عرازم ىلع وه امك ؛جارخلا اهعرازم ىلع نأ :دمحأ باحصأ ضعب لوق وهو :يناثلاو
 هئافلخخو كي هللا لوسر لعفلو ءهبهذمو هللا همحر دمحأ صنل فلاخم دساف اذهو .ةونعلا ضرأ نم
 .ملعأ هللاو «هيلإ تافتلا الف «مهنع هللا يضر هدعب نم نيدشارلا

 «حيحص ٌريغ ءانب اذهو «ةونع ْتَحَيُف اهنوك ىلع ةّكم عابر عيب ٌميرحت باحصألا ٌضعب ىنب دقو
 . ملعأ هللاو ءانبلا اذه نالطب رهظف ءادحاو ًالوق عابُت ةونّعلا ضرأ نكاسم نإف

 نّمؤُي مل هلك يبنلا نإف «هئافيتسا نم دي ال ٌّدح هلتق نأو كو هللا لوسرل ّباّسلا ٍلتق ُنيعت :اهيفو
 نلتقُي ال برحلا لهأ ءاسن نأ عم ءهئاجهب نايّئغُت اتناك نيتللا نيتيراجلاو «لطخ نباو «ةبابُص نب ٌسيقم
 لجأل اهُديس اهلتق امل ىمعألا دلو ّمأ مد ردهأو «نيتيراجلا نيتاه لتقب رمأ دقو «ةيرذلا لتقُت ال امك
 ,20كلوْسَرو هللا ئذآ ذك ُهّنإف بُمَكِل ْنَما :لاقو ءيدوهيلا فرشألا نب بعك لتقو «''اَولَو يبنلا اهّبس
 َقيّدٌصلا إف ءفلاخم ةباحصلا يف مهل ملعُي الو ,نيدشارلا ءافلخلا نم ٌّحامجإ اذهو هبسي ناكو
 غلي هللا لوسر ريغ دحأل اذه نكي مل :هّبس نم لتقب مه دقو يملسألا ةزرب يبأل لاق هنع هللا يضر
 مل انإ «هّتلتقل هثعمس ول :لاقف قلي هللا لوسر ٌبسي اذه :هل ليقف ؛بهارب هنع هللا يضر رمع ّرمو
 كي انيبن اوّيسي نأ ىلع ّمَّذلا مهطعن

 يف ةيزج رانيد عنمو ءديلاب ةبراحملا نم انل ةياكنو ٌةّيْذأ مظعأ انيبن ٌبَسب ةبراحملا نأ بير الو
 ةدسفم ىلإ ةئسلا يف ًارانيد هعنم ةدسفمل ةبسن ّيأو ءّبسلا نود كلذب لتقُيو هدهع ضقنُي فيكف ؛ةنسلا
 ةدسفم ىلإ ديلاب هتبراحم ةدسفمل ةبسي ال لب ؟داهشألا سوؤر ىلع بس َحبقأ انيبن بسب هترهاجم عنم
 هني َمظعأ ءيشب هٌدِهع ضقتني الو كي هللا لوسر بس هئامأو هٌدهع هب ضقتنا ام ىلوأف «ٌبسلاب هتبراحم
 هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا ٌعامجإو «صوصنلا ىضتقمو «سايقلا ضحم اذهف «هناحبس قلاخلا هّس الإ
 . ًاليلد نيعبرأ نم ٌرثكأ ةلأسملا هذه ىلعو ءمهنع

 اني امتلأ قَعيخل ٍةَئيِدَمْلا لإ آَنْمََِي نيِل» :لاق دقو يبأ نب هللا دبع ثقي مل لك يبنلاف :ليق نإف
 لتقي ملو ليْعَت مل كنإف «لِدْغا :هل لاق دقو يميمتلا ةرصيوُخلا اذ لتقي ملو .[8 :نوقفانملا] © ّلَدأل
 َديِرَأ ام ٌةَمْسِقلا وِ َّنِإ :هل لئاقلا لتقي ملو ."هب يلختستو يغلا نع ىهنت كنإ :نولوقي :هل لاق نم
 ءالؤه ٌريغو .كتمع نبا ناك نأ :يقسلا يف هميدقتب ريبزلل مكح امل هل لاق نم لتقي ملو .ّللا هو اه
 . صّشنتو هل ىذأ مهنع هُقلبي ناك نمم

 ٌترلا نأ امك ءهّقح َطِقْسُي نأ هدعب نمل سيلو هظطِقْسُي نأ هلو هّيفوتسي نأ هلف هل ناك ٌّقحلا :ليق
 ناك دقو فيك .هبوجو دعب ىلاعت هَّقح طِقْسُي نأ دحأل سيلو ءظِقسُي نأ هلو هّقح يفوتسي نأ هل ىلاعت
 مهريفنت مدعو «سانلا فيلأت نِم هتوم دعب تلاز هتايح يف ةميظع ٌحلاصم مهريغو مُثركذ نم لتق كرت يف
 لتقب هيلع راشأ امل رمعل لاقو «هنيعب اذه ىلإ راشأ دقو ءاورفنل «هَباحصأ ُلّثقي هنأ مهغلب ول هنإف ءهنع
 .«©ههباّحضأ ُلْثفَي ًادّمَحُم َّنأ َنماّنلا ُعلبَي آل» : يبأ نب هللا دبع

 .نسح هداتسإو «سابع نبا ثيدح نم 1١. 7/7 يئاسنلاو «(4751) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .فرشألا نب بعك لتقم ربخ يف مدقت (؟)
 .نسح هدائسإو «ميكح نب زهب ثيدح نم 5/٠ دحأ هجرخأ ()
 .ريسي فالتخا عم رباج ثيدح نم :(7984) ملسمو 49400(2) يراخبلا هجرخأ (8)



 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف هو (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس ا ااا ا ا مس

 ةحلصملا نم هيلإ ٌبحأو هدنع ٌعظعأ تناك هيلع بولقلا ٌَعمجو «فيلأتلا اذه ًةحلصم نأ بير الو

 لعف امك ءٌباسلا لتق «ًادج تحّجرتو «لتقلا ةحلصم ترهظ امل اذهلو «ماذآو هّبس نم لتقب ةلصاحلا

 «لظَح نبا لتق كلذكو «هئاقبإ نم ٌحجرأ هّلتق ناكف ٌّبَّسلاو ةوادعلاب رهاج هنإف ءفرشألا نب بعكب

 راص اذإف ؛ةحجارلا ةحلصملل ٌفكو «ةحجارلا ةحلصملل َّلَتَقَف «ىمعألا ٍدلو مأو «نيتيراجلاو «سيقمو
 .هقح اوطقسُي نأ مهل نكي مل «هئافلخو هباَوُث ىلإ رمألا

 ملعلا عاونأ نم حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف

 هردق هب قبس يرَدَك يعرش ٌميرحت اذهف «2'!عُساَل اهي ْمَلَو هللا اهمّرَح ةَكم َّنإ) :هلوق اهنمف
 يف امك امهيلع همالسو هللا تاولص دمحمو ؛ميهاربإ هليلخ ناسل ىلع هب رهظ مث «ملاعلا اذه قلخ موي

 ٌرابخإ اذهف . ''”:ةّئيِملا ْمّرحأ يْنإو «ٌةَكَم ْمّرَح َكَليلَح َميهاَرْبإ نإ َمَُّللا» :لاق كي هنأ «هنع «حيحصلا»

 نم دحأ عزانُي مل اذهلو «ميهاربإ ناسل ىلع ّضرألاو ٍتاوامسلا قلخ موي قباسلا ميرحتلا روهظ نع

 ٌحص دق ذإ ءاهميرحت هب ٌعوطقملا ٌباوصلاو «ةنيدملا ميرحت يف اوُحزانت نإو ءاهميرحت يف مالسإلا لهأ

 .هجوب اهيف نعطم ال ِهَك هللا لوسر نع ًاثيدح َنورشعو ٌةعضب هيف

 وهو ءاهب ٌصتخملا مدلا كفسل ٌميرحتلا اذه :هأمَد اهب َكِفْسَي ْنَأ ٍدَحأل لحي الف» :هلوق :اهنمو

 ءاهئالخ ءالتخاو ءاهب رجشلا ِدْضَع ميرحت نأ امك ءًامرح اهنوكل اهيف مرحُيو ءاهريغ يف حابُي يذلا
 ءدحاو ماظنو «دحاو مالك يف ٌعيمجلا ذإ ءاهريغ يف ٌحابم وهو ءاهب ٌصتخم رمأ وه ءاهتطقُل طاقتلاو

 :ٌعاونأ اذهو «صيصختلا ةدئاف تلطب الإو

 مامإلا ةعيابم نم اهب ةعنتمملا ةفئاطلا نأ :- هلجأل يودعلا حيرش وبأ هقاس يذلا وهو :  اهدحأ

 نكي ملف «ريبزلا نبا اوُعيابو «ديزي ةعيابم نم ةكم ّلهأ عنتما امك ءليوأت اهل ناك نإ اميس ال ءلّئاقُّي ال

 كلذ يف فلاخ امنإو ؛عامجإلاو صنلاب ًازئاج هللا ِمّرَح ُنالحإو «مهيلع قينجنملا ٌُبصنو ِمُهلاتِق

 ُديِعُي ال ٌمَرَحلا َّنِإ :لاقف ءهاوهو هيأرب يي هللا لوسر صن ضراعو «هيعيشو قسافلا ديعس نب ورمع

 ةبسنلاب ًامرح نكي مل همد كفس نم هّذِعُي مل ولو هللا باذع ني ًايصاع ذيعُي ال وه :هل لاقيف :ًايِصاَع

 ميهاربإ دهع نم ًةاصعلا ٌذيعُي لزي مل وهو ؛ميهبلا ناويحلاو ريطلا ىلإ ةبسنلاب ًامرح ناكو :نييمدآلا ىلإ

 نمو «لطخ نباو «ةبابُص نب سيقم ْذِعُي مل امنإو ؛كلذ ىلع مالسإلا ماقو «هُمالسو هيلع هللا تاولص

 ام ىلإ داع «برحلا ٌةعاس تضقنا املف ءالِح لب «ًامّرَح نكي مل ةعاسلا كلت يف هنأل ءامهعم َيّنُس

 .ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ موي هيلع عضو

 كلذ ناكو ءهَججيِهّي الف ءمرحلا يف هنبا وأ :هيبأ َلِتاق ٌلجرلا ىري اهتيلهاج يف ٌبرعلا تناكو

 نم نأ لكي ئبنلا ملعو «هاوقو كلذ َدكأف «مالسإلا ءاج مث «ًامرح اهب راص يتلا مرحلا ةيصاخ مهنيب

 ٍلاَتِقِل ٌصخَرَت ّدَحأ ْنِإفا : هباحصأل لاقو «قاحلإلا عطقف «لتقلاو لاتقلاب هلالحإ يف هب ىّسأتي نم ةمألا

 ًاصاصق وأ ًادح ىتأ نَمُف ءاذه ىلعو "هك ندي ْمَّلَو ِهِلوُسَرِ َنذَآ للا َّنِإ :اولوقف لي هللا ٍلوُسَر

 .هيف هيلع هثماقإ جي مل ءهيلإ أجل مث «لتقلا ُبِجوُي مرحلا جراخ

 )١( حيرش يبأ ثيدح نم 1764(2) ملسمو ؛(4١1) يراخبلا هجرخأ .

 )١( .ثيدح لبق مدقت (؟) .ةريثك دهاوش هلو «(17954) ملسم هجرخأ



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز موك حتفلا موي يثاث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف

 ام باطخلا ليا هيف ٌتدجو ول :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نع دمحأ مامإلا ركذو
 نبا نعو . هّنْهَدَ ام رمع ٌلِياق هيف ٌثيقل ول :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع ركذو .هنم جُرخي ىّنح هْئْسِسَم
 .هنم ٌجُرْحي ىتح هج ام مرحلا يف يبأ ٌلِتاق ٌثبقل ول :لاق هنأ « سابع

 بهذ هيلإو «هئالخ يباحص الو يعبات نع ظفحُي ال لب ؛مهدعب ْنَمو نيعباتلا روهمج ُلوق اذهو
 .ثيدحلا لهأ نم هقفاو نمو دمحأ ُمامإلاو «قارعلا لهأ نم هقفاو ْنَمو َةفينح وُبَأ

 نبا ٌرايتخا وهو «ٌلجللا يف هنم ىفوتسُي امك مرحلا يف هنم ىفوتسُي هنأ ىلإ ٌيعفاشلاو كلام بهذو
 ٍناكم ّلُك يف صاصقلاو ٍدودحلا ءافيتسا ىلع ةلادلا صوصُنلا مومعب لوقلا اذهل جتحاو .رذنملا
 :لاق هنأ لي يبنلا نع ىورُي امبو «ةبعكلا راتسأب قّلعتم وهو «لطخ نبا لتق لَك ّيبنلا نأبو ءٍنامزو
 سفتلا نود اميف ٌصاصقلاو ٌةودحلا ناك ول هنأيو 20وقبْرب َالَو مدي ارا الَو ًايِصاَع ُذيِعُي ال َمّرَحلا ند
 هذعي مل «ًاصاصق وأ ًادح بجوُي امب هيف ىتأ ول هنأبو هيلع هتماقإ نم هعنمي ملو «مرحلا ُهَذِعُي مل
 ىلإ ةبسنلاب ًامّرَح هوك ذإ .هيلإ أجل مث ؛هّجِراخ هاتأ اذإ كلذكف هيلع هتماقإ نم عنمي ملو ؛مرحلا
 ىلإ ًاثجال هلتق نيب ٌلاحلا .قرتفي ملف «هداسفل هلتق حيبأ ناويح هنأبو «نيرمألا نيب ٌفلتخي ال «هتمصع
 6 يبنلا نألو ءروُقَعلا ٍبْلُكلاو ,قأّدحلاو «ةيحلاك «هيف هّلتق حيبأ ام بجوأ دق هنوك نيبو ؛مرحلا
 يهو ؛ةلهلا ىلع مرحلاو لحلا يف نهلتقب هبنف ,"”همّرحلاو ّلجلا يف َنْلَتفُي ٌقِساوَف سمح :لاق
 بجوتسا دق يذلا مدآ ينب قساف كلذكو «نهلتق نِي ًاعِنام مرحلا ىلإ نهءاجتلا لعجي ملو «نهّفسف
 .لتقلا

 06 ه5 نمو :ىلاعت هلوق اميس الو ةلدألا نم انركذ ام ُضِراعُي ام اذه يف سيل :نولوألا لاق
 نع ٌربخ امإو «ىلاعت هربخ يف فْلُحلا ةلاحتسال رمألا ىنعمب ربخ امإ :اذهو ء[31/ :تارمع لآل كيا
 ةيلهاجلا يف همرح يف ٌرمتسملا دوهعملا رمألا نع ٌرابخ] امإو «همرح ىف هعرش يذلا هنيدو هعرش
 [397 :ثوبكنعلا] «هِلْوَع نم سائل ٌفَلَخَسو انيإ امرت اًنلَمَج نأ ان َميأٍِ> :ىلاعت لاق امك «مالسإلاو
 لك توت وبلإ رج اني“ ارح ْرْجْل نيش لو اي ني نظمت َكَمَم ادا عّيَب نإ ااََوط : ىلاعت هلوقو
 ناك هلخد نمو :مهضعب لوقك ؛هيلإ تفتلُي الف ؛ةلطابلا لاوقألا نم اذه ادع امو [07 :صصقلا] ويش
 وهو هلخد نمم مكف «كلذ وحنو «مالسإلا ريغ ىلع توملا نب انمآ ناك : مهضعب لوقو ءراثلا نِم ًانمآ
 ١ . ميحجلا رعق يف

 ال :ًالوأ لاقيف .ناكمو نامز لك يف صاصقلاو ٍدودحلا ءافيتسا ىلع ةلادلا ٌثتامومعلا امأو
 نإف «هعناوم مدعو هطورشل اهيف ضّرعت ال امك «هناكم الو «ءافيتسالا نامزي ٍتامومعلا كلت يف ضرع
 «عنام وأ طرش مكحلل ناك اذإ اذهلو ءاهيلإ ةيسنلاب ٌقَلطم وهف ءهنُمضتب الو هعضوب اهيلع لدي ال ظفللا
 اي يكل لِيَ : ىلاعت هلوق نإ :لّصحم لوقي الف ماعلا كلذل صيصخت هيلع مكحلا فقوت نإ :َّلَقُي مل
 اذكهف ءدوهش ريغب وأ ءاهيلو نذإ ريغب وأ ءاهتدع يف ةحوكنملاب صوصخم 14 :ءاسنلا] © ْمُكَحِلَّد ةآرَو
 الو ءهطرش الو ؛هناكم الو «هنمزل اهيف ضرعت ال صاصقلاو دودحلا ءافيتسا يف ةماعلا صوصنلا

 .نيثيدح لبق مدقتو ««نيحيحصلا» يف كلذ ءاج دقو «حيرش يبأ ثيدح هب دري «قسافلا قدشألا ديعس نب ورمع مالك نم وه )00(
 .جحلا ثحب يف ىضم (1)



 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف هوا/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هةلست- | لس ااا ا ا سا مس

 ءاهبجوم لظبي الثل «عنملا ىلع ةلادلا ةلدألاب هّصيصخت بجول «كلذل ظفللا لوانت ردق ولو ءهعنام

 «لماحلاب ٍتامومعلا كلت مّتصصخ اذإو «هرئاظن رئاسك اهادع ام ىلع ماعلا ظفللا لمح بجوو

 وأ «دربلا وأ ء«ضرملا ٍةَّدِشك «ءافيتسالل ٍةمرحملا لاحلاو «هؤرب ىجرُي يذلا ضيرملاو «عضرملاو

 انلك ءاهقلطمل ًادييقت لب «ًاصيصخت كلذ سيل : :متلق نإو ؟ةلدألا هذه اهصيصخت نم عناملا امف ءرحلا

 .ءاوسب ءاوس عاصلا اذهب مكل

 نأ ىلع ٌصنو «قاحلإلا عطق ِةلَك يبنلاو «لجلا تقو يف ناك هنأ مدقت دقف «لطخ نبا ُلتق امأو

 ٍمد كفس هل لأ امنإ هنأ يف حيرص هِراَهن ْنِم ٌةَع ٌةَعاَس يل تّلِجُأ اَمّنِإو» :ِلَي هلوقو ءههصئاصخ نِم كلذ

 .ةعاسلا كلتب ٌصتخي مل «تقو لك يف ًالالح ناك ول ذإ ؛:ةصاخ ةعاسلا كلت يف مرحلا ريغ يف لالح

 .ةعاسلا كلت ادع اميف « ءاهيف مارح اهريغ يف لالحلا مدلا نأ يف ٌحيرص اذهو

 ٌتيدح هب دري «قدشألا ديعس نب ورمع قسافلا مالك نم وهف ًايِصاَع ُذيِعُي ال مرَحلا» :هلوق امأو

 دي فيكف ؛«حيحصلا» يف ادم ءاج امك ؛ثيدحلا اذه يبعكلا حيرش وبأ هل ىور نيج هلل لور

 ؟ذلكي للا ٍلوُسَر ٍلْوَق ىلع

 اهيف ٌةلأسملا هذهف «هنم ٌمرحلا ُهذِعُي مل سفنلا نود اميف ٌصاصِقلاو ٌدحلا ناك ول : :مكّلوف امأو

 ةلدألا مومع ىلإ رظن ء ءافيتسالا عنم نمف . دمحأ مامإلا نع ناتصوصنم ناتياور امهو «ءاملعلل نالوق

 نم ُمزلي الو «لتقلا ىلإ ٌفرصني امنإ مدلا كس :لاق قّرف نمو «اهنود امو سفنلا ىلإ ةبسنلاب ةمصاعلا

 دحلا نألو :اولاق «ُدشأ لتقلاب كاهتنالاو ءمظعأ سفنلا ةمرح نأل ؛هنود ام ٌميرحت مرحلا يف هميرحت

 ال هنأ بهذملا اذه ٌرهاظو . هّدبع ِدّيّسلا بيدأتك هنم عنمي ملف «بيدأتلا ىرجم يرجي عطقلا وأ دلجلاب

 اهّلك دودحلا نأ ءهّمع نع لبنحل اهتدجو ةلأسم هذه : ركب وبأ لاق .كلذ يف اهنوُد امو سفنلا نيب قرف

 ءهنم جرحي ىتح دحلا هيلع مي مل ٌمرحلا لخد ٍناج لك نأ ىلع لمعلاو : :لاق «لتقلا الإ مرحلا يف ماقُّت

 ءرثؤم قرف كلذ يف اهّنود امو سفنلا نيب ناك نإ هنأ وهو «بّكرملا باوجلاب مكُييجنف ذثنيحو : اولاق

 هئالطب ققحتف «ضارتعالا لطبو ءمكحلا يف امهنيب انيّوس ءرثؤم قرف امهنيب نكي مل نإو «مازلإلا لطب

 .نيريدقتلا ىلع
 كلذكف ءدحلا بجوُي ام هيف ىتأ ذإ ةمرحلا هيف ٌكهتنا نم ذيعُي ال ٌمرحلا نإ :مكلوق امأو :اولاق

 انثدح ؛دمحأ مامإلا ىورف ءامهنيب ةباحصلاو هلوسرو هلا قر ام نيب عمج رهف «هيلإ ءىجاللا

 مَ للا يف لَك وأ َقَرَس ْنَم : لاق سابع ٍنبا نع «هيبأ نع «سواط نبا نع ءرمعم انثدح «قازرلا دبع

 يلع ماني ٌدَخْؤيَك ٠ جْرْحَي ىّنَح ُدشانُي هّنكلو «ىرؤُي الو ءُمْلُكُي الو ُسْلاَجُي ال هّنإف ءٌمّرَحلا لحد

 نم :ًاضيأ سابع نبا نع «مرثألا ركذو .' ''مّرلا يف يع َميِقَأ «مّرَحلا يف لعق وأ َقََس نإ َّدَحلا

 يف لتاق ْنَم لتقب هناحبس هللا رمأ دقو . ءيش نم هيف ٌتَدحَأ ام هيلع َميِقَأ مّرَحْلا يف ًائّدحَع ٌتَدحأ

 ء[للل :ةرقبلا] © مهول وكس نإ ِهِف ْقوََسُي ٌّقَح ِراََذُك يتلا دي ريتا 15 :لاقف «مرحلا

 :هوجو نم هيف كهتنملاو ءىجاللا نيب قرفلاو

 أجل مث هّجِراخ ىَنَج ْنَم فالخب «هيف ةياّنِجلا ىلع همادقإب هتمرحل ٌكِتاه هيف يناجلا نأ : اهدحأ

 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع هدانسإو :(47737) «فنصملا» يف وه (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كليا حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف

 .ٌلطاب رخآلا ىلع امهدحأ سايقف ؛هيلإ هئاجتلاب اهب ٌرشتسم هتمرُحل مطعم هّنِإف ءهيلإ
 ىنج نمو هِيَّرَحو ِهراد يف كلملا طاسب ىلع يئاجلا دسفملا ةلزنمب هيف يناجلا نأ : يناثلا

 .ًاريجتسم هيّرَح ىلإ لخد مث ههِّرَحو ٍناطلسلا طاسب جراخ ىَتَج نم ةلزنمب ِهّلإف «هيلإ أجل مث «هجيِراخ
 كّتاه وهف ءهمّرَحو هتيب ةمرخو «هناحبس هللا ةمرُخ كهتنا دق مرحلا يف يناجلا نأ :ثلاثلا

 1 .هريغ فالخب نيتمرحل
 نإف ءهللا مرح يف ّرَّشلا َمُظَعو داسفلا ّمعل ءمرحلا يف ةانججلا ىلع ٌدحلا مقُي مل ول هنأ :عبارلا

 قح يف دحلا عرشُي مل ولو ءمهضارعأو ؛مهلاومأو .مهسوفن ةنايص ىلإ ةجاحلا يف مهريغك مرحلا لهأ
 .هلهأو مرحلل ٌررضلا معو «هللا ٌدودح تلطعتل ؛مرحلا يف ٌمئارجلا بكترا نم

 «ىلاعت برلا تيب ىلإ ءىجاللا «لصنتملا بئاتلا ةلزنمب مرحلا ىلإ ءىجاللا نأ :سماخلاو
 «هتمرح كاهتنا ىلع ممِدْقُملا فالخب «جاهُي نأ همرحو هتيب ٌلاح الو هّلاح بسانُي الف «هراتسأب قلعتملا
 ْ .هقفلا ضحم وه سابع نبا هلاق ام نأ نّيبتو «قرفلا ٌرِس رهظف

 ؛ُسمايقلا ّحِصَي الف ؛روقٌعلا بلكلاك ٍمّرَحلاو للا يف هلتق ٌحيِبأف ءدسفم ناويح هنإ :مكلوق امأو
 هيف لصألاف ُيمدآلا امأو ءهلهأ نع هاذأ عفديل ٌمرجلا همرحُي ملف «ىذألا هٌُعيط روقعلا ٌبلكلا نإف
 «تالوكأملا نِم ةحابملا تاناويحلا نم ٌلئاصلا هبشأف «ضراعل َحيبَأ امنإو ؛ةميظع هّتمرحو ؛ٌةمرحلا
 ةجاحك ةأدجلاو «ةيحلاو ءروُقَعلا بلكلا لتف ىلإ مرحلا ٍلهأ ًةجاح نإف ًاضيأو .اًهُمِصْعَي مرحلا نإف
 . اهب ٌدررضلا مهيلع مظل مرحلا اهذاعأ ولف «ءاوس ّلِجلا لهأ

 ©9رهَهُكْوَض ُدَّضْعُي الو» :رخآلا ظفللا يفو رَجَش اَهب ٌدَضْعُي الو» : يك هلوق :اهنمو :لصف

 هب مل يذلا ّيربلا رجشلا نأ مهنيب فالح ال ""'هاَهُكْوَس طبخي الو» :«ملسم حيحص» يف ظفل يفو
 ىلع مرحلا يف رجشلا ني ٌيمدآلا هتبنأ اميف اوفلتخاو ءظفللا اذه نم دارم هعاونأ فالتخا ىلع يدا
 :دمحأ بهذم يف يهو «لاوقأ ةثالث

 .امهريغو «باطخلا يبأو «ليقع نبا ٌرايتخا اذهو هيلع ٌنامض الو ءهّعلق هل نأ :اهدحأ
 هركذ يذلا وهو «يعفاشلا ٌلوق وهو لاح لكب ءازجلا هيفف لعف نإو علق هل سيل هنأ :يناثلاو

 . ؛هلاصخ» يف ءانبلا نبا

 ًالّوأ مركلا يف هتبنأ ام نيبو ءمرحلا يف هّسرغ مث «لجلا يف هتبنأ ام نيب قرفلا :ثلاغلا
 .يضاقلا لوق اذهو «لاح لكب ءازجلا هيفو علقُي ال :يناثلاو ءهيف ءازج ال :لوألاف

 ال امو ءهوحنو ؛لخنلاو ءزوجلاو «زوللاك هسنج يمدآلا تبني ام نيب ٌقرفلا وهو :عبار لوق هيفو
 ءروجي ال :يناثلاو هيف ءازج الو هُعلق زوجي لوألاف ءهوحنو ءمّلَّسلاو «حوُدلاك ءهسنج يمدآلا تبني
 . ءازجلا هيفو

 َتينأ ام الإ هّلُك رجشلا ميرحت يف ثيدحلا مومُعي ذخألا ىلوألاو :«ينغملا» بحاص لاق

 .سابع نبا ثيدح نم 1704(4) ملسمو :(19817) يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةريره يبأ ثيدح نم :«(100) ملسم هجرخأ (1)



 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف 649 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 د-د-ل غفلة ل ا لص ا مص لا

 انجرخأ امنإ اننإف «ناويحلا نم يلهألاو «عرزلا نم هوتبنأ ام ىلع سايقلاب مهرجش سنج نِم ٌنِمدآلا

 اذه رايتخاب هنم حيرصت اذهو ءانهاه اذك «يشحولا نم َسّنأت ام نود ًايسنإ هّلصأ ناك ام ديصلا ني

 .لاوقأ ٌةعبرأ دمحأ بهذم يف راصف «عبارلا لوقلا

 هنأل ءهعطق مّرحي ال :يعفاشلا لاقو .جَسْوَعلاو كوشلا عطق ميرحت يف ًادج رهاظ ثيدحلاو

 ءاطع نع يورم وهو «ليقع نباو «باطخلا يبأ ٌرايتخا !ذهو «عابسلا هبشأف «هعبطب سانلا يِذؤُي

 .امهريغو دهاجمو

 الو «عنملا يف حيرص «اهكوش ىَّلَتْخُي ال١ :رخآلا ظفللا يفو :كاَهُكْوَش ٌدَضْعُي الد :لكي هلوقو

 .هنم نْذَي مل نم يذؤُي ال اذهو «ىذألا اهعبطب ُدِصْقَت كلت نإف «ةيداعلا عابسلا ىلع هّسايق ّحِصي

 ةلزنمب هنأل :اولاق «سبايلا َّعْطَق اوُرٌُوج دق نكلو ؛«سبايلاو رضخألا نيب قرفي مل ٌثيدحلاو

 هلعج هنإف ءرضخألا دارأ امنإ هنأ ىلع لدي ثيدحلا ُقايسف اذه ىلعو .فالخ هيف فرعُي الو :؛تيملا

 اذهلو ءاهّبر ٍدمحب ُحّبسُت يتلا ءارضخلا ةرجشلا ةمرح ٌكلاهتنا سبايلا ذخأ يف سيلو «ديصلا ريفنت ةلزتمب

 .©"1ءاَسيتَي مل ام اَمُهْلَع ُتّنَحُي ُهَلَعَ» :لاقو «نيرضخأ نينصُع نيربقلا ىلع لكي بنلا سرغ
 هنأل ءهب عافتنالا زاج «ٌنصغلا رسكنا وأ ءاهسفنب ٌةرجشلا تعلقتا اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 .هيف عازن ال اذهو ءّوه ُةْدُْضْعَي مل
 دق :ليق ؟اهب عفتني نأ هريغل وأ هل زوجي لهف ءاهكرت مث «عِلاق اهعلق اذإ اميف نولوقت امف :ليق نإف

 اذإ عمسأ مل :لاقو ءاهبطحب عفتني مل ءديصلاب ههبش نم :لاقف «ةلأسملا هذه نع دمحأ مامإلا لئس

 ٌعافتنالا هل حيبأف ءهلعف ريغب عطق هنأل «هب ٌعافتنالا عطاقلا ريغل زوجي هنأ «رخآ هجو هيفو . هب ٌعِفتني هعطق

 هل مرحملا َلْثَق َنِإف «هريغ ىلع ٌمُرُحَي ثيح مرحم هلتق اذإ ديصلا فالخب اذهو «حيرلا هتعلق ول امك هب

 «قرولا عطق ميرحت يف حيرصلاك وأ ءحيرص ؛اهُكْوَش ظَبْحُي الو» :رخآلا ظفللا يف هلوقو . ٌةتيم هلعج

 صنلا رهاظل ٌحصأ لوألاو ءءاطع نع ىورُيو ءهذخأ هل :يعفاشلا لاقو .هللا همحر دمحأ ٌبهذم اذهو

 سبي ىلإ ةعيرذ قرولا ذخأ نإف ًاضيأو «هنم رئاطلا شير ٌةلزنم ةرجشلا نم هتلزنم نإف ؛«سايقلاو

 . اهّتياقوو اهّسابل هنإف «.ناصغألا

 هتبنأ ام نود هسفنب ُتْبْنَي ام كلذ نِم دارملا نأ فالخ ال «اهالخ ىَلَتْخُي الود :لكَك هلوقو .: لصف

 بطرلا شيشحلا :رصقلاب الخلا نإف «ةصاخ ٍبطّرلل وه لب «ثيدحلا يف ٌسبايلا لخدي الو :نويمدآلا

 هنمو هعطق :ىَلَخْلا ءالتخاو ءاهالحت رك :ضرألا تلخأو «شيشح وهف سبي اذإف «ًابطر ماد ام

 ءاعو يهو :ةالخملا تيمس هنمو «ىلخلا اهل عطقي :يأ ««هسرفل يلَتْخي رمع نبا ناك» :ثيدحلا

 .هاوس اميف مومعلا ةدارإ ىلع ليلد ءانثتسالاب هصيصخت يفو «صنلاب ىنثئتسم :رخذإلاو .ىلخلا

 زوجيف «هلوانتي ال :امهدحأ «نالوق هيف اذه :ليق ؟ال مأ يعرلا ٌثيدحلا لوانتي لهف :ليق نإف

 وهو «يعرلا زوجي الف هظفلب هلوانتي مل نإو «هانعمب هلوانتي :يناثلاو .يعفاشلا ٌلوق اذهو «ئعرلا
 .دمحأ باحصأل نالوقلاو «ةفينح يبأ بهذم

 ؟هاعرت هيلع ةبادلا ٍلاسرإ نيبو «ةبادلل هميدقتو هئالتخا نيب قرف ُيأو :نومّرحملا لاق

 )١( سابع نبأ ثيدح نم «(1917) ملسمو :(17711) يراخبلا هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لل حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف
 ُدَسُت تناك اهنأ طق لقنُي ملو ءهيف رثكتو «مرحلا لخدت نأ ايادهلا ٌةداع تناك امل :نوحيبملا لاق

 . يعرلا زاوج ىلع لد ءاهّماوفأ

 مارحإلا يف هنأ دي نأ هيلع بجي ال امك ءاههاوفأ ذي نأ هيلع بجي ال وهو ءاَّبحاص اَهطْلسُي نأ ريغ نم اهعبطب ىعرت نأ نيبو «كلذ ىلع اهطلسُيو ؛ىعرت اهلسرُي نأ نيب ٌقرفلا :نومرحملا لاق
 نأ ةيشخ ريسلا نم عنتمي نأ هيلع ٌبجي ال كلذكو ءهّمش دّمعتي نأ هل زجي مل نإو «بيطلا مش نع
 .ٌةرئاظن كلذكو «ءكلذ دصقي نأ هل زجي مل نإو «هقيرط يف ًاديص ءىطوُي

 لخدي ال :ليق ؟ضرألا يف ًابيغم ناك امو .عقفلاو ةأمكلا ذخأ ثيدحلا يف َلُخدي لهف :ليق نإف
 .قرشِعلاو ٌسيباغضلا مرحلا رجش نم لكؤُي :دمحأ لاق دقو «ةرمنلا ةلزنمب هنأل ءهيف

 ٌثحأ وهف ؛ناكم ىلإ قبس دق «ناكملا اذه يف مّرتحم ناويح هنأل «هناكم نع هرْفنُي ال هنإ ىتح «ببس لكب ودايطصاو ديصلا لتق ىلإ بّبستلا ميرحت يف ٌحيرص اَهُدْيَص َرّفَكُي الو» : لَو هلوقو : لصف
 .هنع جعُْي مل ءناكم ىلإ قبس اذإ مرتحملا ناويحلا نأ اذه يفف ءهب

 مل الإو ؛كيلمتلل ال فيرعتلل الإ ةئلُث ال اهنأو «لاحب كلمُت ال مرحلا َةَطَقُل نأ ىلع ليلد هيف « ءِدِشْنمِل الإ اَهُطِقاَس ُلِحَت ًالو» :ظفل يفو ؛ ءاَهََرَع ْنَم الإ اهَتطِقاَس طِقَْلَي الو» : لي هلوقو :لصف
 ّلجلا ُهلََقُل :ةفينح وبأو كلام لاقف ءكلذ يف تفلّتخا دقو . ًالصأ ةدئاف كلذب ةكم صيصختل نكي
 نباو ءرمع نبا نع ىورُيو «يعفاشلا يلوق ٌدحأو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو ءءاوس مرَحلاو
 زوجي ال :رخآلا لوقلا يف يعفاشلاو «ىرخألا ةياورلا يف دمحأ لاقو «مهنع هللا يضر ةشئاعو « سابع
 اذهو ءاهُّبحاَص ينأي ىتح ًادبأ اهفّرع ءاهطقتلا نإف ءاهبحاصي اهظفحل ُروُججي امنإو ؛كيلمتلل اهلطاقتلا
 :ُدِشنُملاو .هيف ٌحيرص ٌثيدحلاو ؛.حيحصلا وه اذهو ءديبُ يبأو ءيدهم نب نمحرلا دبع لوق
 :هلوق هنمو «بلاطلا :دشانلاو . فّرعملا

 :ينعي :بهو ُنبا لاقو « ؛ٌجاَحلا ٍةطَقْل ْنَع ىَهَن وكلي يبنلا نأ : "0هنئس» يف دواد وبأ ىور دقو
 . اهبحاص اهَّدِجَي ىتح اهكرتي

 سانلا نأ «كلذ يف قافآلا رئاس نيبو اهنيب ٌقرفلاو ءةكم صئاصخ نم اذهو :انخيش لاق
 اهريغ فالخب ءاهنع ٍلاؤسلاو اهبلط نب ٍةلاضلا ٌبحاص نكمتي الف «ةفلتخملا راطقألا ىلإ اهنع نوقّرفتي
 .دالبلا نم

 .ٌصاصقلا امإ :نيئيش ٌُدحأ وُه لب ءصاصقلا يف نّيعتي ال ٍدمعلا لتقب بجاولا نأ ىلع ليلد هيف يلا ٌلُخأَي نأ اَمإَو لفي نأ اَمإ : ِنْيَرنلا ِرْبَحب َوُهك لي ُهَل لوف نمو :ةبطخلا يف كي هلوقو : لصف
 :دمحأ مامإلا نع تاياور يهو ؛لاوقأ ةثالث كلذ يفو .ٌةيدلا امإو

 نيب يلولا ىلإ كلذ يف ٌةريخلاو «ٌةيدلا امإو ءصاصقلا امإ :نيئيش دحأ بجاولا نأ :اهدحأ
 .ةثالثلا هذه نيب هرييخت يف فالخ الو .صاصقلاو «ةيدلا ىلإ وفعلاو ؛ًاناجم ٍرفعلا :ءايشأ ةعبرأ
 وفعلا هل سيل :يئاثلاو .هزاوج :ًابهذم امهرهشأ :ناهجو هيف «ةيدلا نم رثكأ ىلع ةحلاصملا :عبارلاو

 .نسح هدانسإو ؛يميمتلا نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح نم (1715) )١(



 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف هللا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 يسم خخ م سا ل اك

 دعب هّبلط كِلمي ملو ءُدوقلا طقس ةيدلا راتخا نإف «ًاليلد ٌحجرأ اذهو .اهنود وأ ةيدلا الإ لام ىلع

 . كلام نع نيتياورلا ىدحإو «يعفاشلا ٌبهذم اذهو

 لدع نإف «يناجلا ىضرب الإ ةيدلا ىلإ وفعي نأ هل سيل هنأو ءًانيع دوَقلا هّبجوم نأ :يناثلا لوقلاو

 .ةفينح يبأو ىرخألا ةياورلا يف كلام ٌُبهذم اذهو «هلاحب هٌدوقف «يناجلا ضري ملو ةيدلا ىلإ

 افع اذإف «يناجلا ضري مل نإو «ةيدلا نيبو هنيب رييختلا عم ًائيع ٌدوقلا هّبجوم نأ :ثلاثلا ٌلوقلاو

 نإف ءًانيع صاصقلا ىلإ ُدوعلا هلف «ضري مل نإو ؛لاكشإ الف «يناجلا يضرف ؛ةيدلا ىلإ صاصقلا نع
 «ًائيع صاصقلا ٌبجاولا :انلق نإو «ةيدلا هلف «نيئيشلا ٌدحأ ُبجاولا :انلق نإف : اقلطم دوقلا نع افع

 وهو «ةيدلا طقست :امهدحأ : :نالوق كلذ يف : انلق ؟لتاقلا تام ول اميف نولوقت امف :ليق نإف

 هبشأف ؛ىلاعت هللا لعفي هئافيتسا لحم لاز دقو «ًانيع صاصقلا مهدنع ٍتجاولا نأل «ةفينح يبأ ٌبهذم

 تومو نهرلا فلت ٍفالخب اذهو ءٍديسلا ةّمِذ ىلإ ٌلِقتني ال ةيانجلا ّشرأ نإف «يناجلا ُدبعلا تام ول ام

 ةقيثولا فلتب طقسي ملف ءهنع نومضملاو نهارلا ةمذ يف هتويثل ٌنحلا ظْقسي ال ٌتيح «نماضلا

 «طاقسإ ريغ نم صاصقلا ًءافيتسا رَّذعت هنأل :هتكرت يف ٌةيدلا ٌنيعتت :دمحأو يعفاشلا لاقو
 . ًاناجم ةيدلاو مدلا نم ةثرولا ٌبهذي الئل ٌةيدلا بجوف

 اذه : :انلق ؟كلذ هل له ءةيدلا ىلإ وفعلا هدعب راتخا مث ءصاّصِقلا راتخا ول نولوقت ت7 امف :ليق نإف

 سيل :يناثلاو «ىندألا ىلإ ٌلاقتنالا هل ناكف «ىلعأ صاصقلا نأل «كلذ هل نأ :امهدحأ «ناهجو هيف

 . اهطاقسإ دعب اهيلإ دوعي نأ هل سيلف «هل هرايتخاب ةيدلا طقسأ دقف «صاصقلا راتخا امل هنأل ؛كلذ هل

 :ليق "هوك َوُهَف ادع لَك نم :لَو هلوق ّنيِبو «ثيدحلا اذه نيب نوعمجت فيكف :ليق نإف

 لدي ءِنْيَرْللا ٍرْيخب َوُهْ» :هلوقو «دمعلا لتقب دوقلا بوجو ىلع لدي اذه نإف ءهجوب امهنيب ٌضّراعت ال
 ٌريظن ٌثيدحلا اذهو !؟ضراعت أف ٌديدلا وهو «هلدب ذخأ نيبو هل بجاولا اذه ءافيتسا نيب هرييخت ىلع

 «هل َبِيُك ام نيب هل قحتسملا رييخت يفني ال اذهو 178[2 :ةرقبلا]4ٌُساَصِقْلا ْكَِلَع بيك : ىلاعت هلوق

 .ملعأ هللاو .هلدب نيبو

 ىلع لدي َرِيْذإلا الإ :هل سابعلا ٍلوق دعب ةَرِخْدإلا اّلإ» :ةبطخلا يفذلل# هلوقو :لصف
 «مالكلا لوأ نم هّيوني نأ ءانثتسالا يف طرتشي ال هنأ :ةيناثلاو .رخذإلا عطق ةحابإ :امهادحإ :نيتلأسم

 فقوتي مل ؛همامت لبق وأ همالك لوأ نم رخذإلا ءانثتسال ًايوان ناك وللي يبنلا نأل «هغارف لبق الو

 اذه ريظنو ٠ هتويبو مِنَ نم مهل دب ال مهنأ هيالعإو «كلذ هل سابعلا لاؤس ىلع هل هؤانثتسا

 مُهْنِم دع 1 َّنَتِلْمْنَي الد :لاقف «دوعسم نبا هب ُةرّكَذ نأ دعب ردب ىراسأ نم ءاضيب نب ليهسِل# هؤانثتسا

 هّلإد :لاقف «مالسإلا ركذي هّتعمس ينإف ءءاضيب ّنْب ليهس الإ :دوعسم نبا لاقف ات ةَبْرَص وأ ادي الإ

 .همالك لوأ نم نيتروصلا يف ءانثتسالا ىون دق نكي مل هنأ مولعملا نمو“" ”ءاَضْنَب ّنْب َلْبَهْس

 .نسح هدانسإو ؛سابع نبأ ثيدح- نم 5776(2) هجام نباو ؛4/4*7 يئاسنلاو «(45174) دواد وبأ هجرخأ )١(

 مل ةديبع ابأ نإف «عطقنم وهو ءدوعسم نب هللا دبع هيبأ نع ؛ةديبع يبأ قيرط نم لوطم ثيدح ءانثأ يف ؛7 ١/ دمحأ هجرخأآ (1)

 .ًاريسي هنم عمسص :ليقو ءهيبأ نم عمسي



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف
 تست تل تال آذآ

 امال ٍةأرما ّلُك ُدِلَت وأما دام ىَلَع َهلبَّللا ٌقكوظألا :لاق امل ناميلسل كّلَملا ٌلوق ًاضيأ هريظنو هر امم
 ْنِإ :َلاَك وَ : لكي للا َلاَقَك ءُْكَي ْمَلك «ىَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ : لق :ُكّلَملا هل لاقف ءهدّللا ٍليِبَس يف ُلِتاَقُي
 اذه نأ ربخأف 2””هويَجاَحِل ًاكَرَد َناَكْلا ظفل يفو «نوُمَمِجَأ وللا ٍليِبَس يف اوَُئاَقَل ءىَلاَعَت ُهّللا َءاَش
 . هٌعفني ال :لوقي ةينلا طرتشي نمو ؛هعفنل ةلاحلا هذه يف هنم عقو ول ءانثتسالا

 ْنإ» :لاق مث ءتكس مث ءًاثالث «ًاشْيَرُ َّنَوُرْهأل وّللاو اشير َنَورْعأل هّللاو» : لكي هلوق اذه ٌريظنو
 توكسلاو مالكلا نم غارفلا دعب ءانثتسالا ءاشنإ نمضتي وهو «توكس دعب ءانثتسا اذهف "هللا َءاَش
 ثيداحألا هذه بجوم ىلإ ٌريصملاو «بير الب ٌباوصلا وهو «هزاوج ىلع دمحأ صن دقو هيلع

 .قيفوتلا هللابو . ىلوأ ةحيرصلا ةحيحصلا

 لاقف «يل اوبتكا :لاقف ءماق ءهاش وبأ :هل لاقي ةباحصلا نم ًالجر نأ :ةصقلا يفو :لصف
 ةباتك نع يهنلا خسنو هلعلا ةباتك ىلع ليلد هيفف :هتبطخ ُديِرُي « "”هءاّش يبأل اوُبُتا» : هلي يبنلا

 مالسإلا لوأ يف ناك اذهو «9هخْمَيلُك ءِنآرُقلا َرْيَخ ًاعْيَش ينَع َبَتُك ْنَم١ :لاق لكي يبنلا نإف .ثيدحلا مب ,م عر
 . هثيدحل ةباتكلا يف نأ مث «ىلتُي ال يذلا يحولاب ىلتُي يذلا يحولا طلتخي نأ ةيشحخ

 «ةقداصلا ىّكسُي ةفيحص هبتك امم ناكو « ””هئيدح بّتكي ناك هنأ ورمع نب هللا دبع نع حصو
 ةمئأ ضعب ناكو «ثيداحألا حصأ نم يهو هلع هيبأ نع «بيعش نب ورمع هديفح اهاور يتلا يهو
 .هب اوجتحا مهريغو ةعبرألا ةمئألاو ءرمع نبا نع عفان نع بويأ ةجرد يف اهلعجي ثيدحلا لهأ

 .هنم ٌروصلا تيحُم ىتح هلخدي ملو «هيف ىَّلصو «تيبلا لخد لك يبنلا نأ :ةصقلا يفو :لصف
 نأل «مامحلا يف ةالصلا نم ةهاركلاب ٌقحأ اذهو ءٍرّوصملا ناكملا يف ةالصلا ةهارك ىلع ليلد هيفف
 امأو ؛حيحصلا وهو «ناطيشلا تيب هنوكل امإو ةساجنلا ةّنِظم هنوكل امإ «مامحلا يف ةالصلا ةهارك

 .روبقلاو روصلا ةهج نم ناك ممألا كرش ُبِلاغو ءِكْرّشلا ُةَنَِمُق ءروصلا لحم
 داوسلا سبل زاوج ىلع ليلد هيفف «ءادوس ةمامع هيلعو «ةكم لخد هنأ :ةصقلا يفو :لصف

 «مهئابطخو ءمهتاضقو :مهتالولو .مهل ًاراعش داوسلا سبل سابعلا ينب ءافلخ لعج مَن ْنِمو ؛ًانايحأ
 امنإو «ةتبلا ماظعلا عماجملاو «عمجلاو دايعألا يف هّراعش ناك الو ءابتار ًاسابل هسبلي مل كي يبنلاو
 ناك لب ءداوسلا ذئموي هسابل ٌرِئاس نكي ملو ؛ةباحصلا رئاس نود حتفلا َموي ءادوسلا ةمامعلا سبل هل قفتا
 .ضيبأ هؤاول

 يف تِلُيُخاو .ةكم نِم هجورخ لبق اهمّرح مث ءءاسنلا ةعتُم ٌةحابإ ةوزغلا هذه يف عقو اممو :لصف
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ةعتملا هيف تمرح يذلا تقولا

 .ةريره بأ ثيدح نم )١7914(: ملسمو ,«(5775) يراخبلا هجرخأ )١(

 يف فيعض كامس هلاسرإ عمو «لسرم اذهو ءهب «ةمركع نع كامس نع نيقيرط نم 7087(2)و (5186) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .ةمركع

 .روهشملا ةكم ميرحت ثيدح ضعب وهو «ةريره بأ ثيدح نم )١700(, ملسم هجرخأ (1)
 .ثيدح ضعب وهو «ديعس يبأ ثيدح نم 7004(2) ملسم هجرخأ )5

 .ةريره يبأ نع )١1١7(« يراخبلا هجرخأ (0)



 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف ا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .هريغو يعفاشلا :مهنم «ءاملعلا نم ةفئاط ٌلوق اذهو «ربيخ موي هنأ : اهدحأ

 .ةفئاطو «ةنييع نبا ٌلوق اذهو .ةكم حتف ماع هنأ :يناثلاو

 . حتفلاب نينح ةازغ لاصتال يناثلا ٌلوقلا وه ةقيقحلا يف اذهو «نينح ماع هنأ : ثلاثلاو

 ٍةَجَح ىلإ ةكم حتف نم هّمهو هيف رفاس «ةاورلا ضعب نم مهو وهو «عادولا ةجح ماع هنأ :عبارلاو

 كو هللا لوسر نع ترصق» :لاق ثيح عادولا ِةَجَح ىلإ ةنارعجلا ٍةرمع نم ةيواعم مهو رفاس امك ؛عادولا

 ىلإ ناكم نمو «نامز ىلإ نامز نم مهولا ٌرفسو ءجحلا يف مدقت دقو «؛هتجح يف ةورملا ىلع صقشمب
 .مهنود نمف ظافحلل ضرعي ام ًاريثك ؛ةعقاو ىلإ ةعقاو نمو «ناكم

 ماع اوعتمتسا مهنأ ؛ملسم حيحص» يف تبث دق هنأل «حتفلا ماع تمرح امنإ ةعتملا نأ : حيحصلاو

 يف هلثمب دهع ال اذهو «نيترم ٌحسنلا مزل «ربيخ ّنمز ميرحتلا ناك ولو :هنذإب لَك يبنلا عم حتفلا
 ةحابإو «تايدوهي َّنُك امنإو «تاملسم اهيف نكي مل ربيخ نإف :ًاضيأو . اهيف هّلثم قي الو «ةتبلا ةعيرشلا

 يل ليكم قئأج وقب ةئاملا ةروس يف كلذ دعب نشأ منإ دعب تنين نكت مل باتكلا لهإ ءاسن
 أوو ندا ني ُثتصْحلام ٍتكيؤلا نع تكصتنلاو مل لِ متاعلطو و 20 لِ بتكلا اثوأ نيل ْمَعطَو تيل
 قبلا :هلوقبو ذي :ةدئاملا] نيو 12 كك مولا :هلوقب لصتم اذهو [ :ةدئاملا] 4ٌحيبَق نع بتل

 نكت ملف ءاهيف وأ ؛عادولا ةجح دعب رمألا رخآ يف ناك اذهو «[* :ةدئاملا] 4مُكِيِيِد ن نم أود ندا سي

 لبق مهودع ءاسنب عاتمتسالا يف ةبغر نيملسملل ناك الو «ربيخ ّنمز ةتباث باتكلا لهأ ءاسن ٌةحابإ

 .نيملسملل ءامإ َنْرِصو «نهنم ٌقرّتسا نم ّقِرتسا حتفلا دعبو «حتفلا

 نأ» : بلاط يبأ نبا يلع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث امب نوعنصت امف :ليق نإف

 ؟حيرص حيحص اذهو ؛ةيسنإلا رُمُحلا موُحُل لُكأ نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن كي هللا لوسر
 لكي يبنلا يهن ىلع راصتقالا :يناثلاو .امهذحأ اذه :نيظفلب هثياور تحّحص دق ٌثيدحلا اذه : ليق

 نب مساق لاق .يرهزلا نع ةنييُع نبا ةياور هذه «ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحُل نعو ؛ةعتملا حاكن نع
 «ةعتملا حاكن نع ال «ربيخ َنمز ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن هنأ ينعي :ةنييع نب نايفس لاق : غبصأ

 ربيخ موي نأ ةاورلا ٌضعب مهوتف «ىهتنا «سانلا ٌرثكأ اذه ىلع :لاق مث «ديهمتلا» يف رمع وبأ هركذ

 ىلع مهضعب رصتقاو «ةيلهألا ٌرْمَُحلاَو «ربيخ نمز ةعتملا هيي هللا لوسر مرح :هاورف «نهميرحتل ٌفرظ
 .نّيبلا طلغلاب ءاجف ءربيخ نمَّز ةعتملا ِكللَو هللا لوسر مرح :لاقف ؛ثيدحلا ضعب ةياور

 ٌةعتملا نيأو ؟دحاو تقو يف اعقو دق انوكي مل اذإ :نيميرحتلا نيب عمجلا يف ةدئاف يأف :لبق نإف

 ؟رمحْلا ميرحت نم
 نب هللا دبع همع نبا ىلع هب ًاجتحم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هاور ثيدحلا اذه :ليق

 «نيتلأسملا يف بلاط يبأ نب يلع هرظانف رمحلا موحلو ةعتملا حيبي ناك هنإف «نيتلأسملا يف سابع
 نإ «هئات ؤرما كنإ :لاقو ةعتملا ٌميرحت قلطأو ءربيخ نمزب رمحلا ٌميرحت دّيقو ؛نيميرحتلا هل ىورو
 ٌرثكأ هيلعو «ةنييُع نب ٌنايفس هلاق امك ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل مّرحو «ةعتملا مّرح قي هللا لوسر
 قفوملا هللاو .ربيخ مويب امهل ًادّيقم ال ءامهب هيلع ًاجتحم نيرمألا ىورف «سانلا

 دنع اهمرح وأ ؛لاحب حابُت ال يتلا شحاوفلا َميرحت اهمرح لَه :هنأ وهو ءرخآ رظن انه اه نكلو



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 54 حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :لصف
 ىلا اا مضل اص ااا يل تخل

 ةتيملاك رطضملل اهّيحبأ انأ :لاقو سابع نبا هيف رظن يذلا وه اذه ؟رطضملل اهحابأو ءاهنع ءانغتسالا

 عجرو ءاهلحب ءاتفإلا نع سابع نبا كسمأ ؛ةرورضلا دنع فقي ملو «عسوت ْنّم اهيف عّسوت املف ؛مدلاو
 ,هنع

 كل هنأ ّلمَك آم تبي أوُمْرحح ال اوْنَمآ َنِدْلا اًيأنب» : أرقيو اهتحابإ ىري دوعسم نبا ناك دقو
 الأ :انلقف ءءاسِن انل سيلو للي هللا لوسر عم وزغن انك :لاق هنع «نيحيحصلا» يفف «[47 :ةدئاملا]
 ا أوُنما َنَلا اهيأكي» : هلا دبع أرق مش ءلجأ ىلإ بوثلاب ةأرملا حكنن نأ انل صخر مث .اناهتف ؟يصتخت
 هذهل هللا دبع ةءارقو .[ةدئاملا] 74( َنيتفْلا ثم ال هلأ كر اَْدَنَت اكو مك هلأ لع ام تيم اثر
 :نيرمأ لمتحي ثيدحلا اذه بيقع ةيآلا

 . هي هللا ٌلوسر اهحابأ امل تابيطلا نم نكت مل ول اهنأو ءاهمرحي نم ىلع ُدرلا :امهدحأ
 نإف ءدتعم هنأو ءًاقلطم اهحابأ نم ىلع درلا وهو «ةيآلا ِهِذُه َّرِخآ دارأ ّنوكي نأ :يناثلاو

 ىلإ ةجاحلا ةدشو ءءاسنلا مدع دنعو هوزغلا يف ةجاحلا دنعو ؛ةرورضلل اهيف صخر امنإ ْهكَي هللا لوسر
 بحُي ال هللاو ,ىدتعا دقف داتعملا حاكنلا ناكمإو ءءاسنلا ةرثك عم رضحلا يف اهيف صخر نمف .ةأرملا
 .نيدتعملا

 «عوكألا نب ةملسو «رباج ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم ىور امب نوعنصت فيكف : :ليق نإف

 - ةعتم : ينعي  |وعتمت وعتمتست نأ مكل نذأ دق لَو هللا لوسر َّنِإ : لاقف ِهْكَي هللا لوسر يدانم انيلع جرخ :الاق
 ,©0ءاسلا

 اهحيحص» يف ملسم هاور ام ٍليلدب كلذ دعب اهمّرح مث ءميرحتلا لبق حتفلا ّنمز ناك اذه : :ليق

 . "اهنع ىهن مث ءأثالث ةعتْملا يف ساطوأ ماع كي هللا لوسر انل صخر :لاق عوكألا نب ةملس نع
 .ةكم حتفب ةلصتم ساطوأ ةازغ نأل «حتفلا ماع وه : ساطوأ ماعو

 عتمتسن انك : :لاق هللا دبع نب رباج نع ؛ةهحيحص» يف ملسم هاور امب نوعنصت امف : :ليق نإف

 نأش يف ٌرِمُع اهنع ىهن ىتح ركب يبأو و هللا لوسر ٍدهع ىلع ٌمايألا قيقدلاو رمتلا نم ٍةَّضْبَقلاِ
 ىهنأ انأ لي هللا لوسر ٍدهع ىلع اتناك ٍناتعتُم : لاق هنأ رمع نع تبث اميفو (”ثيرح نب ورمع
 , 02 حلا ٌة ٌةعتمو ءاسنلا ٌةعتم : امهنع

 رمأ دقو ءاهنع ىهنو اهمّرح يذلا وه رمع نإ :لوقت ةفئاط :ناتفئاط اذه يف سانلا :ليق
 يف دبعم نب ةرْبَّس ثيدح ٌحيحصت ةفئاطلا هذه رت ملو «نودشارلا ٌء ٌءافلخلا هَّلس ام عابتاب كي هللا لوسر

 هيف ملكت دقو ءهدج نع ء؛هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع ةياور نم هنإف «حتفلا ٌماع ةعتملا ميرحت

 لوصأ نم ًالصأ هنوكو هيلإ ةجاحلا ةدش عم ؛هحيحص» يف هئيدح جارخإ يراخبلا ري ملو «نيعم نبأ
 تخي مل «ةربس ٌُثيدح حص ولو :اولاق .هب جاجتحالاو هجارخإ نع ربصي مل ؛هدنع حص ولو ؛مالسإلا
 تناك اهنإ :رمع لقي مل حص ولو ءًاضيأو «ةيآلاب ٌجتحيو ءاهولعف مهنأ يوري ىتح دوعسم نبا ىلع

 )1١( ملسم هجرخأ (؟) .(1401) ملسمو :(0079/8) يراخبلا هجرخأ )0106(.

 )5( ج) (1400) ملسم هجرخأ (4) .(0018 ج) (1405) ملسم هجرخأ 015.

 )0( ملسم رظناو لاه /* دحأ هجرخأ )/17131(.



 ساطوأ ٌةوزغ ىمسُتو :نينح ةوزغ يف :لصف 56 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . اهنع ىهنو اهمّرح هي هنإ :لوقي ناك لب ءاهيلع بقاعأو ءاهنع ىهنأ انأو كي هللا لوسر دهع ىلع
 ًاقح ةوبنلا ةفالخ ٌدِهع وهو قيدصلا دهع ىلع لعفت مل حص ولو :اولاق

 نأ هنع هللا يضر يلع ٌثيدح ّمص دقف حصي مل ولو ةَرْبَس ٍثيدح ًةحص تأر :ةيناثلا ةفئاطلاو

 هغلبي مل اهلعفب اهنع ربخأ يذلا نأ ىلع رباج ثيدح لمح بجوف ءءاسنلا ةعتم مّرح كي هللا لوسر
 اهميرحت رهظ «ٌعازنلا اهيف عقو املف «هنع هللا يضر رمع ُنمز ناك ىتح رهتشا دق نكي ملو ؛ٌميرحتلا
 .قيفوتلا هللابو .اهيف ةدراولا ٌثيداحألا ٌفِلَتأت اذهبو «رهتشاو

 زاجأ امك «نيلجرلاو لجرلل اهنامأو ٍةأرملا ةراجإ ٌزاوج :هقفلا نم حتفلا ةصق يفو :لصف

 . اهّيَومحل ءىناه مآ َنامأ لكي ئبنلا

 يبأ نب دعس نب هللا ديع نإف «ةباتتسا ريغ نم هّنُرر تظلغت يذلا دترملا لتق ٌراوج هقفلا نم اهيفو
 موي ناك املف «ةكمب قحلو «َّذترا مث هوكي هللا لوسرل يحولا بّتكي ناكو ءرجاهو ملسأ دق ناك حرس
 تكسمأ امنإ : لاقو هعياب مث ءأليوط نع كسمأف «هعياي و هللا لوسر نافع نب نامثع هب ىنأ «حتفلا

 يِفَبَْي ام :لاقف ؟هللا لوسر اي ّيلإ تأموأ اله : لجر هل لاقف «هقلع ٌبرضيف « «مُكضعب هيل | موقيل هنع

 «يحولا ةباتكو «هترجهو «هناميإ دعب هتدرب هًرفك ظّلخت دق ناك اذهف 2''«نّيمألا ُةَئئاحح هَل هَل َنوُكَ نأ يبت
 هب ءاج املف ءهلتق ُديِرُي لَك هللا لوسر ناكو ءهّبيعيو مالسإلا ىلع نعطي نيكرشملاب ّقِحَّلو َّدترا مث

 هيلإ موقيل هعيابُي ملو «نامثع ني ءايح هلتقب لي يبنلا رمأي مل «ةعاضرلا ني هاخأ ناكو نافع نب امتع

 نم ُهِلي هللا لوسر ىيحتساو «هنذإ ريغب هلتق ىلع اوُمِدْقُي نأ هي هللا لوسر اوُباهف «هلتقيف هباحصأ ٌضعب
 «هعيابف ,حوتفلا نم كلذ دعب هنم رهظ امم هلا ديعب هناحبس هللا ديري امل ُنباَسلا ٌردقلا دعاسو «نامثع

 ْمُهَءاَبَو قح لوس نأ اَوُدِهَعَو مينميإ َدَعَب اورد روكح موه هنأ ىدَقَي تيك # : هلوقب هللا ىنثتسا نمم ناكو

 9 ةيتعأ الا ركبت هلأ ةكتق وع ناتج هبل © يي َمْوَعلا ىدْهَي ال ُهَلأَو ثتيْلا

 عيب ُدوُفَح هَل نه اومكَسأَو َكِنَد دب ام اوبات ندا الإ (©99 «توزلب م 56 بادن 0 َندِننَح
 كِلاَخُي ال لك يبنلا نأ :يأ هني يملا اح هَل َنوُكَت نأ ٌيِبِل يي ام :ي هلوقو ءانارمع لآ 40
 .هرهظأو «هنلعأو هب َحّرص لب «هب موُي مل ءهّرمأو وللا ٌمكح ذفن اذإو ,هتيزالع هّرِس الو «هّئطاب هٌرِهاظ

 ساطوأ ٌةوزغ ىمسُتو «نينح ةوزغ يف :لصف
 مهنأل «نزاوّم ًةوزغ ىمسُتو ءاهناكم مساب ٌةوزغلا تيّمُسف «فئاطلاو ةكم ٌنيِب ناعضوم امهو

 .لئكو هللا ٍلوسر لاتقل اْوَنَأ نيذلا

 نب ُكلام اهعمج ؛ةكم ني هيلع ُهَّللا حتف امو كي هللا لوسرب ُنزاوه تعمس املو :قاحسإ نبا لاق

 ءركب نب ُدعسو ءاهّلُك ُمَجو ٌرَضُم هيلإ تعمتجاو ءاهلُك ٌفيقث نزاوه عم هيل ! عمتجاو «يِرْضّنلا فوع
 نِزاوَم نِم اًمْرُضحي ملو :ءالؤمل الإ ناليَع سيق نم اهدهشي ملو «ليلق مهو «لاله ينب نم ٌنمانو
 ناكو «برحلاب هّتفرعمو ُهّيأر الإ هيف سيل ريبك خيش ةمّصلا ُنِب ٌديرد مشج يفو «بالك الو «ٌبعك
 نب عيِبُّس كلام ينب يفو ءدوسألا نب ٌبراق فالخألا يفو مهل ٍناَدّيس فيقث يفو «ًابّرجم ًاعاجش

 )١( يئاسنلاو «(71417) دواد وبأ هجرخأ ٠١6 /97« يبهذلا هقفاوو هححصو «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم 244 / مكاحلاو .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الح سلطوا ًٌةوزغ ىمسُتو «نينح ةوزغ يف :لصف

 ٌريسلا عمجأ املف .يرصَّنلا فوع نب كلام ىلإ سانلا رمأ ٌعامجو «؛ثراحلا نب رمحأ هوخأو ثراحلا
 نانا هلإ عمتجا «ساطوأب لزن املف «مهءائيأو مهءاسنو مهلاومأ سانلا عم قاس هوكي هللا لوسر ىلإ

 ال «ليخلا ُلاَجَم ّمُعِن : لاق «سواطوأب : اولاق ؟متن نأ داو يأب :لاق لزن املف « «ةمّضلا نب ُكْيَرُ مهيفو

 ؟ءاشلا راعُيو «يبصلا ءاكُيو «ريمحلا قاهنو هريعبا ءاض عمسأ يلام «للْفَس الو « سمي َْع

 «كلام اذه :ليق ؟كلام َنْيَأ :لاق . مهءانبأو مهلاومأو مّهَءاسن سانلا عم فوع نب ُكِلام قاس :اولاق
 يلام «مايألا نم هدعب ام هل نئاك ٌموي اذه نإو «كموق ٌسيئر ٌتحبصأ دق كنإ كلام اي : لاق .هل يعُدو

 «مهءانبأ سانلا عم ُثقس : لاق ؟ءاشلا راعُيو ءريغصلا ءاكُبو ءريمحلا قاهُنو «ريعبلا ؛ءاغُر عمسأ

 :لاقف .مهنع لتاقيل هلامو هّلهأ لجر ّلُك فلخ لعجأ نأ تدرأ :لاق ؟َمِلو :لاق .مهلاومأو ءمهءاسنو

 نإو ؛هحمرو هفيسب لج الإ كذفني مل كل تناك نإ اهنإ «ءيش مزهنملا دري لهو هّللاو ٍنأض يعار

 ٌدحأ اهذهشي مل : اولاق ؟بالكو ٌبعك تلعف ام : لاق مث ؛كلامو كلهأ يف َتْحِضُت ؛َكيلع تناك

 مكنأ تذَولو «بالك الو ٌبعك هنع ْبْغَت مل «ةعفرو ٍءالع موي ناك ول ءّدجلاو ٌدَححلا باغ : لاق . . مهنم

 َكِناَذ :لاق .رماع نب فوعو ؛رماع نب ورمع : اولاق ؟مكنم اهدهش نمف «بالكو ٌبعك تلعف ام متلعف

 ىلإ نزاوه ٍةضيب ٍةضيبلا ميدقتب عنصت مل كنإ كلام اي .نارضي الو ناعفني ال «رماع نم ٍذاَعَدَجلا
 تناك نإف «ليخلا نوتم ىلع ةابّصلا قلا مث ءمهموق ايلُعو مهدالب عّنمتُم ىلإ مهعفرا «ًائيش ليخلا روحن
 ال ِدَّللاو :لاق .كلامو كلهأ ٌتزرحأ دقو «كلذ كافلأ ؛ كيلع تناك نإو «كءارو ْنَم كب ّقحل ءكل

 ىتح فيسلا اذه ىلع ّنئكّنأل وأ «نزاوه ٌرّشعم اي ينْعيِطُتل هَّللاو ءَكّلقع َريُكَو تْرِيك دق كنإ «ٌلعفأ

 مل موي اذه :ديرُد لاقف ؛كانعطأ :اولاقف «يأرو ركؤ اهيف ديرُدِل نوكي نأ هركو ؛يرهظ نم ٌجّرخي

 . ينتمي ملو هدهشأ

 عضأا 72ه يِفّبَحأ خلجاهيِفييتِفلاَه
 لن َصةكَفناَهلأ3َق غتفمّيلاةهَق مَو دوه
 ثعبو ءدحاو لجر دش اوُدُش مث ٠ «مكفويس نوفجج اورسكاف مهوُمتيأر اذإ : سانلل كلام لاق مث

 ىلع ًاضيب ًالاجر انيأر :اولاق ؟مكنأش ام مكليو :لاق ءمهّلاصوأ تقّرفت دقو هَّْئَأَف .هلاجر نِم ًانويع
 .ُديِرُي ام ىلع ىَضَم نأ ههجو نم كلذ هدر ام ِهللاوف «ىرت ام اًنَباصأ نأ انكسامت ام وّللاو ءِقلُب ليخ

 يف لدي نأ هرمأو «يملسألا ٍدَرْدَح يبأ نب هللا دبع مهيلإ ثعب وكي هللا يبن مهب عمس املو

 ميس ىتح مهيف لخدف «دردح يبأ نبا قلطناف «مهربخب هيتأي مث «مهملع مّلعي ىتح مهيف ميِقُيَف «سانلا

 ىتح لبقأ مث «هيلع مُه ام نزاوه رمأو كلام نم َعِمّسو هلي هللا لوسر برح نم هل اوعمج دق ام ملعو
 , 9 ريخلا هريخأف هلك هللا لوسر ىتأ

 «ًاحالسو ًاعاردأ ةيمأ نب ناوفص دنع نأ هل َرِكُذ ءنزاوه ىلإ ريسلا كلك ِهَّللا ٌلوسر عمجأ املف
 لاقف :«ًادغ انودع هيف ىقلن اذه كحال انْرِعأ !ةيمأ ابأ اي) :لاقف ء«كرشم ذئموي وهو هيلإ لسرأف
 «سأب اذهب سيل :لاقف :2"”هَكْبَلِإ اَهيدَوُت ىَّنَح ٌةَئوُمْضَم ٌةَيِراَع ْلَب' :لاق ؟دمحم اي ًابصغأ :ناوفص

 .417ا//؟ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا )١(

 .دهاوش هلو ءنسح هدانسإو ؛رباج ثيدح نم 248/7 مكاحلا هجرخأ (؟)



 سلطوا ًةوزغ ىمسُتو ءنينح ةوزغ يف :لصف 51و (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .لعفف ءاهلمح مهّيفكي نأ هلأس ْهكو هللا لوسر نأ اومعزف «حالسلا نِم اهيفكي امب عرد ةثام هاطعأف

 ءهعم اوجرخ نيذلا هباحصأ نِم فالآ ةرشع عم «ةكم لهأ نِم نافلأ هعم هلك هللا لوسر جرخ مث
 ءاقل ديِرُي ىضم مث «ًاريمأ ةكم ىلع ديسأ نب ٌباَّتع لمعتساو «ًافلأ رشع ينثا اوناكو .ةكم مهب هللا حتفف
 .نزاوه

 نب رباج هيبأ نع ءرباج نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف :قاحسإ نبا لاق
 هيف ردحنن امنإ «طوطخ توجأ ةماهت ةيدوأ نم ٍداو يف انردحنا «نينح يداو انلبقتسا امل :لاق هللا دبع

 هئانخأو هباعش يف انل اوُتَمكَف ءيداولا ىلإ انوقبس دق ٌموقلا ناكو «حبصلا ةيامع يفو :لاق .ًارادحنا

 انيلع اوَُدِش دق «ُبئاتكلا الإ نولُّقحنم نحنو انعار ام هللاوف ءاودعأو ءاوؤيهتو ءاوعمجأ دق ؛هقياضمو
 تاذ كو هللا لوسر زاحناو ؛دحأ ىلع مهنم ٌدحأ يِوْلَي ال نيعجار ُنسانلا رمشناو .دحاو لجر َةَّدَش

 عم يقبو ءاوّللا ِدْبَع نب ُدَمَحُم اَنأ للا ُلوُس َر انأ ّيلإ لَه ؟ُنماّنلا اَهّيأ ّن َّنْبَأ ىلإ» : :لاق مث ؛ «نيميلا

 ءرمعو ركب وبأ نيرجاهملا نم هعم تبث نميفو «هتيب لهأو ٍراصنألاو نيرجاهملا نم رن هِي هللا لوسر
 «ثراحلا نب ٌةعيبرو ؛سابعلا نب لضَفلاو «هنباو ثراحلا نب نايفس وبأو سابعلاو يلع هتيب لهأ نمو

 هديب ءرمحأ هل لمج ىلع نزاوه نم لجرو :لاق .ذئموي َلِتُقو «نميأ مأ نبا نميأو «ديز نب ٌةماسأو

 «ُسانلا هتاف اذإو ءهحمرب نعط «كردأ اذإ .هفلخ ُنزاوهو «نزاوه ءامأ ليوط حمُر سأر يف ءادوس ةيار

 راصنألا نم لجرو «بلاط يبأ نب يلع هيلع ىوهأ ذإ كلذك وه انيبف «هوعيتاف هءارو نمل هحمر عفر
 ىلع يراصنألا بثوو ؛هزجع ىلع عقوف «لمجلا يبوقرع برضف ههِفْلَخ ْنِم يلع ىتأف :لاق «هناديرُي
 ام هللاوف :لاق .ُنمانلا دلتجاف :لاق «هلحر نع تعجناف ءهقاس فصنب همّدق نطأ ًةبرض هبرضف «لجرلا
 . "0و5 هللا لوسر دنع ىراسألا اودجو ىتح مهتميزه نِم سانلا ٌةعجار تعجر

 ةكم لهأ ةافجج نِم ٌهِكو هللا لوسر عم ناك ْنَم ىأرو «نوملسملا مزهنا املو :قاحسإ نبا لاق

 مهتميزه يهتنت ال :برح نب نايفس وبأ لاقف « «نغّضلا نم مهسفنأ يف امب مهنم لاجر مّلكت ؛ةميزهلا

 الأ ؛ِةّدَّلُك هباوص : ماشه نبا لاقو «لبنحلا نب ب ةّلبج خرصو ؛هتنانك يف هعمل مالزألا نإو ءرحبلا نود

 ينّتَرَي نأل هللاوف «كاف ُدّللا ضف تكسا : ًاكرشم دعب ناكو همأل هوخأ ُناوفص هل لاقف «مويلا ٌرْحّْسلا لطب

 .نزاوه نم لجر ينّبري نأ نم ّيلإ ٌبحأ «شيرق نم ُلجَر
 ةكم ٌةْكو هللا لوسر لخد «حتفلا ُماع ناك امل :لاق «يبجبَحلا نامثُع نب ةبيش نع دعس ُنبا ركذو

 رأثأف ةَّرِغ دمحم نم بيصأ نأ اوطلتخا نإ ىسعف «نينُحب نزاوه ىلإ شيرق عم ٌريسأ : تلق «ةونَع

 ًادمحم عبتا الإ دحأ مجعلاو برعلا نم ّقبي مل ول :ٌلوقأو ءاهّلُك شيرق رأثب ٌتمق يذلا انأ نوكأف هلم

 ّمحتقا «ُسانلا طلتخا املف ءٌةوق الإ يسفن يف رمألا ٌدادزي ال هل ٌتجرخ امل ًادصْرُم تنكو ءًادبأ هيعبت ام

 هرعشأ تدك ىتح يفيس ُتعفرو ؛هنم ُديرأ ام ٌديرأ ُثوندف «فيسلا تلصأف ءهتلغب نع كو هللا لوسر

 يلإ ٌتفتلاف يلع ًافوخ يرصب ىلع يدي ٌتعضوف ؛ينّشحمي داك قريلاك ران نِم ظاوُش يل َعِفرف «هايإ
 َنِم ُهْذِعأ ْمُهَّللا» : لاق مث ءيِرْدَص َحَسَمَف هْنِم ُتوْنَدَق «ينِم ندا ُبْيَش اَي : ينادانف كو هللا لوسر

 يف ناك ام ُهَّللا ّبهذأو « يسفنو «يرصبو «يعمس ْنِم َّلِإ ٌّبحأ ٍذِئَبعاس ناك وهل ِهللاوف :لاق «ناطْبَّشلا

 .ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص ثيح يوقف وهو دانسإلا اذهب 2447 /؟ ماشه نبا هركذ )١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 54 سلطوأ ٌةوزغ ىمسُتو ءنينح ةوزغ يف :لصف

 ّلُك يسفنب هّيقأ نأ بحأ ينأ ٌملعي هللا ءيفيسب ٌبرضأ هّمامأ تمدقتف :«ٌلتاقف ْنْدا» :لاق مث ءيسفن
 عجبارت ىتح همزل نميف هُمزلأ تلعجف «فيسلا هب ٌثعقوأل ًايح ناك ول يبأ ةعاسلا كلت ُتيقل ولو ؛ءيش

 ىتح مهرثأ يف جرخو ءاهيلع ىوتساف هلو هللا ٍلوسر ٌةلغب ْتَبْرُقَو ءدحاو لجر ًةرك اوُركف ءنوملسملا
 ًايح يريغ ٌدحأ هيلع لخد ام «هيلع ٌتلخدف ٍءهءابخ لخدف 'ررو عم ىلإ عجدفر جو ّلُك يف اوقّرفت

 لكب ينثدح مث ,«َكِسْفتِل ٌتْدَرا امم ٌرَح َكب هللا دارأ يذلا !ُبْيَش ايه :لاقف هب ًارورسو ءههجو ةيؤرل

 َكنأو هللا الإ هْلِإ ال نأ ٌدهشأ ينإف :ٌتلقف :لاق  .طق دحأل هركذأ نكأ مل ام يسفن يف ٌترمضأ ام

 .«كل ُهّللا َرَئَمد :لاقف ٠ يل رفغتسا : تلق مث هللا لوسر

 ؛بلطملا دبع نب سابعلا هيبأ نع ؛سابعلا نب ريثك نع ؛يرهزلا ينئدحو :قاحسإ نبا لاقو

 هاش ًاميسج ًءرمإ تنكو ءاهب اهُئْرَجش دق «ءاضيبلا هتلغي ٍةَمَكَحِب ٌلخآ هلي هللا ٍلوسر عمل ينإ :لاق

 رأ ملف : :لاق (؟ُسساَّنلا اَهّيَأ َنْيَأ ىلإ» :سانلا نم أو ام ىأر نيح لوقي هلا لوس :لاق ءتوصلا
 هقرُمتلا باكشأ رشف اي ءراَصْنألا رفت َمغَم اي :حّرضا ُساَبَع اب» :لاقف «ءيش ىلع نووي سانلا
 يف اهفذقيف هعرد ذخأيف «كلُذ ىلع ُريقي الف ءهٌريعَب ينثيل لجرلا ُبهذيف :لاق .َكِيَبَل َكِْيَبَل :اوباجأف

 ىلإ يهتني ىتح توصلا مؤيو ؛هليبس يلخيو «هريعب نع ٌمِجتقيو ءهَّسرُتو هسوقو فيس ذخأيو ءهقُُع
 :تناك ام َلَّوأ ةوعدلا تناكف اوُلتتقاف ءساّنلا اوُلبقتسا «ةئام مهتم هيلإ عمتجا اذإ ىتح هك هللا لوسر

 ين هك هللا ُلوسر فرشأف «برحلا دنع ًاربُص اوناكو «جرزخلل اي: ًارخآ تصلخ مث «راصنألل اي

 :هريغ ٌدازو '''ٌسيطّولا َيِمَح َّنآلا» :لاقف َنوُدلَتْجَي مهو «موقلا ٍدّلَتُم ىلإ رظنف ؛هبئاكر
 بِبلَصفلاِدْبَعنِفانأ ِْبِدَكأليهبْئلاظا0َكأ

 :لاق مث ِراّمُكلا هوجو يف اهب ىمرف ِتاّيصح لي وَّللا ٌلوسر ذخأ مث : «ملسم حيحص» يفو
 .0ًريذُم مهّرمأو «ًاليلك مُمَّدَح ىرأ ُتْلَز امف «مهامر نأ الإ وه امف هِدّشَحُم ِّبَرَو اوُمَرَهْلا»

 «مهّهوجو اهب لبقتسا مث «ضرألا بارت نم ةضبُق ٌضبق مث «ةلغبلا نع لزن هنإ :هل ظفل يفو

 ."”نيربدم اولوف «ةضبقلا كلتب ًابارت هينيع ألم الإ ًاناسنإ مهنم ُهّللا قلخ امف :«ةوُجّولا ٍتَهاَش' :لاقو

 موي نولتتقي سانلاو ؛موقلا ٍةميزه لبق تيأر دقل :لاق «معطم نب ريبُج نع قاحسإ نبا ركذو
 ثوئبم ُدوسأ لمن اذإف ٌترظنف ؛موقلا َنيِبو انئيب طقس ىتح ءامسلا نم لبقأ ءدوسألا ٍداجَبلا ّلثم نين
 .ةكئالملا اهنأ كشأ ملف «موقلا ةميزه الإ نكي ملف «يداولا الم دق

 مهّضعب ركسعو ؛فوع نب كلام مهعمو «فئاطلا اوتأ «نوكرشملا مزهنا املو :قاحسإ نبا لاق

 رماع ابأ ساطوأ لبق هّجوت نم راثآ يف لك هللا لوسر ٌثعبو ءٌدلخن وحن مهضعب هّجوتو «ساطوأب

 ىسوم وبأ ةيارلا ذخأف « لتقف مهسب يمرف لاّتِقلا هوُشوانف «مزهنا نم ّضعب سانلا نِم كردأف :ّيرعشألا

 لاقف «رماع يبأ لتاق لتقو . ُهّللا مهمزهف هيلع هللا حتفف ؛مهلتاقف ءهيخأ نبا وهو «يرعشألا

 قاحسإ نبا ىوس ملسمو يراخبلا لاجر هلاجر دانسإ اذهو «قاحسإ نبا نع ؛444 444 /؟ «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ )١(

 .ثيدحتلاب حرص ثيح ةقث وهو «ةعباتم ملسم هل ىور

 . بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ؛(1١ا7//9) ملسمو يراخبلا هاور دقف رعشلا نود سابعلا ثيدح نم «(197/0) ملسم هجرخأ )0

 ةملس يبأ ثيدح نم «(19/737) ملسم هجرخأ ()



 2222 ا ول ينس اا 22 0 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعمل داز ساطوأ ٌةوزغ ىمسُتو ءنيذح ةوزغ يف :لصف ليحل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 رفغتساو هَكِقْلَح ْنِم ريثك َنَْ مالا َْوَي ُهلَعْجاَو وِلْهأَو راع يبأ ديب رفحا مهّللا» : كي هللا ٌلوسر
 . ©”ئسوم يبأل

 َعَمْجُت نأ مئانغلاو يِبّسلاب يللا ٌلوسر رمأو «فيقث نصحب نّصحت ىتح فوع نب كلام ىضمو

لأ نيرشعو ٌةعبرأ ٌلبإلاو ءسأر فالآ ٌةتس ُيبَسلا ناكو هةَناَرْعِجلا ىلإ هوهجوو ُهَلُك كلذ َعِمْجَف
 ءًاف

 هيلع اومّدقي نأ وهلا لوسر مهب ىنأتساف ءةضف ةيقوأ فالآ ةعبرأو «ةاش فلأ نيعبرأ نم ٌرثكأ متغلاو

 نيعبرأ برح ّنب نايفس ابأ ىطعأف «ٍسانلا َلَّوَأ مهُيولق ًةفلؤملا ىطعأو ءاهمسقف لاومألاب أدب مث

 ينبا :لاقف « «لبإلا َنِم ٌةئاِعَو ٌةيِقوُأ َنيِعبْرَأ ُءوُظْعَا :لاقف ؟ديزي ينبا :لاقف «لبإلا نم ًةئامو «ةيقوأ

 هلأس مث «لبإلا نم ةثام مازج نب ميكح ىطعأو « ؛لبإلا نم ٌةَئامَو ٌةيقوُأ َنيِعَبرَأ وطه :لاق ؟ةيواعم

 يفقثلا ةئراح نب ءالعلا ىطعأو «لبإلا نم ةئام ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا ىطعأو ؛هاطعأف ىرخأ ةئام

 يف لاقف «نيعبرأ سادرم نب َسابعلا ىطعأو «نيسمخلا باحصأو «ةئاملا باحصأ ركذو «نيسمخ

 ١ .ةئاملا هل لمكف ءارعش كلذ

 لجر لكل مُهماهس تناكف «سانلا ىلع اهَّضف مث ءسانلاو مئانغلا ءاصحإب تباث نب ديز رمأ مث

 .ةاش ةثامو نيرشعو ًاريعب رشع ينثا ذخأ ًاسراف ناك نإف .ةاش َنيعبرأو لبإلا نم ًاعبرأ

 يردخلا ديعس يبأ نع :ديبل نب دومحم نع (ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحو :قاحسإ نبا لاق

 يف نكي ملو «برعلا لئابق يفو «شيرق يف اياطعلا كلت نم ىطعأ ام ةييهللا ُلوسر ىطعأ امل :لاق

 لاق ىتح «ٌةلاقلا مهيف ترْثُك ىتح ءمهسفنأ يف راصنألا نم حلا اذه دجو «ءيش اهنم راصنألا

 ّيحلا اذه نإ !هللا لوسر اي :لاقف :ةدابع نب دعس هيلع لخدف ءهّموق هللا ُلوسر هّللاو يقل : مهلئاق

 «كموق يف تمسق «ٌتبصأ يذلا ءيفلا اذه يف ٌتعنص امل مهسفنأ يف كيلع اودجو دق راصنألا نم

 َنْيَأَك» :لاق .ءيش اهنم راصنألا نم ّيحلا اذه يف نكي ملو «برعلا لئابق يف ًاماظع اياطع تيطعأو

 هذه يف َكَموق يل َْمْجاف» :لاق .يموق نم الإ انأ ام ؛هللا لوسر اي :لاق «؟ُدْعَس اي َكِلُذ ْنِم َتْنَأ

 ءاوعمتجا املف مهدرف نورخآ ءاجو ءاولخدف «مهكرتف ؛ّنيرجاهملا نم ٌلاجر ءاجف :لاق هةَريِظَحلا

 هيلع ىنثأو هللا َدِمَحُك « لي هللا لوسر مهاتأف «راصنألا نم ٌيحلا اذه كل عمتجا دق :لاقف ءٌدعس ىتأ

 مل نيا ين ولع الجو ءنكاع يتبل ا راشألا رقفت ا :لاق مث «هلأ ره ا
 «؟مُكبوُلُف َنْيَ هللا تلأك ٌءاَدْعَأو ءىب ُهَّللا ْمُكاَْهأك ةلاعو «يب ُهَللا مُكادَهُت الًالُض

 هلوسرو هللا :اولاق

 هلوسرإو لِ للا لوسر اي كييجن اًدامب :اولاق «؟ِراَصْنألا َرَشْعَم اي ينوُبيُِت الأ» :لاق مث ٠ لضفأو ّنمأ

 ًالوذُخَمو َكاَْفَّدَصَ ًابْذَكُم ات : ْمككُدْصَلو مُتْدَدَصلُ مْنلُقَل مُكنِش ول ِهللاو اَمأ» :لاق .ّلْضَملاو ُنملا

 ّنِم ٍقَعاَعُل يف مُكِسُقْنَأ يف راصنألا ٌرَشَْم اي يلع متذَجوأ :كانيسآن ًالئاعو ءَكاَْيَوَن ديرو «َكاَنْرَصَُق

 ُساَنلا َبَمْذَي نأ ٍراَصْألا َرَشَْم اب َنْوَصِرَت الا ءمُكآلْسِإ ىلإ ْمكلَكَوَو ءاوُمِلْسُيِل ًاموق اهب ُتّْلَت ايدل

 امي ٌريخ وب َنوُيِلَْنَت اَمَل هدب ِدَمَحُم ٌسْفَن يِذَئاوَف ءمكلاحر ىلإ وللا ٍلوُسَرِب َنوُمِجْرَتم «ريعبلاو ءاَّشلاب
 راصنألا تَكَّلَسو ءّايِداَوَو ًابغِش ُنساَّنلا َكَلَس ْوَلَو ءِراَصْنأْلا نِم ًاءرما ُتْنُكَل ةَرْجهلا الْوّلَو وب َنوُيَِقْنَي

 .071494) ملسممو «(1885) يراخبلا دنع هلصأو . 404 /7 ماشه نبا هركذو ءلسرم اذه (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 اَنْبَأَو َراَصْنألا مَحْرا ّمهَّللا ٌناثو ُنماَّنلاو ٌراَمِش ٌراصنألا ءاهيداوو ٍراصنألا َبْعِش ٌتْكَلَسْل ًايِداَوَو ًابْعِش
 لكك هللا ٍلوُسرب ًائيضَر :اولاقو .مهاح اوُلضخأ ىّبح ٌموقلا ىكبف :لاق «راصنألا ِءانبأ ءانبأو ٍراَصْنأْلا
 .©0اوقرفتو لو هللا لوسر فرصنا مث ءأظحو ًامْسَّق

 :تلاقف ةعاضّرلا نم كلك هللا لوسر تأ ىزُعلا دبع نب ثراحلا تنب ُءامِيَّشلا تمدقو
 «يرهظ يف اهينتضَضَع ٌةّضع :تلاق «؟كلذ ٌةَمالع امو» :لاق «ةعاضرلا نِم كّدخأ ينإ !هللا لوسر اي
 :لاقف ءاهرّيخو هيلع اهسلجأو :ةءادر اهل طسبف «ةمالعلا لَو هللا ٌلوسر فرعف :لاق .كّتكروتم انأو
 ىنْتَمُت لب :تلاق «ِكِْوَت ىلإ يمجْتف ِكَمتما نأ تبا ْنإو ءُةَمّركُم ٌةببَحُم يدنمك ةماقإلا تيا نإ
 للك هللا ٌلوسر اهاطعأف «تملسأف :رمع وبأ لاقو .ةيقب امهلسن نِم مهيف لزي ملف ءرخآلا ني امهادحإ تجوزف «ةيراجو لوحكم :هل لاقي ًامالُع اهاطعأ هنأ دعس ونب تمعزف «لعفف «يموق ىلإ يندرتو
 .9بقل ءاميشلاو :لاقو .ةفاذح اهامسو ؛ءاشو ءًامعنو «ةيراجو دبعأ ٌةثالث

 نإ) :لاقف «لاومألاو ىَبَسلاِب ّدْمَي نأ هولأسف «ةعاضرلا نم لَك هللا ناقرب وبأ مهيف 0 رش هس جا نلص ةحاضرا يف لا لرسب مالتي عقد
 ام :اولاق فون مار 3 مكااسنو 9 ل ك ْثيِدَحلا 3 3 نور ني
 لإ 4 وللا ٍلوُسَر ٌعِفْشَْسَن اننإ :اولوقف اوُموُقك ًءاَدَلا ُتِيَلَص اذإ» :لاقف .ًائيش باسحألاب ٌلدعن انك
 اوماق «ةادغلا ىّلص املف .هانَيْبَس اَنَْلع اوُدرَي نأ 2 هللا ٍلوُسَر ىلإ نينمؤُملا ُعِفْشَتْسَنو «َنيِنِموُملا
 ْمُكَل ُنَأْسَأَسَو ْمُكَل َوُهَك ءٍبِلطُملا ٍدْبَع ينبلو يل ناك اَم اَمأ» :هلك ِهّللا ٌلوسر لاقف ءَكِلْذ اوُناقف
 انأ امأ : سباح نب ٌحرقألا لاقف لي ِهّللا لوسريل وهف انل ناك ام :راصنألاو َنوُرِجاهملا لاقف َنماّتلا
 وني انأ امأ :سادرم نب ُيمابعلا لاقو .الف ةرازق ونبو انأ امأ :نصح ني ةنيبُت لاقو ءالف ءميمت وُنبو
 «ينومتنُّهو :سادرم نب ٌسمابعلا لاقف لي هللا لوسرل وهف انل ناك ام :ميلس ونب تلاقف ءالف ءميلس
 ملف ءمهئرّيح دقو ءمُهَيْبَس تيتا ُتُْك ْدَكَو ؛َنيِمِلْسُم اوُؤاَج ذك َمْوَقلا ءالؤه نإ :هيلي هللا ٌلوسر لاقف
 لاقف «ءانيلع ُهّللا ءيفي ام ِلَّوَأ نم ضئارف تس ٍةَصيِرُك لك ُهَلو «مهيلع دريل دّفَحِب َكِسِمَتْسَي ْنَأ ٌبَحأ ائمو كلذ ليبسف :هُرَي نأب ةَسْفَت ثباَطَق ءيش نهم ُهَدْنِع ناك نمف ءأئيش ءاسنلاو ءانبألاب اوُلْعَي
 ىَتَح اوُمِجْزاف ءٌضْرَي ْمَل ْنَمِم ْمُكْنِم َيِضَر ْنَم فرعن ال انإ» :لاقف .للي هللا لوسرل انييط دق :سانلا
 . ”مهءانبأو مهءاسن مهيلع اودرف مكرم مكؤافرع اًنيلإ َعْفرَي

 دعب اهّدر مث ؛هيدي يف تراص ًازوجع دري نأ ىبأ هنإف ؛نصح نب ةنييُع ريغ دحأ مهنم فلختي ملو
 .ةيطبُق ةيطبُق يِبّسلا كو هللا لوسر اسكو ؛كلذ

 ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف
 ةيمكحلا تكّنلاو ةيهقفلا لئاسملا نم

 هنيد يف ُنماَّنلا لخد ءةّكم حتف اذإ هنأ دعولا ٌقداص وهو «هّلوسر دعو دق لجو زع ُهّللا ناك

 .يوق ٌدانسإ اذهو .هل قاحسإ نبا نع ء444 448/7 ماشه نبا هركذ 00
 .السرم يدعسلا ديبع نب ديزي نع «قاحسإ نبا نع 408/17 ماشه نبا هركذ 20
 .نسح دانسإ اذهو «هب هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع ينئدح :لاق ؛قاحسإ نبا نع ,444/7 ماشه نبا هركذ (9)



 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف 51١ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا تل تلا هلا هسا
1000 

 ٌبولق كسمأ نأ ىلاعت هُئمكح تضتقا «نيبملا حتفلا هل ّمت املف ءاهرسأب ُبرعلا هل تنادو «ًاجاوفأ

 هللا ٌرمأ رهظيل «نيملسملاو ةكْيهْلا لوسر برحل اولأتيو اوعمجي نأو «مالسإلا نع اَهَعَت نمو َنِزاوه

 هلوسر هناحبس ُهّللا َرهظُيلو «حتفلا لهأل ًاناركش مهمئانغ نوكتلو ؛هئيدل هرصنو «هلوسرل هزازعإ ٌمامتو

 «برعلا نم ٌدحأ دعب مهمواقُي الف ءاهلثم نوملسملا قلي مل يتلا ةميظعلا ةكوشلا هذه هّرهقو «هدابِعو

 .نيمسوتملل ودبتو «نيلمأتملل حولت يتلا ةرهابلا مكحلا نِم كلذ ريغلو

 مهددَع ةرثك عم ةرسكلاو ةميزهلا ًةرارم ًالوأ نيملسملا قاذأ نأ هناحبس هُئمكح تضنقاو

 هلي هللا لوسر هلخد امك همرحو هّدلب لخدت ملو «حتفلاب تَعِفُر ًاسوؤُر َنِماطُيِل مهتكوش ٍةوقو «مهددٌعو

 «هتمظعل ًاعوضخو «هبرل ًاعضاوت هجرس ُسَمَّت ُداكت هئقذ نإ ىتح «هسرف ىلع ًاينحنم هسأر ًاعضاو

 نمل هناحبُس نيبيلو «هّدعب دحأل الو هلبق دحأل َّلِحَي ملو «هدلبو ُهَمّرَح هل لحأ نأ «هتزعل ٌةناكتساو

 الف هلُّدخي نمو ءهل بلاغ الف هّرصني نم هنأو «هدنع نم وه امنإ ّرصنلا نأ ِوَلَق نع َمَْيلا َبّلْقُت ْنَل :لاق

 نغُت مل اهنإف ؛مكتبجعأ يتلا مكترثك ال ءهنيدو هلوسر رصن ىّلوت يذلا وه هناحبس هنأو «هريغ هل رصان

 هللا لزنأف ءرصتلا ِديِرَب عم ربجلا ُمّلِ اهيلإ تلسرأ «مهُّبولق ترسكنا املف «نيربدُ مُثيلوف :ًائيش مكنع
 رصنلا َمَّلِخ نأ هُّتمكح تضتقا دقو .اهورت مل ًادونج لزنأو «نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هّئنيكس

 ني عهلَمجَو ٍضأْلا ف ايطشنا نيّلأ لع َثَت أ ُدرَو : راسكنالا لهأ ىلع ٌضيفت امنإ هزئاوجو
 ل

 4029 تئتخ اهاك ا مُهني امهَدُْمَو نعم توق ديد ألا نك يلد (©© تينرزلا فكي
 . [صصتقلا]

 .ًاعاتم الو ٌدضف الو ءأيهذ اهنم اوُمنغي ملف «ةكم مئانغ شيجلا عنم امل هناحبس هللا نأ :اهنمو

 َمْوَي اوُمِيَع لَه :ًارباج تلأس :لاق «هّينم نب بهو نع « 'ذواد وبأ ىور امك ًاضرأ الو ءًايبس الو

 ىلإ ةجاح مهيفو «فالآ ٌةرشع مُّهو «باكرلاو ليخلا ٍفاجيإب اهوحتف دق اوناكو .ال :لاق ؟ًائْيَش حلا

 مهبولق يف فذقو ءمهوزغل نيكرشملا َبولق هّتاحبس كَّرحف ؛ةوقلا بابسأ نِم ٌشيجلا هيلإ جاتحي ام

 هريدقت ْمُعتو «هدنجو هبزحُ ؛ةماركو :ٌةفايضو ألن مهعم مهببَسو ؛مهئاشو «مهمعتو «مهلاومأ جارخإ
 هللا لزنأ املف «ًالوعفم ناك ًارمأ ُهَللا يضقيل ءرصنلا ءىدابم مهل حالأو ءرفظلا يف مهعمطأ نأب هناحبس

 انل ةجاح ال :ليق ءهلوسرو هللا ماهس اهيف ترجو ءاهلهأل مئانغلا تدريو «هئايلوأو هلوسر ىلع ُهّرصن

 اوؤاجف «ةبانإلاو ًةبوتلا مهبولق ىلإ هناحيس هللا ىحوأف «مكيرارذو مكئاسن يف الو ءمكئامد يف

 لني نإ :و مُكيْبَسو مكءاتبَأو مُكَءاَسِن مكيلع ٌدْرَت نأ «مكنابتإو مكيالسإ ٍرْحُش نم نإ :ليقف .نيملسم
 8/١. :لافنألا] 4ٌرِحي ُروُنَع ُهّنلَو كَل رينو مكن ده آَنَي اَرَح يوي اَبَع ميول يف ُهَنأ

 نيب ُكَرْقُي اذهلو ءنينح ةوزغب مهوزغ متخو «ردب ةوزغب برعلا وزغ حتتفا هتاحبس هللا نأ : اهنمو

 عم اهسفنأب تلتاق ةكئالملاو «نينس ٌعبس امهنيب ناك نإو :نينحو ٌردب :لاقيف ءركذلاب نيتازغلا نيتاه

 نيتازغلا نيتاهبو ءامهيف ءابصحلاب نيكرشملا هوجو يف ىمر هلي يبنلاو «نيتازغلا نيتاه يف نيملسملا

 :ةيناثلاو «مهّدَح نم ترسكو مهتفّوخ : ىلوألاف ؛نيملسملاو هك هللا لوسر وزغل برعلا ٌةرمج تكف
 .هللا نيد يف لوخدلا نم ادي اودجي مل ىتح مهّعمج تلذأو ءمهّماهس تدفنتساو «مهاوق تغرفتسا

 )١( ) )309نسح ٍدانسإب .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كك هتئمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 ءاودلاك تناكف «متخملاو رصنلا نم هوُنان امب مهحّرفو «ةكم ّلهأ اهب َرَبَج هناحبس هللا نأ :اهنمو
 رش نم مهنع فرص امب مهيلع هتمعن ٌمامت مهفرعو «مهربج ّنيع ناك نإو ؛مهرسك نم مهلان امل
 مهلكأل ,مهنع اودرفأ ولو «نيملسملاب مهيلع اوُرِصُن امنإو ؛ةقاط مهب مهل نكي مل هنإف ؛نزاوه
 .ىلاعت هللا الإ اهب طيحُي ال يتلا مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ ءمهّردع

 «مهربخب هيتأيل هودع نيب ٌلخدي ْنَمو ًنويعلا ثعبي نأ هل يغبني مامإلا نأ هقفلا نم :اهيفو :لصف
 راس امك «مهيلإ ٌريسي لب «مهرظتني دُعقي ال ةَعَئَمو ةوق هشيج يفو هل هّودع دصقب عمس اذإ مامإلا نأو
 .نينخب مهيقل ىتح نزاوه ىلإ هُو هللا ٌلوسر

 هلي هللا ٌلوسر راعتسا امك ؛هودع لاتقل مهتدُعو نيكرشملا حالس ٌريعتسي نأ هل مامإلا نأ : اهنمو
 . لرشم ذئموي وهو «ناوفص عاردأ

 نإف ءًاعرشو ًاردق اهتاببسمل هللا اهبصن يتلا بابسألا َلامعتسا لكوتلا مامت نِم نأ :اهنمو
 «حالّسلا عاونأب نوُتّصحتم مهو مهودع َنوُقْلَي اوناك امنإو الكوت قلخلا ٌلمكأ هّباحصأو لك هللا لوسر
 :ةدئاملا] © يات ني كلْمِصَي ُهَئََو# : هيلع هللا لزنأ دقو .هسأر ىلع ةضئيَّبلاو .ةكم كي هللا لوسر لحخدو
77]. 

 نأب ةرات :باوجلا يف سياكتيو ءاذه ّلكشتسي ملعلا يف خوسر الو دنع قيقحت ال نمم ريثكو
 ٌضعب اهنع لأس ةلأسم رصم يف تعقوو .ةيآلا لوزن لبق ناك اذه نأب ةراتو «ةمألل ًاميلعت هلعف اذه
 دعب ناك لف للا لوسر نأ ؛ريبكلا هخيرات» يف ركاسع نب مساقلا وبأ هركذ ٌثيدح هل َرِكُذ دقو ءءارمألا
 اذه يفو :اولاق .همّدق نم هنم لكأي ىتح هل َمّدُق ًاماعط لكأي ال ةمومسملا ًةاشلا ًةيدوهيلا هل تدهأ نأ
 4ث ّنِي كلْمِصتَي ُهَئأَول : ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب عمجُي فيك :لئاق لاقف .كلذ يف كولملل ةوسأ
 .هيلإ رشبل ٌليبس ال هنأ ملعي وهف ٌةمصِعلا هل نمض دق هناحبس هللا ناك اذإف

 املف «ةيآلا ٍلوزن لبق ناك اذه نأب مهضعبو «ثيدحلا فعض ىلع لدي اذه نأب مهّضعب باجأو
 ءاهبابسأل هيطاعت يفانُي ال ؛ةمصعلا هل هللا نامض نأ ءالؤه لمأت ولو .اهّدعب كلذ لعفيل نكي مل تلزن
 الو سانلا نم هّسارتحا ٌضِقانُي ال ىلاعتو كرابت هير نم هل ٌنامضلا اذه نإف ءفّلكتلا اذه نع مهانغأل
 «لاتقلاب هرمأ ضقانُي ال ءهيلعُيو ءهّلُك ٍنيّدلا ىلع هّئيد رهظُي هنأب هل هناحبس هللا ٌرابخإ نأ امك «هيفانُي
 هتبراحمو «هودع نم سارتحالاو ءرذحلاو ءدجلاب ذخألاو «ليخلا طابرو «ةوقلاو «ةدٌعلا ٍدادعإو
 نع هناحبس هللا نم رابخإ اذه نأل كلذو ءاهريغب ىَّرو «ةوزغلا دارأ اذإ ناكف ءةيروتلاو «برحلا عاونأب
 ُملعأ هلك وهو ءهل ةيضتقم «كلذ ىلإ ةيضفُم هللا اهلعج يتلا بابسألا نم هاطاعتي امب هلآمو هلاح ةبقاع
 رصنلا نم هب هدعو امل ةيجوم هتمكحب هل هللا اهلعج يتلا ٌبابسألا لّظعي نأ نم هرمأل ٌعبتأو هرب
 رهظيو «هّتالاسر غلبي ىّبح هتايح هل نمض هناحبس هنأ امك اذهو .هودعل هتبلغو «هنيد راهظإو ءرفظلاو
 هيف ظّلغي ٌعِضوم اذهو .نكسملاو سبلملاو «برشملاو لكأملا نم ةايحلا ٌبايسأ ىطاعتي وهو ءهنيد
 نإ لوؤسملا نأل «هيف ًةدئاف ال هنأ معزو ءءاعّدلا كرت نأ ىلإ مهضعبب كلذ لآ ىتح «سانلا نم ريثك
 يف سياكت مث ؟ءاعدلاب لاغتشالا يف ةدئاف يأف «هلدي مل ءرّدقي مل نإو ءدب الو هلان نُدُق دق ناك
 هل رَّدق دق هنأ ءٌنحلا وهو رخآ مسق كيلع يقب :طِلاغلا اذهل لاقيف «ةدابع ٌءاعدلا :لاق نأب «باوجلا
 مظعأ نم ءاعدلاو «بولطملا هتاف ببسلا لطع نإو «ٌبولطملا هل لصح ؛.هاطاعت نإ ببسب هّيولطم



 هتئمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف 51 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس سة ا ع م كلا

 عبشلا يل رّدق دق هللا ناك نإ :لوقي نم ُلثم الإ طلاغلا اذه لثم امو «بولطملا لوصح يف بابسألا

 ؟لكألا ةدئاف امف «لكآ مل وأ ٌتلكأ «عبشأ مل عبشلا يل ردقي مل نإو «لكآ مل وأ ٌتلكأ «عبشأ انأف

 .قيفوتلا هللابو «هعرشو ىلاعت هللا ةمكحل ةيفانملا ةلطابلا تاهّّتلا هذه لاثمأو

 لهف هًةنوُمْضَم ُةَيراَع لب : :لاقف «نامضلا ةيراعلا يف ناوفصل طرش كي يبنلا نأ : اهيفو : لصف

 نمضُي امك ُنامضلا اهمكح نأو ءاهيف هللا هعرش صوب اهل فصوو «ةيراعلا يف هعرش نع رابخإ اذه

 لب «بهذت ال اهنأو ءاهتّيدأت كل نماض ينأ :هانعمو ءاهنيعب ءادألاب اهئامض نع رابخإ وأ .بوصغملا

 .ءاهقفلا هيف فلتخا امم اذه ؟اهنيعب كيلإ اهدرأ

 اهنأو «يناثلاب كلامو ةفينح وبأ لاقو .فلتلاب ةنومضم اهنأو «لوألاب دمحأو ىعفاشلا لاقف

 ناويحلاك «هيلع باغُي ال امم تناك نإ نيعلا نأ وهو «كلام بهذم يف ليصفت ىلع درلاب ةنومضم
 تنمض ؛هوحنو يلحلاك هيلع باغُي امم تناك نإو ءهبِذَك رهظي نأ الإ فلتلاب نمضت مل «راقٌعلاو

 «ةفينح وبأ لاق امك ةنومضم ٌريغ ةنامأ ةيراعلا نأ هبهذم رسو «فلتلا ىلع دهشت ةنيبب يّتأي نأ الإ فلتلاب

 .هيلع باغي ال امو «هيلع باغُي ام نيب قرف كلذلف ءرهاظلا فلاخي اميف هلوق لبقي ال هنأ الإ

 وأ درلاب ةنومضم اهنأ هب دارأ له ُةَنوُمْضَم ةّيِراَع ْلب' :ناوفصل لَ هلوق نأ ةلأسملا ذخأمو

 ٌرهظأ درلا نامض يف وهو ؛نيرمألا لمتحي وهو ءاهّدر كل نمضأ وأ تفلت نإ اهنمضأ :يأ ؟فلتلاب

 :هجوأ ةثالعل

 :هب دارملا ««ةنومضم" :هلوق نأ ُنيِبي اذهف ةةاَدَوُم ٌةَيِراَع ْلَب' : رخآلا ظفللا يف نأ :اهدحأ

 .ءادألاب ب

 :لاقف ؟اهنيبو ينيب ٌلوحت بصغ ٌدخأ ينم اهذخأت له هلأس امنإو ءاهفلت نع هلأسي مل هنأ : ين

 انأ :لوقي نأ بسانل ءبهذت نأ فاخأ :لاقو اهفلت نع هلأس ناك ولو . بل اهينوأ ةيراع أ لب لا

 عقو املف «اهلديإ ُنامضلا ناكل «فلت ٌنامض ناك ولو ءاهسفن اهل ةفِص َنامضلا لعج هنأ : ثلاثلا

 .ءادأ ُنامض هنأ ىلع لد ءاهتاذ ىلع ٌنامضلا

 مويلا انأ :لاقف ءاهنمضي نأ هلكت يبنلا هيلع ضرعف «عاض عوردلا ضعب نأ ةصقلا يفف :ليق نإف

 .ٌبغرأ مالسإلا يف

 قالخألا مراكم نم وهو ؛هلعف ىلوألا ًابحتسم ًازئاج ًارمأ وأ ًابجاو ًارمأ هيلع ضرع له :ليق

 ءًابجاو نامضلا ناك ولو ءنامضلا هيلع ضرع هنأب يناثلا حجرتي دقو ؟ةعيرشلا نساحم نمو «ميشلاو

 مل هنإف ءًادوجوم هئيعب بهاذلا ناك ول امك ءكّقح اذه : لوقيو هب هل يفي ناك لب «ةيلع هضرعي مل

 . هلمأتف «هدر ةيلع ضرعيل نكي

 يلع رقع امك «هلتق ىلع ًاثوع كلذ ناك اذإ هبوُكرمو ودعلا ٍسرف رقع ٌداوج :اهيفو :لصف
 .هنع يهنملا ناويحلا بيذعت نِم اذه سيلو «رافكلا ةيار لماح لمج هنع هللا يضر

 هنأك ءداع ىتح هردص حسمو هل اعد لب «هلجاعُي ملو «هلتقب مه نمع لكي هللا لوسر ومع : اهيفو

 . ميمح يلو



 (؟) دابعلل ريخ يده يف داعملا داز 515 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 يف رمضأ امب ةبيشل هرابخإ نم «ةلاسرلا تايآو ةوبنلا تازجعم نم ةازغلا هذه يف رهظ ام :اهنمو
 :لوقي وهو ءُسانلا هنع ىلوت دقو ؛هتابث نمو «هسفن

 بِبْسْفلادِبَعْمِفاَنأ ٍبَِكأليويبسبْئ لا انآ

 .نيكرشملا بئاتك هتلبقتسا دقو

 ءةضبقلا كلت يف هّتكربو «هنم دعبلا ىلع هئادعأ نويع ىلإ اهب ىمر يتلا هتضبق هللا لاصيإ : اهنمو
 ٌددعلا مهآر ىتح ءهعم لاتقلل ةكئالملا لوزنك ءاهيف هتازجعم نم كلذ ريغ ىلإ ؛موقلا ٌنيعأ تالم ىتح
 .نيملسملا ضعب مهآرو «ةرهج

 مِهَمِئانَغ مهيلع دريف «ةعاطلا يف مهّلوخدو رافكلا ٌمالسإ مئانغلا مسقب مامإلا راظننا ٌزاوج : اهنمو
 ول ذإ ءاهيلع ءاليتسالا درجمب ال ؛ةمسقلاب كلمُت امنإ ةمينغلا نإ :لوقي نمل ليلد اذه يفو ؛مهيبسو
 نم دحأ تام ولف اذه ىلعو «مهيلع اهدريل ِل ئبنلا مهب نأتسي مل ؛ءاليتسالا درجمب نوملسملا اهكلم
 بهذم اذهو «هتئرو نود نيمئاغلا ةيقب ىلع هّييصن َّدُر «مالسإلا رادب اهزارحإ وأ «ةمسقلا لبق نيمئاغلا
 .هتثرول همهسف «ةمسقلا دعب تام ولو «ءيش هتثرول نكي مل ءاليتسالا لبق تام ول ؛ةفينح يبأ

 وأ ةمينغلا لصأ نِم وه له ءمهُبولق ةفلؤملاو «شيرقل لي يبنلا هاطعأ يذلا ءاطعلا اذهو : لصف

 ؟سمخلا سمخ نم وأ ءسمخلا نم
 «سمخلا نم هل هللا هلعج يذلا لَك هُّمهس وهو ءسمخلا سمُح نم وه :كلامو يعفاشلا لاقف

 ناك ولو .ةيطعلا كلَي يف نيمناغلا نذأتسي مل ِهلكَي يبنلا نأل «منغملا نم هبيصُي ام ٌريغو ٌيفَّصلا ريغ وهو
 «سمخلا لصأ نم سيلو ءاهيلع ءاليتسالاو اهزوحب اهوكلم مهنأل «مهنذأتسال ةمينغلا لصأ نم ُءاطعلا

 . سُمُحلا سمح نم ًاذإ وهف «ةسمخ ىلع موسقم هنأل
 «لفنلا نم وه ٌءاطعلا اذهو «ةمينغلا سامخأ ةعبرأ نم نوكي لفنلا نأ ىلع دمحأ مامإلا صن دقو

 ليفنت نم زاوجلاب ىلوأ وهف «مالسإلا ىلع مهموقو هب مهُّلاتيل رئاشعلاو ٍلئابقلا سوؤر هب ل ئبنلا َلَقَ
 .هيلإ هودع بالجتساو ؛هلهأو هتكوشو مالسإلا ةيوقت نم هيف امل ءهدعب عبرلاو «سمخلا دعب ثلثلا
 قلخلا ضغبأل هنإو هلي هللا لوسر يناطعأ دقل» :مهلفن نيذلا ءالؤه ضعب لاق امك ءاوس عقو اذكه
 ٌرفكلا ٌلذأو ؛هلهأو مالسإلا ىّرق ٍءاطعب كنظ امف .«ّيلإ قلخلا بحأل هنإ ىتح ينيطعُي لاز امف ءّيلإ
 اذإو «مهعابتأ مهبضغل َبِضُغ اوُبِضَع اذإ نيذلا ءرئاشعلاو لئابقلا سوؤر ٌبولق هب بلجتساو «هبزحو
 اذه َعِقوم مظعأ ام ِهَلِلَف :مهموق ني ٌدحأ مهنع فلختي مل ؛ءالؤمل ملسأ اذإف .مهاضرل اوضَر اوُضَر
 00 .هلهأو مالسإلل هعفنأو هادجأ امو اطعلا

 مئانغلا عضو ولف ءرمألا ىدعتي ال هرمأ ثيح هلوسر اهُّمِسقي هلوسرلو هلل لافنألا نأ مولعمو
 ُتّيِمَع اًملو «لدعلاو ةحلصملاو ةمكحلا نع جرخ امل ةماعلا مالسإلا ةحلصمل ءالؤه يف اهرسأب
 مل َكَّنِإَف ليغا :مهلئاق هل لاق «ةمكحلاو ةحلصملا هذُه نع هبارضأو يميمتلا ةرصيوخلا يذ ٌراصبأ
 ءهلوسرب قلخلا لهجأ نم ءالؤه نإ هللا رمعلو .هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسقل هذه نإ : هّهيشم لاقو .لدعت
 «بحي امك مئانغلا مسقي نأ هناحبس هللو «هلل هعنمو هلل هئاطعإو «هلدع مامتو ءهل هتعاطو «هيرب هتفرعمو
 طلسُي نأ هلو مهباكرو مهليخب اهيلع اوفجوأ دقو ؛ةكم مئانغ مهعنم امك ةلمج نيمئاغلا اهعنمي نأ هلو



 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف 516 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ا تا ا لا ها اعمل

 نم هلعف ام لعف امو «نيمكاحلا مكحأو «نيلداعلا ّلدعأ هلك كلذ يف وهو ءاهلكأت ءامسلا نم ًاران اهيلع

 ؛هملع لامك هردصم ؛ةمحرلاو لدعلاو ةمكحلاو ةحلصملا نيع وه لب ءىدُس ُهَرَّدَق الو «ًاثبع كلذ

 ىلإ هنودوقي كي هلوسرب مهلزانم ىلإ مهدر موق ىلع هتمعن ٌّمتأ دقلو «هتمحرو «هتمكحو ءهتزعو

 هلقع بساني ام ريغصلا يطعي امك «ريعبلاو ةاشلاب ةمعنلا هذه ردق فرعي مل نم ىضرأو ,مهرايد

 «هقلخ نم دحأ رجح تحت هئاحبس وه سيلو ءهلضف اذهو . .هبساني ام بيبللا لقاعلا يطعيو ءهتفرعمو

 .هرمأل ُذّقتم هّلوسرو «نومرحُيو «مهلوقعب هيلع نوبجويف

 هل غوسي له ؛هودع عم اذه لثم ىلإ تاقوألا نم تقو يف مامإلا ٌةجاح تعد ولف :ليق نإف

 ؟كلذ

 نع عفدلل كلذ نّيعت نإف «نيدلا مايقو مهحلاصمل ُفّرصتي نيملسملا نع بئان مامإلا :ليق

 لب «كلذ هل غاس «مهرش نوملسملا نمأيل هيلإ هئادعأ سوؤر بالجتساو «هتزوح نع بذلاو «مالسإلا

 نم ٌةَعّقوتملا ةدسفملاف ءةدسفم نامرحلا يف ناك نإو هنإف ءاذه ريغ ةعيرشلا زوجت لهو ؛هيلع نيعت

 ليصحتو ءامهاندأ لامتحاب نيثئسفملا ىلعأ عقد ىلع ةعيرشلا ىنيمو «ٌمظعأ ودعلا اذه فيلأت تاوف

 قيفوتلا هللابو .نيلصألا نيذُه ىلع نيدلاو ايندلا حلاصم ءانب لب ءامهاندأ تيوفتب نيتحلصملا لمكأ

 لّوأ ْنِم ضئارف تس ٍةّضيرف لك هلك ءهَسْفَن هَسْفَن ُبْيطُي مل نم» :لاق يي يبنلا نأ :اهيفو :لصف
 . ًالضافتمو ةئيسن ضعبب هضعب ناويحلا لب ؛قيقرلا عيب زاوج ىلع ليلد اذه يفق .« يفي

 تدفنف «ًاشيج زهجي نأ هرمأ كي هللا لوسر نأ ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم «نئسلا» يف

 . "'اةكَدّصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ٌريعبلا ُدخأي ناكو ؛ةقدصلا صئالق ىلع ذخأي نأ 0 «لبإلا

 يذمرتلا هاورو © ةئيسن ناويحلاب ٍناويحلا عيب نع ىهن هنأ كي هنع ءرمع نبا نع «نئسلا» يفو

 , 7ةححصو «ةرمس نع نسحلا ثيدح نم

 : لَو هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ءريبزلا يبأ نع «ةأطرأ نب جاجحلا ثيدح نم يذمرتلا يفو

 . ”نسح ثيدح :يذمرتلا لاق «ديب ًاديوب َسأَب الو ءائيِسَن ُحّْلْصَي ال ِدِحاَوب نانثا ُناَوَيَحلا»

 :دمحأ نع تاياور يهو «لاوقأ ةعبرأ ىلع ثيداحألا هذه يف سانلا فلتخاف

 .يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وهو ءِديب ًاديو ةئيسن «ًايواستمو ًالضافتم كلذ زاوج :اهدحأ

 . ًالضافتم الو «ةئيسن كلذ زوجي ال ؛ يناثلاو

 هقفاوو ءملسم طرش ىلع هححصو ءما/ 7 مكامحلاو 4 «يناغملا» .يف يواحطلاو :(7769) دواد وبأ هجرخأ )١(

 :لاقو «نسح ٍدائسإب رخآ ٍهجو نم اح مرام يتهيبلا هجرخأ نكل .لوهجم وهو «ريبج نب ملم هيف نأ عم «يبهذلا

 . حجوحص
 راثيد نب دمحم فعضل ءفيعض ٍدانسإب 7١ /4 «يناعملا» يف يواحطلا هجرخأ امنإو ءاهنم ءيش يف هرأ ملو «نئسلل» فنصملا هازع (7)

 . يحاطلا

 «تانقث ةلاجرو (15770) هجام نْبأو «.(5734)و (577) ةئربكلا» َيفو 2395/87 يئاسنلاو مود دواد وبأ هجرخأ 0( 

 رظناو ,هيوقت دهاوش ثيدحلل نكل ٠ «حيحصلا ىلع ةقيقعلا ثيدح ىوس ةرمس نم عمسي ملو «سلدم وهو نسحلا ةنعئع هيف نكل

 ٠ يجيرختب 04 201“ /77 «يبطرقلا ريسفت»

 .(17178) يذمرتلا هجرخأ (4)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 همحر كلام ٌلوق وهو ءامهدحأ عم عيبلا زوجيو «لضافتلاو ءاسّنلا نيب عمجلا مرحي :ثلاثلاو
 . هللا

 لضافتلا زاج سنجلا فلتخا نإو ءءاسّنلا ٌمرحو ٌلصافتلا زاج سنجلا دحتا نإ : عيارلاو
 .ءاسنلاو

 :كلاسم ةثالث اهنيب فيلأتلاو ثيداحألا هذه يف سانللو

 ءامهنم اذه سيل نيثيدح ىوس هنم عمسي مل هنأل «ةرمس نع نسحلا ثيدح ٌفيعضت : اهدحأ
 .ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح ٌفيعضتو

 .فالتخالا عقو كلذلو «مّدقتملا نم اهنم رّخأتملا نيبتي مل نإو خسنلا ىوعد : يناثلا كلسملاو
 ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع يهنلا نأ وهو ؛ةفلتخم لاوحأ ىلع اهلمح :ثلاثلا كلسملاو

 رصتقت مل حبرلا نم عيبلا اذه يف ام ىأر اذإ عئابلا نإف «تايوبرلا يف ةئيسنلا ىلإ ةعيرذ هنأل ناك امنإ
 ءهيف ءاسّنلا نم عنمو «ِديِب ادي هحابأو «ةعيرذلا مهيلع دسف «كلذك يوبرلا عيب ىلإ هرجت لب ءهيلع هسفن
 حابأو «ةحجارلا ةحلصملل ايارعلا ةئبازُملا نم حابأ امك «ةحجارلا ةحلصملل حابُي ةعيرذلل مرح امو
 ثيدح يفو ءةصقلا هذه يف ًالضافتم ةئيسن ناويحلاب ناويحلا ٌعيِب كلذكو ءاهنم ٌةجاحلا هيلإ وعدت ام
 ٌحجرأ هزيهجت ٌةحلصم نأ مولعمو ؛«شيجلا زيهجت ىلإ نيملسملا ةجاحو .داهجلا يف عقو امنإ رمع نبا
 ءةحوجرملا لجأل ةحجارلا ةحلصملا َلطعُت ال ٌةعيرشلاو «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب يف ةدسفملا نم
 ءهسبل ةدسفم نم حجرأ كلذ ةحلصم ذإ ءاهيف ءاليُحلا ٌزاوجو «برحلا يف ريرحلا سبل زاوج اذه ريظنو
 هفيلأت يف ةحجارلا ةحلصملل هعزن مث «ةعاس ةليأ كلم هل هادهأ يذلا ريرحلا ءاَبَقلا هسابل كلذ ٌريظنو
 نم مرحيو لحي اميف رييختلا» باتك يف ىفوتسم هانيب امك ريرحلا سابل نع يهنلا دعب اذه ناكو «هربجو
 ليلدب «كلذ لبق ناك ريرحلا سابل نع ّيهنلا نأو «عست ةنس دوفولا ماع ناك اذه نأ انّيبو «ريرحلا سابل
 لبق ناك اذهو «ةكمي ًاكرشم هل ًاخأ رمع اهاسكف ءاهايإ هاطعأ يتلا ريرحلا ةلحملا سبل نع رمع ىهن هنأ
 سمشلا عولط لبق ةالصلا نع ِهقَك هّيهن اذه ريظنو . كلذ دعب ناك ةليأ كلم ةيده ِمِككَي هسابلو «حتفلا
 ءاضقو ؛تئاوفلا ءاضق نِم ةحجار ةحلصم هيف ام حابأو ءرافكلاب هيشتلا ةعيرذل ًادس ءرصعلا دعيو
 .ملعأ هللاو . يهنلا ةدسفم نم حجرأ اهلعف ةحلصم نأل ءدجسملا ةيحتو «ةزانجلا ةالصو «نئسلا

 ايضرو هيلع اقفتا اذإ زاج .دودحم ٌريغ ًالجأ امهنيب العج اذإ نيدقاعتملا نأ ىلع ليلد ةصقلا يفو
 ىتح ًازئاج نوكي هنأ «ةدودحم ريغ ةدم رايخلا يف هنع ةياور يف هزاوج ىلع دمحأ صن دقو هب
 ةريصب ىلع لخد دق امهنم لكو « ''ارذع الو «كلذ يف روذحم ال ذإ ءحجارلا وه اذهو .هاعطقي
 كلذ نوكي الف ءرخآلا ىلع ةيزم امهدحأل سيلف ءءاوس هب ملعلا يف امهالكف .دقعلا بجومب ىضرو
 .ًاملظ

 ىرخأ ةوزغ ىف هلاقو 2'”ههّبْلَس ُهَلَك ّةَنبَب ِهْيَلَع ُهَل «ًالبتَق َلّتَك ْنَم١ :لاق هنأ ةوزغلا هذه يفو :لصف
 نع ناتياور امه «نيلوق ىلع ؟طرشلاب وأ عرشلاب قحتسم بلسلا اذه له ءءاهقفلا فلتخاف ءاهلبق

 )١( ص باهولا دبع نبا مامإلل «دازلا رصتخم» يف ١98 (ررغ)  يبرعلا باتكلا راد .ط .

 )١( .ةداتق يبأ ثيدح نم «(1761) ملسمو :(71145) يراخبلا هجرخأ



 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف نلف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 200 ئه حالا

 قحتسي ال هنأ :يناثلاو . يعفاشلا لوق وهو «هطِرْشُي مل وأ ٌمامإلا هطرش «عرشلاب هل هنأ : امهدحأ :دمحأ

 «لاتقلا دعب مامإلا طرشب الإ قحتسي ال : :هللا همحر كلام لاقو .ةفينح يبأ لوق وهو :مامإلا طرشب الإ

 هلك ئبنلا لّقن امنإو ءنينُح موي الإ كلذ لاق هي يبنلا نأ ينغلبي ملو : كلام لاق .زجي مل هلبق صن ولف

 .لاتقلا درب نأ دعب

 ممكحلا لوقي دقف «لوسرلا وهو «يتفملاو «مكاحلاو ءمامإلا وه ناك و يبنلا نأ عازنلا ذخأمو

 وُ ُهْنِم َسِيَل اَم اذه اًنرمآ يف تَدحَأ نه : :هلوقك ةمايقلا موي ىلإ ًاماع ًاعرش نوكيف ؛ةلاسرلا بصنمب

 همكحكو '"'!هُهتََفَت ُهَلَو «ةيش عنألا م هَل سلك مهن ربقب موك ضْأ يف عَ نه : :هلوقو 0005

 ثلا (مَسُقُب مل اميف ةعفّشلاب#و ©”«نيميلاو ماسلا

 ءاهجوز حش هيلإ ْتَكَّش دقو ءنايفُس يبأ ةأرما ةبتُع ِتنب دنهل هلوقك «ىوتّقلا بصنمب لوقي دقو

 يبأب مدي مل ذإ ءمكح ال ايتف هذهف *”«ٍِنوُرْعَمْلاِب ِكَدَلَوَو ِكيِفْكَي اَم يِذَُح» :اهيفكي ام اهيطعُي ال هنأو

 .ةنيبلا اهلأس الو «ىوعدلا باوج نع هلأسي ملو «نايفس

 كلت ىلعو ؛ناكملا كلذو «تقولا كلذ يف ةمألل ةحلصم نوكيف «ةمامإلا بصنمب هلوقي دقو

 ًاناكمو ًانامز هي يبنلا اهاعار يتلا ةحلصملا بسح ىلع كلذ ةاعارم ةمئألا نم هدعب نم مزليف «لاحلا

 َلَتَق ْنَم» :ِةَك هلوقك لَو هنع رثأ اهيف يتلا عضاوملا نم ريثك يف ةمئألا ٌفِلتْخت انه اه نمو ًالاحو

 ؛ةوبنلاو ةلاسرلا بصنمب وأ ؛ةمئألاب اقلعتم همكح نوكيف ءةمامإلا بصنمب هلاق له هه هلك ًالبتق

 هيف نذأ ءدحأ لكل ماع عرش وه له 9"2ههَل َيِهَّف هتيم ًاضْرَأ ايخَأ ْنَم» :هلوق كلذكو ؟ًاماع ًاعرش نوكيف

 :لوألاف «نيلوقلا ىلع ؟مامإلا نذإب الإ ءايحإلاب كلمُي الف «ةمئألا ىلإ عجار وه وأ «نذأي مل وأ مامإلا

 امو «ةعساولا تاولفلا نيب كلام قرفو .ةفينح يبأل :يئاثلاو ءامهبهذم رهاظ يف دمحأو يعفاشلل

 .لوألا نود يناثلا يف مامإلا نذإ ربتعاف ءحاشتلا هيف عقي ام نيبو «سانلا هيف حاشتي ال

 :نيتلأسم ىلع ليلد «ةنيب هيلع هل» :ِلي هلوفو : لصف

 .ِهِبَلَس قاقحتسا يف لبقُت ال ءٌرِفاكلا اذه لثق هنأ لتاقلا ىوعد نأ : امهادحإ

 نع «حيحصلا» يف تبث امل ؛نيمي ريغ نم دحاو دهاشي ىوعدلا هذُه توبث يف ءافتكالا : ةيناثلا

 جر اوف وج نملسلل تلك ءاقتل ال «ننح ماع هلا لوسر عب نجرخ لاق ةداتق يبأ

 هقتاع لبح ىلع هّتبرضف «هئارو نِم هّنيتأ ىتح هيلإ تردتساف «نيملسملا نم ًالجر الع دق نيكرشملا نم

 نب رمع ٌتقحلف «ينلسرأف ءُتوملا هكردأ مث «توملا حير اهنم ُثدجو ؛ةمض ينمضف «ّىلع لبقأو

 ةشئاع ثيدح نم :(11/14) ملسمو :(757417) يراخبلا هجرخأ )١(

 ىلوت امل هظفح ءاس دق كيرش هيف «فيعض ٍدانسإب ؛جيدخ نب عفار ثيدح نم :(7477) هجام نيأو 7407(2) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ءاضقلا

 . سابع نبا ثيدح نم ؛(17/17) ملسم هجرخأ ()

 .رباج ثيدح نم 7701(2/) يراخبلا هجرخأ (5)

 .(19714) ملسمو :(07575) يراخبلا هجرخلأ (0)

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «رباج ثيدح نم :(5106) نابح نباو «(75145) ىلعي وبأو :(17/8) يذمرتلا هجرخأ (7)

 . ثيداحأ بابلا يفو ءحيحص



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 لكك ْنَم» :لاقف ِِل هللا ٌلوسر سلجو ءاوُعجر سانلا نإ مث هللا رمأ :تلقف ؟سانلل ام :لاقف باطخلا -
 :لاق ؛ءكلذ لثم لاق مث ءتسلج مث ؟يل دهشي نم :تلقف ٌثمقف :لاق ىُهْيَلَس ُهَلُ ديب ِهْيَلَع ُهَل البيك
 «؟ةداعق ابأ اي كل ام» :ِهنلك هللا لوسر لاقف «ءتمقف ؛ةثلاثلا كلذ لاق مث ؟يل دهشي نم :تلقف تمقف
 نم هضرأف «يدنع ليتقلا كلذ ٌبلسو هللا لوسر اي قدص :موقلا نم لجر لاقف ةّصِقلا هيلع ُتصصقف
 كيطعيف ءهلوسرو هللا ْنَع ُلِتاَُي هللا ٍدْسَأ ني ٍدَسأ ىلإ ُدِمْعَي ال اذإ ِهّللااَمال :قيدصلا ركب وبأ لاقف ءهقح
 ينب يف ًافّرخَم هب تعتباف «عردلا ٌتعبف «يناطعأف ؛ُهاَيِإ هطغاك ّقَّدَص» :ِهي هللا لوسر لاقف ءهبلس
 .؟"مالسإلا يف تأت لام لّرأل هنإف ءةملس

 دهاش نم دب ال هنأ :يناثلاو .دمحأ بهذم يف هجو وهو ءاهدحأ اذه «لاوقأ ةثالث ةلأسملا يفو
 «نيدهاش نم دب ال هنأ :دمحأ مامإلا صوصنم وهو «ثلاثلاو .دمحأ نع نيتيوارلا ىدحإك ؛نيميو
 .نيدهاشب الإ لبقت الف «لتق ىوعد اهنأل

 اذهو «دهشأ» ظفلب ظُقلتلا ةداهشلا يف طرتشُي ال هنأ يهو «ىرخأ ةلأسم ىلع ليلد ةصقلا يفو 1
 .كلام ٌبهذم يهو ؛طارتشالا هباحصأ دنع رهشألا ناك نإو «ليلدلا يف دمحأ نع تاياورلا حصأ
 دهش : سابع نبا لاق دقو .ةداهشلا ظل اًئارتشا نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع فرعُي الو :انخيش لاق
 دعبيو ءرصعلا دعب ةالصلا نع ىهن هك هللا لوسر نأ ءرمع يدنع مهاضرأو «نويضرم لاجر يدنع
 دهش املف» :زعام ثيدح يفو .رابخإ درجم ناك امنإ .دهشأ ظفلب هل اوظفلتي مل مهنأ مولعمو .حبصلا
 ىلاعت هلوق كلذكو ءرارقإ وهو «هسفن نع رابخإ درجم هنم ناك امنإو «؛هّمَجر تاداهش عبرأ هسفن ىلع
 اميشنأ لع دع اولَتظ :هلوقو «[14 :ماعنألا] هدب آل لث هَ دهام رْئأ مم كنأ دوُدَبْنَا كل :لق
 آمي ٌدَبْقي ُدَنأ يل :هلوقو 261١ :مامنالا) ؟تيفك هاك مْ ميش لع أوُدِيَكَو اندلأ هولك 2متر
 ٌمََمكَو زكرَرْأَ» :هلوقو ءاماسنلا] 4( اديب هلل قكَو َنوُدَبْني ٌةكيتتلاَ ولعب لَن كلبا لَو
 <7 12[ 5[ دهّش» :هلوقو [ه١ :نارمع لآ يقل َنِي مُكمم اَنَأو اوُدََْأَه لاَ انْ أولاك فرض كلَ لع
 ةنسلاو نآرقلا يف درو امم كلذ فاعضأ ىلإ ء[18 :نارمع لآ] اسلي امك راي اولدأو ةكهلملاو َرْه الإ هَل
 .دهشأ ظفل نع دّرجملا ربخلا ىلع ةداهشلا ظفل قالطإ نم

 يف مه :لوقأ :يلع لاقف «ةنجلاب ةرشعلل ةداهشلا يف ينيدملا نب يلعو دمحأ مامإلا عزانت دقو
 .ٌتدهش دقف «ةنجلا يف مه :ٌتلق ىتم :دمحأ مامإلا لاقف .ةنجلا يف مهنأ دهشأ :لوقأ الو ءةنجلا
 .كلذ يف ججحلا نيبأ نم ةداتق يبأ ثيدحو .دهشأ ظفل ةداهشلا يف طرتشُي ال هنأب هنم حيرصت اذهو

 ةداهشلا نم كلذ سيلو «يدنع وه :هلوقب ًارارقإ ناك امنإ بلسلا هدنع ناك نم رابخإ :ليق نإف
 «يدنع وه» :هلوقو ؛هلتق هنأب هل ةداهش .«قدص» : هلوقب ًارارقإو ًةداهش همالك نمضت :ليق .ءيش يف
 .ةئيبلا وه اذه قيدصت ناكو «ةئيبلا دعب بلسلاب ىضق امنإ لَك يبنلاو «هدنع هنأب هنم ٌرارقإ

 هلوق يف اذهب حرص دقو ءسّمخم ٌريغ هلك هبلس هل نأ ىلع ليلد ««هبلس هلف» :ِوكَو هلوقو : لصف
 . (ُعَمْجَأ ُهَبَلَس هلا :ًاليتق لتق امل عوكألا نب ةملسل

 )١( ملسمو .(71147) يراخبلا هجرخأ )1181(,



 فئاطلا ةوزغ يف :لصف "514 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كاس هاا 1 تا ا حا ادع

 .اهدحأ اذه «بهاذم ةثالث ةلأسملا يفو

 هلوخدل سابع نبا بهذم وهو «ماشلا لهأو يعازوألا ُلوق اذهو «ةمينغلاك سمخُي هنأ :يناثلاو

 .ةمينغلا ةيآ يف

 نب رمع هلعفو «قاحسإ لوق وهو هسّمخي مل هلقتسا نإو «هسّمخ هرثكتسا نإ مامإلا نأ :ثلاثلاو

 «نيرحبلاب ةيزارملا َناّررم زراب كلام نب ءاربلا نأ «نيريس نبا نع اهتئسا يف ديعس ىورف «باطخلا

 انك انإ :لاقف هراد يف ءاربلا ىتأ ءٌرهظلا ٌرمع ىّلص املف «هبلسو ِهْيَراَوِس ذخأو هَبْلُص َّقَدَك ؛هنعظف

 مالسإلا يف ف سمح بلس َلَّوأ ناكف ؛هُسِماخ انأو ءآلام غلب دق ءاربلا بلس نإو َبَّلَّسلا ٌسْمَخحُن ال

 هلوه : لاقو بلسلا سّمكُي جي مل للي هللا لوسر نإف ءحصأ لوألاو . ًافلأ نيثالث غلبو ءءاريلا بلس

 .هيأر هيلإ هادأ هنم داهتجا ٌبمع هآر امو «هدعب قيدصلا ٌةنسو هتنس كلذ ىلع تضمو «عمجأ

 «هتميق يف ْرظنب ملو «لتاقلل هب ىضق لكي يبنلا نإف ٠ «ةمينغلا لصأ نم هنأ ىلع لدي ثيدحلاو

 هنأ ىلع لديو ءسمخلا سمخ نم وه :كلام لاقو ءسمخلا سمخ نم هجورخ رابتعاو ؛هردقو

 :هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو . كرشم دبعو «ةأرماو يبص نم هل مهسي ال نمو هل مهسي نم هقحتسي

 «يبصلاو دبعلا هقحتسي مل اذإ هيلع عمجملا مهسلا نأل ءمهسلا قحتسي نم الإ بلسلا قحتسي ال

 اذك لعف نم :مامإلا لوق ىرجم راج هنألو «مومعلل ٌحصأ لوألاو .ىلوأ ُبلسلاف «كرشملاو ةأرملاو

 قحتسم مهسلاو داهجلا ىلع ضيرحت هيف امم اذك هلف «سأرب ءاج وأ ,.نصح ىلع لد وأ ءاذكو

 .ةلاعجلا رجم ىرجف « لعفلاب قحتسم بلسلاو «لعف هنم نكي مل نإو ءروضحلاب

 ابأ نأ دواد وبأ ركذ دقو .اورُثك نإو «؛هلتق نم عيمج ٌبلس قحتسي هنأ ىلع ةلالد هيفو : لصف

 0 مهبالسأ ذخأف الج نيرشع نينح موي لق ةحلط

 فئاطلا ةوزغ يف :لصف
 ثعب «فئاطلا ىلإ ريسملا هلي هللا ٌلوسر دارأ املو :اولاق :دعس نبا لاق .نامث ةنس لاوش يف

 هيفاويو ءهموق ٌّدمتسي نأ هرمأو (هميلهُي يسودلا ةَمَمُح نب ورمع منص : :ِنْيّمَكلا يذ ىلإ ورمع نب ليفطلا

 :لوقيو هقّرحيو ههجو يف رانلا شُحي لعجو هِنْيَمَكلا اذ مدهف ءهموق ىلإ ًاعيرس جرخف «فئاطلاب
 اكياليِمنيُمَدَقَأ انئالبِم اكيابْعْنِمتْسَل ٍنْيَفَكلااَذاَي

 اواو يف رانلا ُتْشَسَح ينإ

 مدقو «مايأ ةعبرأب همدقم دعي فئاطلاب لكي يبنلا اوُقاوف ءًاعارس ةئامعبرأ هموق نم هعم ردحناو

 ىلع ديلولا نب ٌدلاخ ٌمِدَق .فئاطلا ديرُي نينح نِم لي هللا ٌلوسر ٌجرخ املو :" دعس نبا لاق

 «ساطوأ نم اومزهنا املف ءةنسل مهل ٌحلصي ام هيف اولخدأو «مهنصج اوُمَر دق فيقث تناكو ءهتمدقم

 «فئاطلا نصح نم ًابيرق لزنف لي هللا لوسر راسو «لاتقلل اوؤيهتو .مهيلع هوقلغأو مهنصح اولخد

 .نسح ثيدح اذه :لاقو ءسنأ ثيدح نم :(7714) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .169 4168/5 «تاقبطلا) رظنا (؟)



 1 سا سس ا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كرما فئاطلا ةوزغ يف :لصف
 نيملسملا نم سان بيصأ ىتح ٍداَرَج ُلُجِر هنأك ءًاديدش ًايمر لبنلاب نيملسملا اومَرف كانه ركسعو
 هعم ناكو «مويلا فئاطلا دجسم عضوم ىلإ كو هللا ٌلوسر عفتراف «ًالجر رشع انثا مهنم َلِتُقو «ةحارجي

 مهرصاحف «فئاطلا راصح ةدم نيتبقلا نيب يلصُي ناكو «نيِنّبُق امهل برضف «بنيزو ةملس ّمأ هئاسن نم
 هب يمر ام لوأ وهو «٠ «قينجنملا مهيلع بصنو . .ةليل نيرشعو ًاعضب :قاحسإ نبا لاقو .ًاموي رشع ةينامث
 . مالسإلا يف

 بصن 8ك يبنلا نأ لوحكم نع «ديزي نب روث نع «نايفس انثدح «ةصيبق انئدح : :دعس نبا لاقو
 . ًاموي نيعبرأ فئاطلا لهأ ىلع قينجنملا

 باحصأ ْنِم رفن لحد «فئاطلا رادج دنع ٍةَحْدَّشلا موي ناك اذإ ىتح :قاحسإ نبا لاق
 ٌكَكِس فيقث ةث مهيلع تلسرأف ؛هوقرحيل فئاطلا رادج ىلإ اهب اولخد مث «ٍةبابد تحت ِهِكي هللا لوسر
 كي هللا ٌلوسر رمأف «٠ «ًالاجر مهنم اوُلَتقف «لبّتلاب فيقث مهتمرف ءاهتحت نم اوجرخف «رانلاب ةامحُم ديدحلا
 .نوعطقي اهيف ٌسانلا عقوف «فيقث بانعأ عطقب

 «ةمحّرللو لل اَهُعَدأ ينإف» : : نكي هللا لوسر لاقف ءمحرللو ِهْلِل اهعدي نأ هولأسف :دعس نبا لاق
 رشع ًةعضب مهنم جرخف ءرح وهف انيل | جرخو نصحلا نم لزن ٍدبع امّيأ :ق3 هللا لوسر يدانم ىداَن
 «ةنومي نيملسملا نم لجر ىلإ مهنم لجر ّلُك عفدو لَو للا ٌلوسر مهقتعأف «ةركب وبأ مهنم : الجر
 .ةديدش ٌةقشم فئاطلا ٍلهأ ىلع كلذ قشف

 «يليّدلا ةيواعم ّنب لفون لي هللا لوسر راشتساو . فئاطلا حتتف يف كي هللا لوسرل نذؤُي ملو
 رمأف .كرضي مل هّمكرت نإو ؛هّئذخأ هيلع تمقأ نإ ءرحج يف ٌبلْعَ : :لاقف «؟ىرت امه :لاقف
 ملو لحرن : :اولاقو «كلذ نم ٌسانلا ٌجحضف «ليحرلاب سانلا يف نذأف «باطخلا نب ٌرمع ٍةَِي هللا لوسر
 «تاحارج نيملسملا تباصأف ءاْوَدَعَف «لاتقلا ىلع اوُدغاف» :لي هللا لوسر لاقف ؟فئاطلا انيلع حتفُي
 «نولحري اولعجو ءاونعذأو كلذب اورسف .كهَُّللا ءاش نإ ًادغ َنوُنِفاَن ان" : : هلي هللا لوسر لاقف
 اَْبَرِل َنوُدِباَع ءَنوُبِئاَت ءنوُبيآ» :اولوق :لاق ءاوُلقتساو اولحتزا املف ٠ ؛كحضي قو هلل ٌلوسرو
 . نهب تاو ًافيِقك دما ّمُهَّللا» :لاقف «فيقث فيقث ىلع هللا حدا !هللا ٌلوسر اي : :ليقو .200َنوُدِماَح

 «ةنارعجلا ىلإ فئاطلا نم ٍةَِلو هللا لوسر جرخ مث ؛ٌةعامج فئاطلاب ب هلا لوسر عم دهشتساو

 .ةئيدملا ىلإ عجر مث هّئرمع ىضقف «ةرمُعب ًامرحم اهنم لخد مث
 كلذ يف هيلع َمِدَكو ءًناضمر يف كوبت ني ةئيدملا كو هللا ٌلوسر مدقو : :قاحسإ نبا لاق :لصف

 دوعسم نب ٌةورع هرّئأ عب ! مهنع فرصنا امل كي هللا لوسر نأ : مهثيدح نم ناكو «فيقث ٌدفو رهشلا
 : هلي هللا لوسر هل لاقف ه5 «مالسإلاب هموق ىلإ جري نأ هلأسو ملسأف «ةنيدملا ُلخدي نأ لبق هكردأ ىتح
 لاقف ءمهنم ناك يذلا عانتمالا ةوخن مهيف نأ لو هللا لوسر فرعو ؛«كولتاق مهنأ كُّموق ثدحتي امكن
 هموق وعدي جرخف ءًاعاطم ًابّيحم كلذك مهيف ناكو .مهراكبأ نم مهيلإ | ٌبحأ انأ ؛هللا لوسر اي :ةورع

 .رمع نبأ ثيدح نم (1778) ملسمو «(47980) يراخبلا دنع هلصأو ء154١ /7 «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ )١(

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءملسم لاجر هلاجرو «نسح ٍدانسإب ,(5945) يذمرتلا هجرخأ (؟)



 فئاطلا ةوزغ يف :لصف هيف (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ملططشمس ااا ا ري داعملا كار

 «مالسإلا ىلإ مهاعد دقو «هل ّيلُع ىلع مهل فرشأ املف «مهيف هتلزنمل هوفلاخُي الآ ءاجر مالسإلا ىلإ

 :لاق ؟كمد يف ىرت ام :ةورعل ليقف «هلتقف ٌمهس هباصأف ءهجو لك نِم لبنلاب هؤّمر «هئيد مهل رهظأو

 يي هللا لوسر عم اوُلُِق نيذلا ءادهشلا يف ام الإ يف سيلف «يلإ هللا اهقاس ٌةداهشو ءاهب هللا ينمركأ ةمارك

 يف هَلَتَم َّنإد : هيف لاق هللا لوسر نأ اومعزف «مهّعم هونفدف ءمهعم ينونفداف «مكنع لجتري نأ لبق

 ٠ اوهْوَق يف سي ٍبحاَص ٍلَئَمك ءوِعْؤَك
 نَم برحب مهل ةقاط ال هنأ اوأرو «مهئيب اورمتئا مهنإ مث ءأرهشأ ةورع لتق دعب فيقث تماقأ مث

 اولسرأ امك ًالجر ليي هللا لوسر ىلإ اولسري نأ اوعمجأف ءاوملسأو اوعياب دقو «برعلا نِم مهلوح

 ىبأف «كلذ هيلع اوضرعو ءدوعسم نب ةورع نس يف ناكو «ريمُع نب ورمع نب ليلاي دبع اوملكف «ةورع

 نأ اوعمجأف ءالاجر يعم اولسرت ىتح لعافب تسل :لاقف «ةورعب عنص امك هب عنصي نأ يشخو لعفي نأ

 نب ورمع نب مكحلا هعم اوثعبف «ةتس نونوكيف «كلام ينب نم ةثالثو «فالحألا نم نيلجر هعم اوثعبي

 نب ريمنو ,فوع نب سوأو «صاعلا يبأ نب نامثع كلام ينب نمو «ناليغ نب ليبحرُشو ءبهو

 رشبيل ٌدتشاف «ةبعش نب ةريغملا اهب اوُقَل ةانق اولزنو «ةنيدملا نم اود املف «مهب جرخف هَةَشَرَت

 ىتح يهللا لوسر ىلإ ينقبست ال هللاب كيلع تمسقأ :لاقف ركب وبأ هيقلف «هيلع مهمودقب ِئكَو هللا لوسر

 ىلإ ٌةريغملا جرخ مث هيلع مهمودقب هربخأف عليها لوسر ىلع ركب وبأ لخدف :لعفف «هئّدحأ انأ نوكأ

 «ةيلهاجلا ةيحتب الإ اولعفي ملف « خي هللا لوسر نوُيحُي فيك مهملعأو ؛مهعم رهظلا حّورف «هباحصأ

 .نومعزي امك هدجسم ةيحان يف ةبق مهيلع برض « لكيهللا لوسر ىلع اوُمِدَق املف
 «مهباتك اوبتتكا ىتح ةيهللا لوسر نيبو مهنيب يشمي يذلا وه صاعلا نب ديعس نب ٌدلاخ ناكو

 «دلاخ هنم ٌلُكأي ىتح ٍةكَيهلا لوسر دنع نم مهيتأي ًاماعط نولكأي ال اوناكو «هبتك يذلا وه دلاخ ناكو

 .اوملسأ ىتح

 ىبأف «نينس ثالث اهمدهي ال ثاللا يهو «ٌةيغاطلا مهل عدي نأ ٍةَِعهلا لوسر اولأس اميف ناك دقو

 دعب ًادحاو ًارهش هولأس ىتح .مهيلع ىبأيو «ٌةنس ٌةنس هنولأسي اوخرب امف «مهيلع و هللا لوسر

 نم اهكرتب اوُمَّلْسَي نأ نورهظُي اميف كلذب نوديري امنإو «ىّمسم ًائيش اهعدي نأ مهيلع ىبأف ءمهمودق

 ىبأف «ٌمالسإلا ٌمُهَلُخدي ىتح اهمدهب مهموق اوعّررُي نأ نوهركيو «مهيرارذو مهئاسنو مهئاهفس
 كرت عم هنولأسي اوناك دقو ءاهنامدهي ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس ابأ ثعبي نأ الإ لكلا ٌلوسر
 ٌرسك امأ» : ٍةكيهللا لوسر لاقف .مهيديأب مهئاثوأ اورسكي ال نأو «ةالصلا نِم مهيفعُي نأ ةيغاطلا

 مهل بتكو اوُملسأ املف ٠ «هيف ةالص ال نيد ىف ريخ الف ٌةالصلا امأو ءهنم مكيفعتسف «مكيديأب مكناثوأ

 نم ناك هنأ كلذو انس مهثدحأ نم ناكو «صاعلا يبأ نب نامثع مهيلع رّمأ ءاباتك غيل ُلوسر
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 .نارقلا ملعتو «مالسإلا يف هقفتلا ىلع مهصرحأ

 نب نايفس ابأ مهعم لكلا لوسر ثعب «نيعجار مهدالب ىلإ اوهجوتو مهرمأ نم اوغرف املف
 نب ةريغملا دارأ «فئاطلا اومدق اذإ ىتح «موقلا عم اجرخف «ةيغاطلا مده يف ةبعش نب ةريغملاو «برح

 نايفس وبأ ماقأو «كموق ىلع تنأ لدا :لاقف «نايفس وبأ هيلع كلذ ىبأف «نايفس ابأ َمُدَقُي نأ ةبعش

 نأ ةيشخ بتعم ونب هنود ماقو «لوعملاب اهبرضي اهالع «ةبعش نب ٌةريغملا لحخد املف مْدَهلا يذب هلامب

 ةريغملاو  نايفس وبأ لوقيو ءاهيلع نيكبي ًارّسُح فيقث ءاسن جرخو «ةورع بيصأ امك باصي وأ ىمري



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هذفي فئاطلا ةوزغ يف :لصف

 نايفس يبأ ىلإ لسرأ ءاهيلُحو اهلام ذخأو «ٌةريغملا اهمده املف ؛كل ًاهاو كل ًاهاو» :- سأفلاب اهبرضي
 . عْربَجلاو ةضفلاو بهذلا نم اهلام ٌعومجم

 ٌلْيُق نيح فيقث دفو لبق لك هللا لوسر ىلع امدق دوسألا نب براقو ةورع نب حيلم وبأ ناك دقو
 ايّلوت» :للكي هللا لوسر امهل لاقف ءاملسأف ءًادبأ ءيش ىلع مهاعماجُي ال نأو «فيقث قارف ناديري ةورُع
 انلاخو : الاقف «بْرح َنْب َناَيْفُس ابأ اَمُكَلاخو» :ةككي هللا لوسر لاقف «هلوسرو هللا ىلوتن : لاق ءاَمُكنِش ْنَم
 ' .نايفس ابأ

 نم هيلع ناك ًانيد ةورع هيبأ نع يضقي نأ هللا لوسر حيلم وبأ لأس «فئاطلا لهأ ملسأ املف
 هللا لوسر اي دوسألا نعو :دوسألا نب براق هل لاقف«معن» دلك هللا لوسر هل لاقف ؛ةيغاطلا لام
 لاقف «ًاكِرْشُم َتاَم ٌدَّوْسألا نإ" لو هللا لوسر لاقف  مأو بأل ناوخأ دوسألاو ةورعو  ءهِضْقاَف
 يذلا انأو «َيلع ُنيِدلا امنإو ءهّسفن ينعي «ةبارق اذ ًاملسم ُلِصَت نكل ؛هللا لوسر اي :دوسألا نب براق
 .لعفف «ةيغاطلا لام نم دوسألاو ةورُ َنيد يضقي نأ نايفس ابأولَو يبنلا رمأف ءهب ُبّلظأ

 هللا لوسر يبنلا دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هلل مسيل : مهل بتك يذلا كك هللا لوسر ٌباتك ناكو
 عزنتو ءدلجُي هنإف كلذ نم ًائيش ٌعنصي ٌدِجُو نم ءدضعُي ال «مارح هٌديصو جو هاَضِع نإ «نيئمؤملا ىلإ
 .اذَِي هللا لوسر دمحم يبنلا رمأ اذه نإو .دمحم يبنلا ىلإ هب غلبيف «ذخؤي هنإف «كلذ ىّدعت نإف «هبايث
 دمحم هي رمأ اميف هسفن ملظيف ءدحأ هادعتي الف «هللا دبع نب دمحم لوسرلا رمأي ديعس نب دلاخ بتكف

 ل
 60 لوسر

 ٌةاَزَغ اهمالسإو اهوزغ نيب للخت نإو ءيه امك اهانقُّس ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم فيقث ةصق هذهف
 ةصقلا هذه هقف ىلع مالكلا عقيل ءاهرخآب اَهلّوُأ َمظنني نأو «مهتصق عطقن ال نأ انرثآ نكل ءاهريغو كوبت
 :لوقنف ءدحاو عضوم يف اهماكحأو

 نكي هللا لوسر نإف «كلذ ميرحت ٌُحسنو ءمرحلا رهشألا يف لاتقلا ٌزاوج :هقفلا نم اهيف :لوقنف
 هاور ام هيلع ليلدلاو .هنم ةليل ةرشع نامث يضم دعب ناضمر رهش رخاوأ يف ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخ
 نب ٍدادش نع «؛ثعشألا يبأ نع «ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ليعامسإ انثدح : ؛هدنسم» يف دمحأ
 ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع نامثل عيقبلاب ٌمجتحي لجر ىلع حتفلا َنَمّرِدي هللا لوسر عم رم هنأ ءسوأ
 رشعل جرخ هنإ :لاق نم لوق نم حصأ اذهو ,2«ةوجخملاو ْمِجاَحلا ٌرَظْقأ) :لاقف «يديب ذخآ وهو
 22 1 لُع ىَلَع ٌَناَسْحإلا بحت هللا َّنإ) :هنيعب هب ىوَر دقف .ملسم طرش ىلع دانسإلا اذهو «ناضمر نم نولخ
 . 2عءيش

 دصق مث «مهنم غرفو ؛مهلتاقف نزاوه ىلإ جرخ مث «ةالصلا ٌرصقي ةليل ةرشع عست ةكمب ماقأو
 :دعس نبا لوق يف ةليل ةرشع نامثو قاحسإ نبا لوق يف ةليل نيرشعو اعضب مهرصاحف «فئاطلا
 دي الو ةدعقلا يذ يف راصحلا ٍةدم ضعب نأ تملع «كلذ تلمأت اذإف .لوحكم لوق يف ةليل نيعبرأو

 )١( /؟ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا / »04  58ريثك نبأو "/ 3567 355.

 )١( خوسنم هنأ ىلع روهمجلاو ءدهاوش هلو يرق ٌثيدح وهو 23176 177/5 دمحأ هجرخأ .

 ملسم هجرخأ م )19408(.



 فئاطلا ةوزغ يف :لصف اذن (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ات اا هلا هاج

 نيأ نم نكلو ءمارحلا رهشلل هعطقي مل هيف عرش املف «لاوش يف الإ لاتقلا ءىدتبي مل :لاقُي دق نكلو

 ؟ةمادتسالاو ءادتبالا نيب قرفو ءمارح رهش يف ًالاتق أدتبا لي هنأ مكل

 ةملس مأ ةوزغلا هذه يف هعم ناك هي يبنلا نإف ءهعم هّلهأو لجرلا ٍوزغ زاوج :اهنمو :لصف

 .بنيزو

 ءاسنلا نم لتاقي مل نم لتق ىلإ ىضفأ نإو هب مهيمرو ءرافكلا ىلع قينجنملا بصن ٌراوج :اهنمو

 .ةيرذلاو

 مهيف ىكنأ وهو مهظيغَيو مهفعضُي كلذ ناك اذإ رافُكلا رجش عطق ٌراوج :اهنمو
 :روصنم نب ديعس لاق .ًارح راص «نيملسملاب قحلو نيكرشملا نم ّنَبَأ اذإ دبعلا نأ : اهنمو

 ديبعلا ُنَيعي كي هللا ٌلوسر ناك :لاق «سابع نبا نع ءمَسْقِي نع ؛.جاجحلا نع «نوراه نب ديزي انثدح

 . "”هيلاوم َلْبَق اوؤاج اذإ

 نأ ىضق : :نيتيضق هديسو دبعلا يف يللا ٌلوسر ىضق :لاق ءًاضيأ روصنم نب ديعس ىورو

 اذإ ديسلا نأ ىضقو «هيلع درُي مل هدعب هٌديس جرخ نإف ءرح هنأ هديس لبق برحلا راد نم جرخ اذإ َدبعلا

 .هديس ىلع در ءدبعلا جرخ مث «دبعلا لبق جرخ

 ًادبع ناكو ٌكَرْكَب ابأ انيلع ري نأ كو هللا لوسر انلأس : :لاق «فيقث نم لجر نع «يبعشلا نعو

 ُقيِلط مث للا ُقيِلط َوُهَه : لاقف ءانيلع هّدُرَي نأ ىبأف «ملسأف «ًافيقث رصاحم وهو ِككَي هللا لوسر ىتأ انل
 انيلع هدري ملف ©"”هوِلوُسَر 0

 .ملعلا لهأ نم هنع ظفحُي نم لك لوق اذهو :رذنملا نبا لاق

 ليحرلا يف نيملسملا ةحلصم ىأرو «هيلع حتفُي ملو «ًانصِح رصاح اذإ مامإلا نأ : اهنمو :لصف

 ىلع ةحجار ةحلصم اهيف ناك اذإ ٌةرباصملا مزلت امنإو «هترباصم كرت هل زاجو «هُئرباصم همزلَي مل «هتع

 .اهتلسفم

 اهلخد نمل ةنسلا يه هذهو ءةكم ىلإ ًالخاد ناكو «ةرمعب ةَناَرْغِحلا نم مرحأ هنأ : اهنمو :لصن

 ةنارْغِجلا ىلإ ةكم نم جورخلا نم مهدنع ملع ال نمم ريثك هَّلعفي ام امأو هيلي امو فئاطلا قيرط نم

 الو «ةتبلا هباحصأ نم ٌدحأ الو « لكي هللا لوسر هلعفي مل اذهف « اهيلإ عجري مث «ةرمعب اهنم مرحيل

 امنإ هنإف ءاوطلغو كي يبنلاب ءادتقا هنأ اومعز «سانلا ماوع هلعفي امنإو « ءملعلا لهأ نم ٌدحأ هّيحتسا

 هللابو «نول هتنسو «نول اذهف ءاهنم مرحيل ةنارعجلا ىلإ اهنم جرخي ملو ؛ةكم ىلإ ًالخاد اهنم مرحأ

 .قيفوتلا

 هوبراح دقو ءمهب يتأيو «مهّيدهي نأ فيقثل هءاعد لي هلوسرل هللا ٌةباجتسا :اهنمو :لصف

 اذه عمو هللا ىلإ مهوعدي مهيلإ هلسرأ يذلا هلوسر ٌلوسر اولتقو «هباحصأ نم ًةعامج اولتقو «هولتاقو

 .هيلع همالسو هللا تاولص ؛هتحيضنو ءهتمحرو «هتفأر لامك نم اذهو «مهيلع عدي ملو مهل اعدف ءهّلُ

 .سلدم وه مث ءأطخلا ريثك هنإف «ةأطرأ نبا وهو « جاجحلا لجأل «فيعض هدانسإ )١(

 .تاقث هلاجرو 2730و 118/4 دمحأ هجرخأ (؟)



 ةف] دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 51 فئاطلا ةوزغ يف :لصف

 دشان اذهلو ءهنكمي ام لكب ببحتلاو ءهيلإ ٌبرقتلا هدصقو هل َقيّدَّصلا ةبحم لامك : اهنمو :لصف
 لدي اذهو «كلذب هحّبفو هرَّشب يذلا وه نوكيل ,ءتفئاطلا دفو مودقبُي يبنلا رشبُي وه هعدي نأ ةريغملا
 .ءاخأ اهب رثؤُي نأ لجرلل زوجي هنأو ءِبرّقلا نم ةبرقب ُهَرْيؤي نأ هاخأ لأسي نأ لجرلل زوجي هنأ ىلع
 هنفدب باطخلا نب ٌرمع ٌةشئاع ثرثآ دقو .حصي ال «بَرَُقلاب راثيإلا زوجي ال :ءاهقفلا نم لاق نم لوقو
 اذإف ءاذه ىلعو .ّلذبلا اهل الو ءلاؤسلا هل هركت ملف «كلذ ٌرمع اهلأسو لَك يبنلا راوج اهتيب يف
 .هرئاظنو «لذبلا كلذل الو «لاؤسلا هل هركي مل «لوألا فصلا يف هماقمب هرثؤي نأ هريغ لجرلا لأس
 اخسو ٌمرك الإ اذه لهو ؛هنم نيعنتمم الو «كلذل نيهراك ٌريغ مهدجو ؛ةباحصلا ًةريس لمأت نمو

 ام ىلإ هل ةباجإو «هردقل ًاميظعتو ءملسملا هيخأل ًاحيرفت اهتابوبحم ْمظعأ وه امب سفنلا ىلع ٌراثيإو
 «ةبرقلا كلت باوث ىلع ًاحجار لاصخلا هذه نم دحاو لك باوث نوكي دقو «ريخلا يف هل ًابيغرتو ءهلأس
 ءاملا بحاص رثؤُي نأ عنتمي الف اذه ىلعو ءاهفاعضأ ذخأو «ةبرق لذبف ءرجات نمم اهب رثؤملا نوكيف
 ةليضفو هراثيإلا ةليضف زاحو ؛هاخأ رئآف ءامهدحأ مميت نِم دُب ال ناك اذإ وه مميتيو هب أضوتي نأ هئامب
 شطعلا دتشا اذإف اذه ىلعو «قالخأ مراكم الو «ةنس الو باتك اذه عنمي الو «بارتلاب رهظلا
 ملو ءًازئاج كلذ ناك ءتوملل ملستساو ؛هسفن ىلع رثآف ءءام مهضعب عمو فلتلا اونياعو «ةعامجب
 جلع نووي : ىلاعت لاق امك ءاخسلاو دوجلا ةياغ اذه لب ءًامرحم لعف هنأ. الو هسفنل لتاق هنإ : لقي
 ؛ماشلا حوتف يف ةباحصلا نم ةعامجل هنيعب اذه ىرج دقو 4 :رشحلا] © ٌةَصاَصْح مي نك ولو حيف
 ٌراثيإ الإ ٍتيملا ىلإ اهيف عزانتملاو اهيلع عمجملا برقلا ءادهإ لهو «مهلئاضفو مهبقانم نم كلذ دعو
 هرثؤي مث «لمعي نأ نيبو ءاهّباوث زرحيل اهلعفب هرثؤُي نأ نيب قرف يأف ؟برقلاب راثيإلا نيع وهو ءاهباوثب
 .قيفوتلا هللابو ؟اهباونب

 ًاموي اهلاطبإو اهمده ىلع ةردّقلا دعب تيغاوطلاو كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال هنأ :اهنمو :لصف
 «ةتبلا ةردقلا عم اهيلع ٌرارقإلا زوجي الف «تاركنملا مظعأ يهو ؛كرشلاو رفكلا ٌرئاعش اهنإف ءادحاو
 راجحألاو هللا نود نم دبعت تيغاوطو ًاناثوأ تذختا يتلا روبقلا ىلع تينُب يتلا دهاشملا ٌمكح اذهو
 ةردقلا عم ضرألا هجو ىلع اهنم ءيش ءاقبإ زوجي ال «ليبقتلاو رذنلاو «كربتلاو ميظعتلل دصقُت يتلا
 ءاهبو ءاهدنع ًاكرش مظعأ وأ «ىرخألا ةثلاثلا ةانمو «ىزعلاو تاللا ةلزنمب اهنم ريثكو ؛هتلازإ ىلع
 .ناعتسملا هللاو

 اوناك امنإو «ييحتو تيمتو «قزرتو قلخت اهنأ دقتعي تيغاوطلا هذه بابرأ نم دحأ نكي ملو
 ناك نم نئس ءالؤه عبتاف «مهتيغاوط دنع مويلا نيكرشملا نم مهناوخإ هّلعفي ام اهيو اهدنع نولعفي
 كرشلا بلغو «عارذب ًاعارذو «ربشب ًاربش مهذخأم اوذخأو ََذُقلاب ةَّذّقلا وذح مهليبس اوكلسو «مهلبق
 «ةعدب ةئسلاو ءافورعم ركنملاو «ًاركنم فورعملا راصف «ملعلا ءافخو لهجلا روهظل سوفنلا رثكأ ىلع
 «مالسإلا ٌةبرغ تدتشاو ؛مالعألا تسمطو «ريبكلا هيلع مرهو «ريغصلا كلذ يف أشنو ءةنس ةعدبلاو
 تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظو «ُسأبلا دتشاو ءرمألا مقافتو ءءاهفسلا بلغو .ءاملُعلا لقو
 عدبلاو كرشلا لهألو «نيمئاق قحلاب ةيدمحملا ةباصعلا نِم ةفئاط ٌلازت ال نكلو «سانلا يديأ
 .نيثراولا ريخ وهو ءاهيلع نمو ضرألا هناحبس هللا ثري نأ ىلإ «نيدهاجم

 داهجلا يف تيغاوطلاو دهاشملا هذه ىلإ ريصت يتلا لاومألا مامإلا فرص زاوج اهنمو :لصف



 فئاطلا ةوزغ يف :لصف كفل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار
 0 ا هاه ساما

 اهلك اهيلإ قاسُت يتلا تيغاوطلا هذه لاومأ ذخأي نأ هيلع بجي لب «مامإلل زوجيف «نيملسملا حلاصمو

 يبأل اهاطعأو «تاللا لاومأ هي ُيبنلا ذخأ امك ؛مالسإلا حلاصمو «ةلتاقملاو دنجلا ىلع اهفرصيو

هيلع بجي كلذكو ءدوسألاو ةورع نيد اهنم ىضقو ءاهب هفلأتي نايفس
 تينب يتلا دهاشملا هذه مدهي نأ 

 حلاصم ىلع اهنامثأب نيعتسيو اهعيبي وأ «ةلتاقملل اهعطقي نأ هلو ءًاناثوأ تذختا يتلا روبقلا ىلع

 يف فرصيف «عئاض لام وهو «لطاب اهيلع فتولاف ءاهفقو نإف ءاهفاقوأ يف مكحلا كلذكو «نيملسملا

 ىلع فقولا حِصْي الف ؛هلوسرو هلل ةعاطو ةبرق يف الإ حصي ال فقولا نإف «نيملسملا حلاصم
 ءدهشم

 امم اذهو «هنود نم أنئو لختيو هللا نود نم دبعُيو «هيلإ جحيو «هل رذنُيو ءمظعُيو هيلع جرسُي ربق الو

 . مهليبس عبتا نمو «مالسإلا ةمئأ نم دحأ هيف فلاخي ال

 فلتخا دقو .هرجش ععطقو «هُديص مرحي مرح  فئاطلاب داو وهو  ّجَو يداو نأ :اهنمو :لصف

ةفينح وبأو ؛ةنيدملاو ةكم الإ مرح عاقبلا يف سيل :اولاق روهمجلاو «كلذ يف ءاهقفلا
 مرح يف مهفلاخ 

 لوقلا اذهل جتحاو .هرجشو هديص مرحي مرح ّجو :هيلوق دحأ يف هللا همحر يعفاشلا لاقو «ةنيدملا

 هلو يبنلا نأ «ريبزلا هيبأ نع ءريبزلا نب ةورع ثيدح :يناثلاو «مدقت يذلا اذه :امهدحأ : نيثيدحب

 فرعي ثيدحلا اذهو ."'دواد وبأو دمحأ مامالا هاور ؛لل مّرَحُم ِمّرَح هَهاَضِعو ّجَو َدْبَص َّنإ» :لاق

 يفو :تلق .هيلع عباتي ال :ةهخيرات» يف يراخبلا لاق «ةورع نع هيبأ نع ناسنإ نب هللا دبع نب دمحمب

 .ملعأ هللاو .هآر دق ناك نإو «رظن هيبأ نم ةورع عامس

 تاقدصلا نوذخأي نيقّدصملا ثعب ءعست ةنس تلخدو «ةئيدملا هل هللا ٌلوسر مدق املو :لصف

له ِةكَي هللا لوسر ىأر امل :اولاق «نيقدّصملا هلك هللا لوسر ثعب مث :دعس نبا لاق .بارعألا نم
 لا

 نب ديزي ثعبو «ميمت ينب ىلإ نصح نب ةنييُم ثعبف «برعلا نوقدصي نيِقَّدَصُملا ثعب «عست ةنس مرحملا

 ىلإ ثيكم نب عفار ثعبو «ةنيزُمو ميلس ىلإ يلهشألا رشب نب داّبَع ثعبو ءرافِغو ملسأ ىلإ نيصخلا

 ثعبو «بالك ينب ىلإ نايفس نب كاحضلا ثعبو «َةَراَّرَق ينب ىلإ صاعلا نب ورمع ثعبو «ةنيهجج

 نيقُدَصُملا للك هللا لوسر رمأو «نايبذ ينب ىلإ يدزألا يللا نبا ثعبو «بعك ينب ىلإ نايفس نب رشب
 ةجح اذه يف ناكو .هبساح ةّيِبللا نبا مدق املو :ليق .مهلاومأ مئارك اًّفوتيو «مهنم ٌرفعلا اوذخأي نأ

 . ًاثيمأ ىلوو «مهلزع مهُّتنايخ ترهظ نإف ءءانمألاو لامعلا ةبساحم ىلع

 ثعبو ءاهب وهو يسنَعلا هيلع جرخف «ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ ّنب رجاهملا ثعبو :قاحسإ نبا لاق

 ىلع ةريوُث نب كلام ثعبو ءدسأ ينبو ءيط ىلإ متاح ّنب يدع ثعبو «تومرضح ىلإ ديبل نب دايز

 نب سيقو «ةيحان ىلع ردب نب ناقربّؤلا ثعبف «نيلجر ىلع دعس ينب تاقدص قرفو .ةلظنح ينب تاقدص

 نارجن ىلإ هيلع هللا ناوضر ًايلع ثعبو «نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو «ةيحان ىلع مصاع

 . مهتيزجب هيلع مدقيو «مهتاقدص عمجيل

 فعضل «فيعض دانسإب 77 يديمحلاو ١/ 14٠« «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو «(2707) دواد وبأو ء١/178 دمحأ هجرخأ )١(

 )1١١4(2 789 /7؟ «ريبحلا صيخلت» رظناو «ليقعلاو دمحأو ناطقلا نباو يراخبلا هئيدح فعض دقو «يفئاطلا هللا دبع نب دمحم

 .هل كوش ال رجشلا :هاضعلا .:ةدئاف



 اني عست ةنس يف ثوعبلاو ايلرسلا يف :لصف

 عست ةنس يف ثوعبلاو ايارسلا يف :لصف
 يف مهيلإ هثعب ءةنسلا هذه نم مرحملا يف كلذو ءميمت ينب ىلإ يِراّرَقلا نصح نب ةنييُغ ةبرس ركذ

 الجر رشع دحأ مهنم ذخأف ءاَوَلو عمجلا اوأر املف .مهيشاوم اوحّرس دقو ؛ءارحص يف مهيلع مجهف ءراهنلا نّمكيو ليللا ٌريسي ناكف «يراصنأ الو يرجاهم مهيف سيل ًاسراف نيسمخ يف مهوزغيل ةيرس
 مدقف «ثراحلا تنب ةلمر راد يف اوُلزنَأف ؛ةنيدملا ىلإ مهقاسف ءاّيبص نيثالثو ةأرما نيرشعو ىدحاإو
 «سباح نب عرقألاو «مصاع نب سيقو .ردب نب ناقريزلاو «بجاح نب دراطع مهئاسؤر نم ةدع مهيف
 مهءاسن اوأر املف ؛ثراحلا نب حابرو «متهألا نب ورمعو ءدعس نب ميعنو «ثراحلا نب سيقو
 ىلصف ىضم مث ءمهعم فقوف ؛هنوملكي هي هلل لوسرب اوُقلعتو «ةالصلا الب ماقأو وك هلا ٌلوسر جرخف ءانيلإ جّرخا دمحم اي :اودانف لَو يبنلا باب ىلإ اوؤاجف ءاوُلِجَعُت ؛مهيلإ اوكب «مهّيرارذو
 ل ماس تبلل كلو نم كتان تلا َّذإ> : مهيف هللا لزنأو ؛مهباجأف «سامش نب سيق نب تباث لكي هللا لوسر رمأف ءبطخو ملكتف ءبجاح نب دراطُم اومدقف ؛دجسملا نحص يف سلج مث ءٌرهظلا
 مهيلع درق [6 4 :تارجحلا] 4 هت ةَُح لاو هل ارح 060 ير عع يح اذئبس مي لَو 2 تلقت
 :ًارخافم دشنأف ميمت ينب رعاش ناقربزلا ماقف ءيبسلاو ىرسألا ٍةِكَي هللا لوسر

 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اًمُلهاَعُي يح الف ٌماركلا نحن
 مهُلُك ٍءهايخألا نماًئْرُسٌقمكو

 ُمُهُتَرَساَئِِتْأَت ٌسانلا ئَرَتاَمِب
 اَِيَموُرَأ يهف ًاطْبُع َموُكلا ٌرَحْنَئْف
 مهْرِئافُن يح ىلإ انارتالف
 هئرغت َكَديفاَنْوِخاَفُيْنَمْف
 د اَكَلىَ'الَواَئْيِبأاَنِإ

 ْعَمبلا ُبَصْنُتائيفو كوُلملااْنِم
 ُعِبّْيُيٌّرعلا لْضَفو باهئلا دنع
 عحْيَملا سئْؤُيملاذإءاوُشلا نم

 ْعِيَطْضَْن :ْمئايوُ ِضرَأ لك نِم
 اوُمِبَش اوُنِزْنَأ ام اذإنيلزانلل
 ْعَطَتْفُي َسْأَرلا اوُناَكْف اوُداََقْسا الإ

 ْمعَمَْسُت ُراَبخألاَ ُمْرَقلا ُمِجْرَيْف

 :ةهيدبلا ىلع هباجأف «تباث نب ناسح مالسإلا رعاش ماقف

 ْمِهِتَوَخِإَو رف نم بياوُذلا نإ
 ُهُتَريِرَس تاك ْنَم ُلُكاهب ئَضْرَي
 مُمْوُدَع اوُرَض اوُبَراَح اذإ ٌمْوُق

 ْمُهَدْعَب َنوُقاَبَس سائلا يِف َناَك ْنِإ
 ْمُهُفُكَأ ثَمْوَأاَم ٌسانلا ُعَقْرَيَأل
 مُهُقْبَس زاك اَمْوَي سائلا اوُمِباَس نإ
 ْمُهْقْنِع ِء يخّولا يف ْتَرِكُذ ُةنِعَأ

 ُمَبُِنُث سائلِلَةْنُْسا ُهيَبْدَق

 ْعَئَطْصُم رْيَخلا لُكَو هلإلا وشنت
 اوُمُمَن ْمِهِعاَيْشَأ يف َعْفَئلا اوُلَواَح وأ
 ُمَدِبلااَمْدَش ملهم اف َقِتالَخْلا نإ

 اوُمَفَراَم َنوُموُيًالوءاَفَدلاَذْنِع
 اوُسَعَم ىدئلاب ٍدْجَم َّلْهَأ اوُنزاو وأ
 ْعَمَطلا ْمُهِسْرُيالَو ٌنوُعَبْطَيأل
 ُمَبْطعَمطَم ْنِبْمُهْسَمَيالَو



 عست ةنس يف ثوعبلاو ايارسلا يف :لصف "1 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ااا ااا كا لا لا عاجلا

 ُنْئلاَةْيِسْحَولا ىلٌِبيَياَمَك ْمُهَلَبِيَنْعَلْيَحِلاَنْبَصئ او

 اوُمَمَحاَمِراَمَظَأ نِيُفِناَمْرلااذِإ اَهُبِلاَخَماَتْمَلاَت ُبْرَحلا اذإ وُمْسَن

 ُعَلَهآلَرٌرْرَجالَفاوُيِيِصْأْنإو ْمُمْوُدَعاولاَن اَِإَدوُرَكْفَيال

 عتَئاهِغاَسرأيفةيلحب ٌدشأ ٌعيَنْكُم ُتْرِمَلَو ئْعَرلا يف ْمُهنأَك

 اوُمَتَم يِذَْلا َرْمألا كّمَم ْنُكَيَالَو اوُبضغاذإًاوفَعاوَنأ اَمْمُهَئِمْذخ

 ٌمَلَسلاو ٌمُسلاِهِيَلَع ُضاَخْيَأرَش ْمُهَتَواَدَع ُكُرِئاَف ْمِهِبْرَح يف نِإَق

 ُمعَيّشلاو ُهاَرُهَألا تَتَراَفَكاَذِإ ْمُهُفَعِيِش هللا ُلوُسَر مْوَقِب ْمِرُكَأ

 ُعَنَص كِئاحلاَسِإبخحاميف ُهُرِزاَوُيَّبْلَف يِبَحْنِم ْمُهَل ئَدفأ
 اوعمش وأ لْؤَقلا ُدِج ٍساّئلاب دج ْنِإ مهلمِوءاَت ألن َضنَأْمُهْنِإَف

 ءانبيطخ نِم ٌبطخأ هييطخل هل ىَنَوُمَل لجرلا اذه نإ :سباح نب عرقألا لاق «ناسح غرف املف

حاف و هللا لوسر مهزاجأف ءاوملسأ مث ءانتاوصأ نم ىلعأ مهتاوصألو ءانرعاش نم رعشأ هرعاشلو
 نس

 . مهزئاوج
 نأ لَو هللا لوسر اودانو ءدجسملا اولخد «ميمت ينب دفو مدق املف :©)”قاحسإ نبا لاق :لصف

 «كرخافنإل انثج :اولاقف «مهيلإ جرخف «مهحايص نِم لي هللا لوسر كلذ ىذآف ءدمحم اي انيلإ جرخا

 هلل ٌدمحلا :لاقف «بجاح نب دراطُم ماقف «؛مقيلف مكبيطخل تْلْؤْأ دق معن» :لاق انبيطخو انرعاشل نذأف

 انلعجو «تورعملا اهيف لعفن ًاماظعع ًالاومأ انل بهو يذلاو ءانيلع لضفلا هل يذلا ءاكولم انلعج يذلا

 يلوأو ؛سانلا سوؤر انسلأ ؟سانلا يف انّلثم نمف ءةدُع هّرسيأو ءًاددع هّرثكأو قرشملا لهأ ّدعأ

اثكإلا نم يبحتسن نكلو ءمالكلا نم انرثكأل انئش ولف ءاَندَدَع ام لثم َدٌعيلف ءانرخاف نمف ؟مهلضف
 امل ر

لا لوسر لاقف ءسلج مث ءانرمأ نِم لضفأ ٍرمأ وأ ءانلوق لثمب اوتأت نأل اذه لوقأ ءاناطعأ
 لكَ هل

 ىضق «هقلخ ٌضرألاو ُتاوامّسلا يذلا هلل دمحلا :لاقف ماقف ُةْبِحَأَك ْمُث» :سامش نب سيق نب تباثل

 ءأكولم انلعج نأ هلضف نم ناك مث ءهلضف نم الإ طق ءيش نكي ملو .هملع هّيسرك عسوو ءهّرمأ نهيف

 هنمتثاو ءاباتك هيلع لزناف ءًابسح هلضفأو ءاثيدح هّئدصأو ءابسن همركأ «ًالوسر هقلخ ريخ نم ىفطصاو

ق نم نورجاهملا هب نمآف «هللاب ناميإلا ىلإ ّسانلا اعد مث «نيملاعلا نِم هللا ةريخ ناكو :هقلخ ىلع
 همو

 لّوأ ناك مث «ًالعف سانلا ريخو ءًاهوجو مهتسحأو «ًاباسحأ سانلا مركأ «همحر يوذ
 ةباجإ قلخلا

 ىتح نمانلا ُلِتاَمُن لكي هللا لوسر ٌءارزوو هللا راصنأ نحنف «نحن لَك هللا لوسر هاعد نيح هلل ةباجتساو

 «ًأريسي انيلع هّلتق ناكو ءديأ هللا يف هاندهاج ثكت نمو ءهمدو هلام عنم هلوسرو هللاب نمآ نمف ءاونمؤي

 .مكيلع مالسلاو «تانمؤملاو نينمؤملل ميظعلا هللا رفغتسأو ءاذه لوقأ

 «هلوق نم ناسح غرف املف «ةمدقتملا تايبألاب هل ناسح باوجو «هداشنإو ناقريزلا مايق ركذ مث

قأو ءانرعاش نم رعشأ هٌرِعاشو ءانبيطخ نم ُبطخأ هُبيطخ لجرلا اذه نإ :سباح نب عرقألا لاق
 مهلاو

 . مهزئاوج نسحأف ِكَك هللا لوسر مهزاجأ مث «ءانلاوقأ نم ىلعأ

 )١( /؟ ماشه نبال «ةريسلا# رظنا 0301 /951,



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 يجلدملا ززجم نب ةمقلع ةيرس ركذ :لصف

 معثخ ىلإ ةديدح نب رماع نب ةبطق ةيرس ركذ يف :لصف
 نيرشع يف رماع نب ةبطُق َِِي هللا لوسر ثعب :اولاق :«)دعس نبا لاق . عست ةنس رفص يف تناكو

 ءاهنوُرِقتعي ةرهبأ ةرشع ىلع اوجرخف «ةراغلا َّنشَي نأ هرمأو هات ةيحانب معثخ نم يح ىلإ ًالجر
 اوماقأ مث «هقنع اوبرضف ءمهرّذحيو ةرضاحلاب ٌحبصي لعجف :مهيلع مجعتساف ؛هولأسف ءًالجر اوذخأف
 «ًاعيمج نيقيرفلا يف ىحرجلا ريك ىتح ًاديدش ًالاتق اولئتقاف «ةراغلا مهيلع اوُنْشف «ةرضاحلا مان ىتح
 موقلا عمتجا هنأ :ةصقلا يفو .ةنيدملا ىلإ َءاَّشلاو ءاسنلاو معّنلا اوُقاسو «لتق نم رماع نب ٌةبطُق لتَقو
 معنلا اوُقاسف ؛نيملسملا نيبو مهنيب لاح ًاميظع ًاليس مهيلع هناحبس ُهللا لسرأف «مهراثآ يف اوبكرو
 . مهنع اوباغ ىتح مهيلإ اوُربعي نأ نوعيطتسي ال نورظني مهو «يبسلاو َءاشلاو

 يبالكلا نايفس نب كاحضلا ةيرس ركذ :لصف
 عست ةنس لوألا عيبر يف بالك ينب ىلإ

 «يئاطلا فوع نب نايفس نب كاحضلا مهيلعو «بالك ينب ىلإ ًاشيج ني هللا لوسر ثعب :اولاق
 ,مهومزهف .مهولتاقف ءاؤَبأف ,مالسإلا ىلإ مهؤَحدف .ةوال جد جّرلاب مهوقلف ءةملس نب ُدَيضألا هعمو
 «نامألا ٌءاطعأو «مالسإلا ىلإ هاعدف «جزلاب ريدغ يف هل سرف ىلع ةملسو «ةملس هابأ ديصألا قحلف
 . هنبا هلتقي ملو «هلتقف مهُدحأ هءاج ىتح كسمتسا مث «ءاملا يف حمرلا ىلع ةملس زكترا ؛هيبوقرع ىلع سرفلا عقو املف ءهيبأ سرف يبوقرع ديصألا برضف ءهنيد ٍّبسو هبسف

 ةشبحلا ىلإ يجلدملا ززجم نب ةمقلع ةيرس ركذ :لصف
 رخآلا عيبر رهش يف عست ةنس

 ززجم نب ةمقلع مهيلإ ثعبف «ةدج لهأ مهايارت ةشبحلا نم ًاسان نأ وكي هللا لوسر غلب املف :اولاق
 «ةباعُد تناكو «لّجبعت نم ىلع هرّمأف «يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع لّجعتف .مهل نذأف «مهيلهأ ىلإ موقلا ضعب لّبعت عجر املف «هنم اوُبرهف ءرحبلا مهيلإ ضاخ دقو ءرحبلا يف ةريزج ىلإ ىهتناف «ةثامثالث يف
 ماقف ءرانلا هذهل يف متبئاوت الإ مكيلع ُتمزع :لاقف ءاهيلع نولطصي ًاران اودقوأو «قيرطلا ضعبي اولزنف
 اوركذف ؛مكعم ٌكحضأ تنك امنإ اوسلجا :لاقف ءاهيف نوبثاو مهنأ نظ ىتح اوزّهجتف «موقلا ٌضعب
 . 9ةوُعيطُت الف ٍةَيِصْعَمب مُكَرَمَأ ْنَم» :لاقف كو هللا لوسرل كلذ

 مهيلع ٌلمعّتساو «ةيرس ِقِكَي هللا لوسر ثعب :لاق بلاط يبأ نب يلع نع «نيحيحصلا» يف :تلق
 ءاوعمجف «ًابطح يل اوعمجا :لاقف ؛هوبضغأف ءاوعيطُيو هل اوعمسي نأ مهرمأو ءراصنألا نم ًالجر
 ءاهولخداف :لاق .ىلب :اولاق ؟يل اوعمست نأ ِِي هللا لوسر مكْزمأي ملأ :لاق مث ءأران اودقوأ :لاقف
 «أدَبأ اًهْنِم اوُجَرَك اَم اَهوُلَحَد وَل» :لاقف ني هللا لوسرل كلذ اوركذ ءاوعجر املف ءرانلا تفظو «هُّيضغ نكس ىتح كلذك اوُتاكف رانلا نم كي هللا لوسر ىلإ انررف امنإ :اولاقو ءضعب ىلإ مهّضعب رظنف
 .©«فورغملا يف ٌةَعاطلا اَمَّنِإ .هللا ةَيِصْعَم يف ةعاط ال» :َلاَث
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 تلي يل ا يك ااا 5 ااا (5) دايقلا ريخ يدق يف داعم داز هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةيرس ركذ يف 14 (؟5) دابعلا ريخ يده يف داعمفا داز

ضغلا نأو ءةرمأ يذلا وه يي هللا لوسر نأو «راصنألا نم ناك ريمألا نأ هيف اذهف
 ىلع هلمح بف

 .كلذ

 أَ لوس ًاوعيِطَأَو ل اوعيطأ» :ىلاعت هلوق يف «سابع نبا نع ؛هدئسم» يف دمحأ مامإلا ىور دقو

 يف كي هللا لوسر هئعب ؛يدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع يف تلزن :لاق 010 :ءاسلا] ديدي رأْلا

 . ملعأ هللاو . ظوفحملا وه ىلع ثيدح نوكي وأ «نيتعقاو انوكي نأ امإف «20ةيرس

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةيرس ركذ يف :لصف
 ةنسلا هذه يف همدهيل ءىبط منص ىلإ

 ةئام ىلع راصنألا نم ًالجر نيسمحمو ةئام يف بلاط يبأ نب يلع ِهِقَي هللا لوسر ثعبو :اولاق

 اونشف ؛همدهيل ءىيط منص وهو ءسلْفلا ىلإ ضيبأ ءاولو «ءادوس ةيار هعمو ءًاسرف نيسمخو ءريعب

 يبسلا يفو ءءاشلاو معنلاو يبسلا نم مهّيديأ اوؤلمو ءهومدهف «رجفلا عم متاح لآ ةلحم ىلع ةّراغلا

 «عاردأ ةثالثو «فايسأ ةثالث هتنازخ يف اودجوو «ماشلا ىلإ يدع برهو متاح نب يدع ٌتخأ

 «قيرطلا يف مئانغلا مسقو «كيتع نب هللا دبع ِةَّئرلاو ةيشاملا ىلعو «ةداتق وبأ يبسلا ىلع لمعتساف

 .ةنيدملا مهب َّمِلَق ىتح متاح لآ ىلع مسقي ملو وي هللا لوسرل يفصلا لزعو

 ينم هي هللا لوسرل ةيهارك َّدْشأ برعلا نم لجر ناك ام :متاح نب يدع لاق : ؟”7قاحسإ نبا لاق

 يف تنكو «عابرملاب يموق يف ريسأ تنكو «ًاينارصن تنكو ءًافيرش ًاءرما تنكو كي هب ٌتعمس نيح
 ناك يبرع مالغل تلقف «ةتهرك كي هللا لوسرب ٌتعمس املف «يموق يف ًاكلم تنكو «نيد ىلع يسفن

 ٌتعمس اذإف «ىنم ًابيرق اهسبحاف ًانامس ًاللذ ًالامجأ يلبإ نم يل ددعا كل ابأ ال :يلبإل ًايغار ناكو يل

 ٌتنكام «يدع اي :لاقف «ةادغ تاذ يناتأ هنإ مث «لعفف « ينزف دالبلا هذه ءىطو دق دمحمل شيجب

 ٌشويج هذه :اولاقف اهنع تلأسف «تايار ٌتيأر دق ىنإف «نآلا هعنصاف دمحم ليخ َكتيشغ اذإ ًاعناص

 ينيد لهأب قحلأ :تلق مث ءيدلوو يلهأب ٌتلمتحاف ءاهبرقف «يلامجأ ىلإ برقف :تلقف :لاق دمحم

 ليخ ينفلاحتو ءاهب تمقأ «ماشلا ٌتمدق املف «ةرضاحلا يف متاحل ًاتنب ٌتفلخو «ماشلاب ىراصنلا نِم

 دقو ؛ءىيط نم ايابس يف ِْفكَي هللا لوسر ىلع اهب َمِدقَف ءتباصأ نميف متاح ةئبا ٌبيصّف ءنِلي هللا لوسر
 عطقناو «دفاولا باغ «هللا لوسر اي :تلاقف كي هللا لوسر اهب ّرمف ءماشلا ىلإ يبره ِِلَك هللا لوسر غلب

 :تلاق «؟كدفاو نم» :لاق «كيلع ُهللا َّنَم «ّىلع َّنُمَك :ةمدخ نم يب ام «ةريبك زوجع انأو :دلاولا

 هبنج ىلإ لجرو عجر املف :لاق . يلع ّنمف :تلاق «؟هلوسرو هللا نم ّرف يذلا» :لاق . متاح نب يدع

 دقل :تلاقف «يتخأ ينتتأف :يدع لاق .هب اهل رمأف .هتلأسف :تلاق ءنالمحلا هيلس :لاق «يلع هنأ ىري

 باصأف نالف هاتأو «هنم باصأف «نالف هاتأ دقف «ًابهار وأ ًابغار هتئا ءاهّلعفي كوبأ ناك ام ةلعف لعف

 الو نامأ ريغب ٌتثجو «متاح نب يدع اذه :موقلا لاقف ءدجسملا يف سلاج وهو هئيتأف :يدع لاق .هنم

 « ؛يدي يف هّدي هللا لعجي نأ وجرأ ينإ» :لاق كلذ لبق ناك دقو «يديب ذخأ «هيلإ ٌتْعِفُد املف «باتك

 )1١( دجأ هجرخأ  737//1١ملسمو :(5084) يراخبلاو )18174(.

 نب يدع ثيدح نم ؛(7907) يذمرتلاو 778/4 دمحأ هجرخأ ثيدحلا اذه لصأو ./؟ «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ (؟)

 .اهعومجمب ىوقتت تاياورلا هذه نكل «فيعض رخآ ٍهجو نم ”4//01 دمحأ هرركو «فيعض ٍدانسإب «متاح



 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ل 156 يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق ركذ :لصف
 ءامهتجاح ىضق ىتح امهعم ماقف «ةجاح ٌكيلِإ انل نإ :الاقف «يبص اهعمو .ةأرما هْنّيقلف «يل ماقف :لاق
 هللا دمحف ؛هيدي نيب تسلجو ءاهيلع سلجف «ةداسو ةديلولا هل تقلأف راد ىتأ ىتح يديب ذدخأ مث
 :تلق :لاق هللا ىوس هلإ نم ملعت لهف ءهللا الإ هلإ ال :لوقت نأ َكُرِفُيأ َكّرِقُي امد :لاق مث هيلع ىنثأو
 :لاق ؛هللا نم ٌربكأ ًاثيش ملعت لهو ءربكأ هللا :لاقي نأ ٌرِفَت امنإ» :لاق مث ؛ةعاس ملكت مث :لاق .ال
 . ملسم فينح ينإ :تلقف :لاق «نولاض ىراصنلا نإو .مهيلع ٌبوضغم دوهيلا نإف» :لاق .ال :تلق
 هينآ ءءاشغأ تلعجو ءراصنألا نم لجر دنع ُتلزنأف ينرمأ مث :لاق . احرف ظسبني ههجو ٌتيأرف :لاق
 ءماقو ىلصف :لاق ءرامنلا هْذُه نم فوصلا نم بايث يف موق ءاج ذإ ؛هدنع انأ انيبف :لاق ءراهنلا يفرط
 ٍقَضْبَقب ْوَلَو ءعاض فِي لو ءعاَصب ْوَلو لما ّنم اوْحَضْرا ُساّنلا اَهيأ ايا :لاق مث ؛مهيلع ثحف
 ٍةَمِلَكَبك اودجت ْمَل نإ ورم ْنِشْب ْوَلَو :ةَرمكب ْوَلَو َراَلا وأ ْمُنَهَج رح ُهَهْجَو ْمُكُدَعأ يقي ٍوَصَْق ضني ْرَلَ
 :لوقيف ءىَلَب :لوقيف ؟ًادّلوَو ًالاَم كَل ْلَمْجَأ ملأ : ْمُكَل ٌلوُقَأ اَم هَل لئاقو ؛هللا يقال مُكَدَحأ نإ «قَبْيط
 دقاَقلا مُكيَلَع كاخأ ال ينإف ءِةبيط ةملكبُم ذجَي مل إف ءةَرْمتَّنِشبْولَو رتل ُههجَو ْمُكُدَحأ تيل منَ رح ُهَهْجَو هب يقب ًاْيَش ُدجَي ال مث ءِهِلاَعِش نو هنيمي نو ُهَدمَبو ُهَماَُق ريك «َكِْفَكل تدق مَنْ
 ولا اهتم لق كاكبام ركأو ياو يلا يك ىلع مكيتلو مرج هل ل
 .ءىيط صوصل نيأف : يسفن يف لوقأ ٌتلعجف :لاق

 لَك يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق ركذ :لصف
 .كوبت ةوزغو فئاطلا نم هعوجر نيب اميف تناكو

 نبا شيرق ءارعش نم يقب نم نأو «هيذؤيو هرجهي ناك نمم ةكمب ًالاجر لتف لَو هللا لوسر نأ هربخُي بعك هيخأ ىلإ ريهُز نب ريجُي بتك «فئاطلا نم ٍلَو هللا لوسر مدق املو :©"”قاحسإ نبا لاق
 بعك ناكو ؛كئاجن ىلإ جناف «لعفت مل تنأ نإو ءًاملسم ًابئات هءاج ًادحأ لتقي ال هنإف قلي هللا لوسر ىلإ ٌرِطَق ء:ةجاح كسفن يف كل تناك نإف .هجو لك يف اوبره دق بهو يبأ نب ةريبُمو ءىَرَْبْرلا
 :لاق دق

 ىلاهأهيلعكرنُيَْنوِيَلَع ًابالوانأ ف لئهلقلُخىَلَع
 اًكَلَاَعَلَتْوَةَعاًمِإل ِئاَقَآَلَو ٍفِساب تْسْلَه ْنَعْفَت :َل تنأ ْنِإَف
 ًَكْئَْمَراَهَئِمُنوُئْأَملاَكَلَيَنأَك ٌةيوَرأسأَك ُوُمأَملااَهب َكاَقَس
 لاقف ءاهايإ هدشنأف لي هللا لوسر اهمتكي نأ هرك ًاريجُب تتأ املف «ريجُب ىلإ اهب ثعبو :لاق

 امأ فلت مل قلخ ىلع» عمس املو هُنوُمأَملا ان ٌبوُدَكَل ُهَنِإو ّقَدَص :نوُمَأَملا َكاَقَس' : هلو هللا لوسر
 :بعكل ريجب لاق مث همأ الو هابأ هيلع فلي مل :لاق .لجأ :لاقف ««هيلع ابأ الو

 مرحي هرًالِاَباهيلعموُلَت يِيلا يف كَل ْلَهَمَأبْغَك ْعِلْبُم ْنَم
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 لي يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق ركذ :لصف رق (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ْمَلْسَنواَجْنلاَناَكاًإوجْنَتَف ُهَدْحَر ِتالّلاالو ىَّرُملا ال هللا ىلإ

 ْمِلْسُم بْلَقلاٌرِهاَطالِإ سائلاَّنِم ٍتِلْفُمِب سيلو وُجْئَي الَمْوَي ىَدَل

 مْمَخْليلَعىمْلْس يب نيبو ةنيدةيشقالوهر رِيَمْرُنيِدَف
 نم هرضاح يف ناك نم هب فجرأو «هسفن ىلع قفشأو ءٌضرألا هب تقاض «باتكلا ًابعك غلب املف

لوسر اهيف حدمي يتلا هتديصق لاق ءأدُب ءيش نم دجي مل املف ءلوتقم وه :لاقف ءفةودع
 ركذو « كَ هللا 

 ةفرعم هنيبو هنيب تناك لجر ىلع لزنف «ةنيدملا مدق ىتح جرخ مث «هودع نم هب ةاشولا فاجرإو هفوخ

 مث هك هللا لوسر عم ىلصف «حبصلا ىَّلص نيح كي هللا ٍلوسر ىلإ هب ادغف ؛يل رِكُذ امك «ةنيهجج نم

 كو هللا لوسر ىلإ ماق هنأ يل ٌرِكْذَق هئيأتساف هيلإ مقف «هللا ٌثوسر اذه :لاقف ٌهْلكي هللا لوسر ىلإ راشأ

 نب بعك نإ ؛هللا لوسر اي :لاقف «هُفرعي ال ل هللا لوسر ناكو ءهدي يف هدي عضوف ءهيلإ سلج ىتح
 . معن» :ِهِلك هللا لوسر لاق ؟هب كّتئج انأ نإ هنم لباق ٌتنأ لهف ءًاملسم ًابئات كئمأتسيل ءاج دق ريهز

 .ريهز نب بعك هللا لوسر اي انأ :لاق

 :لاقف «راصنألا نم لجر هيلع بئو هنأ «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف : ')قاحسإ نبا لاق

 امع ًاعزان ًابئات ءاج دقف «كنع هعد» : كي هللا لوسر لاقف «هقنع ُبرضأ هللا ودعو ينعد ءهللا ّلوسر اي

 هيف ملكتي مل هنأ كلذو «مهيحاص هب عنص امل راصنألا نم يحلا اذه ىلع بعك بضغف :لاق هيلع ناك

 : اهلوأ يتلا هتقانو هتبوبحم اهيف فصي يتلا ةيماللا هتديصق لاقف ءريخب الإ نيرجاهملا نم لجر
 َلوُبْكَمَدْفُيْمَلاَمَرْنِإمْهَعُم ُلوُبْمَم مْوَلا مبْلَقَف ُداَعْس ْتَناَب

 لوُعْفَملىَمْلْس يب َنِئاَبَشنِإ ٌمُهُلْرَئَراَهِيِباَتجهَوُقلائَعْسَي
 ةلمآُتنُك ٍقيِبَص لك َلاَكَ

 هُّفَمالَس ثَلاَظ نإو ىقنأ نبا ُنُك

 ينّدَمعْوَأِوْللاَلوُسَر نا ٌتْفَيُن

 ًةكِفاَن كاطمأيذتا َكَدَمالْمَم
 ْمَلوَةاَشُولا لاّوفأب يئّدَحأت ل

 ٍهبْموُقَيَزْلاََقَمْموئَاَدَقَل

 ةُريوَبٍنْوَخْنِمُدَْرُتَْقَل
 اَهُعِزاَنْأاَم ينيِمَي ٌتْعَضَو ىبَح

 هملكأ ذإ يدنع ثرخأَوْهَلَف

 ُهُرَدُخُم ٍضْرَألا ٍءرَضب مُهْيَض نِم

 هلْلِحَيَألًانْرِق واسم اذإ

 ُلوُمْشَم ذَنَكَنَع ينإَكَئَيِهَلَأال

 ٌلوْعْفَم ُنْلَخٌرلا َرَدَقاملُكَف
 ٌلوُمْخَمَءاَبْنَحَولآ ىَلَعًأِمْوَي

 ُلوُمْأَموُللا ٍلوُسَر دنع ٌوُفَعلاو
 ُلِِصْفَتَر ظيماَوَم اًهيف ٍنآْرَقْلا
 ٌليِراقألا يف ْتَرَُك ولو ْبِنْذَأ

 ٌليِفلا ٌُعَمْسَيْوَلاَم ُعَمْسَأو ىرأ

 ٌليِوْمَتهّللا ٍلوُسَر ْنِم ْنْكَي ْمَلُنِإ
 ليِقلا هلْوَق ٍتامِقَن يِذ ٌفَك يف
 لوؤسمو بوسنمَكْئنإَليقو

 ُليِداَرَخ ٌروُمْعَم ءساّنلا َنِممْخَل
 ُلوُلْفَم وهَرألإ ْنْرِقلا َكْدْفَي نأ
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 لك يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق ركذ :لصف

 رِفاَنٌوَجلاٌعَبِسْلَْظَنُهَنِم

 ةقِفومأِهِاَروب ُلاَربَآلَو
 ِهبَكاَضَمْسُي ٌروُمَل َلوُسولا نإ
 ْمُهُلِقاَث َلاَق ٍشْيَرُث ْنِمٍةَبْصُح يف
 ٌفُشُك الر ٌساَكنَأ ناز امه اور
 مُهُمِصْعَي ٍرْغُزلا ٍلامجلا َيْشَم َنوُشْمِي
 ُمُهُسِوُبَل ُلاَطِبَأ ٍنيِتارَعلا مش

 ٌنلَخاهل تْكْشْدَك عِباَوَس ٌضيب
 ُمُهُحاَمِر ثلاث ْنِإ َحيِراَفَماوُسِيَل

 ٌمهروُحُن يفألإ ُسْغَطلا عَقَيَأل

 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نش

 ٌليِجَرألاٍ و يِداوَب ىّشَمَتَألَو
 ُلوُقْأَم ٍناَسْرُدلاو ٌرَبلا جّوضم
 ُلوُلْسَموُللاٍ فويس ْنِمَدْنَهُم
 اونوُراوُمْلْساملةكَم نْطَبب
 ٌليِزاَعَملِيِمالَو ِهَقللاَدْبِع
 ُليِباَنُتلا ُدوُسلا َهْرَع اًذِإ ٌبرَض

 ُليِبَرَساَِجْيَملا يف دّواَد جْشن نِم
 ُلرُرِجَمٍهعْلئَقلَبلَحاَهئاَك
 اوُليِئاَذِإًاعيِزاَجَماوُسْيَلوأمْرَق
 ُليِلْهت ٍِتْرَملا ضايج ْنَع ْمُهَلاَمَو

 امنإو «ليبانتلا ٌدوسلا درع اذإ» :بعك لاق املف :ةداتق نب رمع نب مصاع لاق :قاحسإ نبا لاق

 ُلَرَيالَمَةاَيَحلا ْمَوَكُهْرَسْنَم مه م امام
 رباك نَعَأرباَك ٌمراَكَملا اوُنِرَو

 مِهِناَيْدَأ نع ٌسانلا َنِيِدِئاَذاَو

 َْمِهِيِبْئِلمِهَسوُفُن َنيِعِئاَبْلاَو
 بهل ًأاكُسْن ُهَلْوَرَمي َنوُرُهْطَتَم

 مِهِيَلِإَذوُعَئْمَيِلتلْلَح ْأَلَح اَذِإَ

 مُهلإَف ٌممججْنلاتَوَح اذ مْوُق

 ٍراَصنألا يحلاَص ْنِم بتفهم يف
 رايخألاوُمَبٌمُهَراَيِخلا د
 ٍراَبَجلا ٍةَرَطَسو جاّيهلا موي

 ٍراطَخلا انّقلابو يِفَرشملاب
 ٍرارِكَرٍيئامئَمْوَيٍتْوَمْلِل
 ٍراَئُكلا َنِماوُقِلَعْنَمءاَمِيِب
 ٍراَمَألا ٍلِقاَعَم َدْنِع تخَبضأ

 يِراَقَم َنِيِلِزانلا َنيِقِاطلِل
 ةبقع نب ماوعلا هنبا نباو «ةبقع هنباو فوبأو وه ءءارعشلا لوحف نم ريهز نب بعكو

 ينّبَجمأل ءيَش ْنِب ٌبَجْمَأ ُتنُكْزَن
 اَهُكِرْنُي َسِيَل ٍروُمأل ىَتَملا ئَمْسَي
 ٌلمَأُهَلٌدوُدْمَم شاَعاَم ُءْرَملاَو

 :4 يبنلا يف هلوق ًاضيأ هل نسحتسي اممو

 ًارجَتْعُم هاَمَدألا ُةَقاَنلا هب ىدخت
 ِهِتكْرُبِهَنْنَأ أوْياطِع يفف

 ُرَدَّقلا هل ٌءوُبْحَم وهو ىَّتَقلا ُيغَس

 ُْرِشَْنُمْمَهل اَوٌةَدِحاَو سفَئلاْف
 ٌرْثألا ي ََّي َّّ ُنِيَعلا يِهَتْنَتآل 020

 مّلُظلاَةَلِبَل ينج ٍرْئَبلاَك هْرِبْنِل
 ْمَرُك ْنِمَو نيف ْنِمُدَّللاْمَلْعَي َمْعَياَم

 هيلع تبضغ «هتحدمب نيرجاهملا صخو «عنص ام هب عنص انيحاص ناك امل راصنألا رشعم ىنع
 : اهيف لوقي يتلا هتديصق يف راصنألا حدمي ملسأ نأ دعي لاقف ءٌراصنألا

 اممو ؛



0 

 سس جس 5
 ةلط لسع 2# 8
 هر ١ (يلارج_ع,دمجدو
 ىلإ

 ساشا ور هسا ام 2

 ةدرروجا يقرا

 قنتفانوو يام كاي نورك
 هاله١ -ةك١

8 55 
 ص

 يدش[ قالا يكةهكفلا

 كلاب





 كوبت ةوزغ يف :لصف تيان (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كوبت ةوزغ يف :لصف
 نم ٍبْذَجو « سانلا نم ٍةَرْسُع نمز يف تناكو : قاحسإ نبا لاق . . عست ةّئس ببر رهش يف تناكو

 ىلع مهصوخُش نوهركيو ءمهلالظو مهرامث يف ماقُعلا نوبحُي سانلاو «ٌرامثلا تياط نيحو «دالبلا

 نم ناك ام الإ ءاهريغب ىَّروو ءاهنع ىّنك الإ ةوزغ يف جرخي املق وهلا لوسر ناكو «لاحلا كلت

 سيق ِنب ٌدَجِلل هزاَهَج يف وهو ءموي تاذ للي هللا لوسر لاقف .نامزلا ةدِشو َتَمُّشلا دعبل «كوبت ةوزغ

 الو يل ُنذأت وأ هللا لوسر اي :لاقف «؟ِرّفضألا يب لج يف ٌماَعلا َكَل لَه اد ايف : ةملس ينب دحأ
 ينب ءاسن ُثيأر نإ ىشخأ يّنإو «ينم ءاسنلاب ًابجع ٌّدشأب ٍلجَر نم ام هنأ يموق فرع دقل هللاوف ؟يّنين
 نت مُكْنِمَو» : ةيآلا تلزن هيفف « ككل تلو دا : لاقو هللا ٌلوسر هنع ضرعأف ءّريصأ ال نأ رفصألا

 رجلا يف ف اوُرِفنت ال :ضعبل مهضعب نيقفانملا نم موق لاقو .[46 :ةبرتلا] «قينت لَو يل ندْنأ ُلوُثكي

 4١[. :ةيرتلا] ةيآلا 4مل يف اوبك ال أولَيَرَل : مهيف هللا لزنأف
 ةقفنلا ىلع ىنغلا ّلهأ ٌضحو ءزاَهَجبلاِب ّسانلا رمأو هرفس يف دج هللا لوسر نإ مث

 ٌةقفن كلذ ىف نافع نب ٌنامثع قفنأو ءاوُيستحاو ىنغلا لهأ نم لاجر لمحف «هللا ليبس يف نالمُحلاو
 ١ .اهلثم ٌّدحأ ْنِفُي مل ةميظع

 ًائيَع رانيد فلأو ءاهتّدُعو اهباتقأو اهسالخأب ريعب ةثامثالث تناك :تلق

 لُقَرِم نأو ءماشلاب ة ةريثك ًاعومج تعمج دق مورلا ذأ ٠ كي هلا لوسر غلب :لاق ''ًالعس نبا ركذو
 «ءاقلبلا ىلإ مهِتامّدقُم اومّدقو. «ناسغو ةَلِماَعو «ماذجو محل هعم تبلجأو ءةنسل هّباحصأ قّزَر دق

 مهثيعأو اًوُلوتف  ههْيَلَع مكلوخأ ام اَم ٌدِجَأ الد : لاقف و هللا لوسر نوُلوحتسي ةعبس مهو نوؤاُكبلا ءاجو

 «ينزاملا ىليل وبأو ءديز نب ُةَبَلُعَو «ريمُع نب ملاس مهو . نوقفتُي ام اودجي ال نأ ًانزح عمدلا نف ٌضيفت

 ءلّفَكُم نب هللا دبعو :تاياورلا ضعب يفو . ةيراس نب ضابرعلاو ءرخص نب ةملسو «ةّمَنَع نب ورمعو
 مهيف دعي قاحسإ نباو .ةنيزُم نم مهو «ةعبسلا ْنرَّقُم ونب نوؤاكبلا :لوقي مهضعبو «راسي نب لّقعمو

 .حومجلا نب مامُحلا نب ورمع
 أل هللاو» : لاقف «نابضغ هافاوف ؛مهلمحيل كولا ٍلوسر ىلإ هّباحصأ ىسوم ابأ لسرأو

 كلم للان مُكُدلَمَح اَنأ ام" : لاق مث ؛ «مهيلإ لسرأف ء«لبإ هاتأ مث  ةهيلع مكليحا ام دجَأ الو
 . 9هٌريَك َوُه يذلا ْثِدَنآَو ينيمَي ْنَع ُتَقَك الإ ٠ ان اربح اَهَرْيَع ىَرَك ءِنَي ىَلَع فيلخأ آل ّللاَو ينإو

 َتبْعرو ؛داهجلاب ترمأ دق كّنإ مهللا :لاقو «ىكبو ليللا نم ىّلصف ديز نب ةبلُع ماقو : لصف

 ينإو ؛هيلع ينّلِمحي ام كلوسر دي يف لعجت ملو ؛كلوسر عم هب ىّرقت أ ام يدنع لعجت مل مث «هيف

 «سانلا حبصأ مث ؛ ضرع وأ ؛دسج وأ ؛لام ني اهيف ينياصأ للم لكب ملسم لك ىلع قّدصتا

 ماَقَك , ْمُقَيَلُف «ُقّدَصَتُملا َنْيأل :لاق مث ءدحأ هيلإ مقي ملف . هقّلبّللا ذه ُقّدَصَمُملا َنْيأ»“: لكي يبنلا لاقف
 , "7«ةكبقتملا ة كلا يف ثيم ذه هِي دمحم دسم نشك يذلاوك زن: ا «هّربخأف «هيلإ

 . يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ؛(1744١) ملسمو ؛(5410) يراخبلا هجرخأ (؟) تكمل 0

 .(هكدال) د١ 449/9 «ةباصإلا» رظنا (؟9)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لضإ كوبت ةوزغ يف :لصف

 نونامثو نانثا مهو :دعس نبا لاق .مهْرِذْعَي ملف مهل نذؤيل بارعألا نم َنوُرَّذعملا ءاجو
 «نيقفانملاو دوهيلا نم هئافلح يف عادّولا ةينث ىلع ركسع دق «لولَس نب يبأ نب هللا دبع ناكو الجر

 ةملسم نب دمحم ةنيدملا ىلع هلي هللا ٌلوسر فلختساو .نيركسعلا ّلقأب هركسع سيل :لاقي ناكف

 .تبثأ لوألاو . ةظقْرُع نب عابس :ماشه نبا لاقو «يراصنألا

 نم نيملسملا نم م رفن فّلختو .هعم ناك ْنَمو ّيبأ نب هللا ٌدِبع فّلخت كي هللا ٌلوسر راس املف

 ةمئيحت وبأو «عيبرلا ُنب ُةَراَرُمو :ةيمأ نب لالهو ؛كلام نب ٌبعك :مهنم ؛بايترا الو كش ريغ
 «سانلا نِم افلأ نيثالث يف هك هللا لوسر اهدهشو «رذ وبأو «ةمثيخ وبأ هقحل مث «رذ وبأو ؛يملاسلا
 . صمحب ذئووي لقرهو ءةالّصلا رّصقي ةليل نيرشع اهب ماقأو «سرف فالآ ةرشع ليخلاو

 ؛هلهأ ىلع بلاط يبأ َنب ّيلع فّلخ ؛جورخلا كي هللا لوسر دارأ املو :قاحسإ نبا لاق

 مث ؛هحالس هنع هللا يضر يلع ذخأف ءهنم ًاففختو ًالاقثتسا الإ هفّلخ ام : اولاقو «َنوقفانملا هب فَجْرأف

 ينتفلخ امنإ كنأ نوقفانملا معز !هللا يبن اي :لاقف ءفْرجلاب لزان وهو لك هللا لوسر ىتأ ىتح جرخ
 يف يفأاَك غجْراف يِئاَرَو ُتكرت امل َكُئفْلَح يئكلو اوُبَذكه : لاقف ينم ٌتففختو ينتلقثتسا كنأل
 يلع عجرف ©«يدغَب يب ال ُهّنَأ الإ ؟ىسوُم ْنِم نوُراَه ةَلِْنَمِب يم َنوُكَت ْنَأ ئضرت ًالقأ ءَكِلْمَآَر يِلْمَأ

 . ةنيدملا ىلإ

 يف هل نيتأرما دجوف راح موي يف هلهأ ىلإ ًامايأ كي هللا لوسر راس نأ دعب عجر ةمشيخ ابأ نإ مّن

 ءًاماعط هيف هل تأيهو ءءام هل ُتَدَرِيو ءاهّشيرع امهنم ةدحاو ّلُك ت تشر دق «هطئاح يف امهل ٍنيشيرع

 ٌّحّضلا يف يك هللا ٌلوسر : لاقف هل اتعنص امو هيتأرما ىلإ رظنف رظنف «شيرعلا باب ىلع ماق «لخد املف

 اذه ام ؟ميقم هلام يف ءءائسح ةأرماو أيهم ماعطو ءدراب ّلِظ يف ةمثيخ وبأو ءرحلاو «حيّرلاو

 ءاداز يل ائّيهف يك هللا لوسرب ّقحلأ ىتح امكنم ةدحاو ّشيرع لخدأ ال هللاو : لاق مث ءِفَصّنلاِب

 دقو «كوبت لزن نيح هكردأ ىتح ِْكَي هللا لوسر بلط يف جرخ مث «هلحتراف كحضان مَّدق مث ءاتلعفف

 نم اوند اذإ ىتح اقفارتف لك هللا لوسر بلطي قيرطلا يف يحمجلا بهو نب ٌريِمُع ةمثيخ ابأ كردأ ناك

 ا لا لوصر نأ ضح ينع فّلختت نأ كيلع الف ءًابنذ يل َّنِإ :بهو نب ريمُعِل ةمثيخ وبأ لاق «كوبت

 لاقف «ِلبقُم قيرطلا ىلع ٌبكار اذه :سانلا لاق «كوبتب لزان وهو ُهكَك هللا لوسر نم اند اذإ ىتح لعفف

 ىلع مّلَسف «لبقأ حانأ املف . ةمثيخ وبأ هللاو وه !هللا لوسر اي :اولاق ةَمَكْيَح اَبأ ْنُك١ : لك هللا لوسر
 هل لاقف .هّربخ لكي هللا لوسر ٌربخأف ,ةةَمَكْيَح اَبَأ اي َكَل ىلْؤَأ» : هل هللا ٌلوسر هل لاقف لي هللا لوسر
 .ريخب هل اعدو ًارْيَخ هو هللا لوسر

 الَو ًاعْبَش اهِاَم ْنِم اوُيَرْشَت ال» : :لاق ءدومث رايدب رجحلاب رم نيح ُهكَي هللا لوسر ناك دقو
 ٌنَبْرْحَي الو «ًائْيَش ُهْنِم اوُلُكَأَت الو «لبإلا ُهوُقِلْماَك وُمُنَجَع ٍنيِحَع ْنِم ناك امو ٍقالّصلل ُهْنِم اووُضَوَتَت

 «هتجاحل امهُدحأ جرخ ةدعاس ينب نم نيلجر نأ الإ ؛ُنماَّنلا لعفف « هل ٌبِحاَص هعمو الإ مكنم ٌّدَحَأ

 يف ٍجرخ يذلا امأو ءهبهذم ىلع َقِيِخ هنإف ؛هتجاحل جرخ يذلا امأف «هريعب بلط يف ٌرخآلا جرخو

 مُكَهْلأ ملأ» :لاقف لي هللا لوسر كلذب ٌربخأف «ءىيط يلبجب هتحرط ىتح ُحيرلا هتلمتحاف ؛هريعب بلط

 .دعس ثيدح نم ((78404) ملسمو 5415(2)و (7/07) يراخبلا هجرخأ 0(



 كوبت ةوزغ يف :لصف كي () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هتدهأف رخآلا امأو «يفّشف هبهذم ىلع قي يذلل اعد مث .هُبِحاَ ُهَمَموَل | مكن ٌدَحَأ َجُرْخَي ال ْنَأ

 "”ةئيدملا مدق نيح للي هللا لوسرل ءىيط

 لاقف «كوبت اَنْنِدَق ىتح انقلطنا : :ديمُح يبأ ثيدح نم ؛؛ملسم حيحص» يف يذلاو : تلق

 هلاَِع َّدْشَيْلَكٌريَِب هَل ناك نم ءٌدَحَأ مكن ْمُهَي الف ٌةَدبِدَس خير هللا مُكيلَع ٌبْهَتَس» لو هللا وسر

 ".٠ ءىلل يبجي تقلا ىتح يرلا هلمحف لجر اقف ؛ةَييش حبي تف

 ىلع هبوث ىَّجس ءرجحلاب هلو هللا لوسر رم امل :لاق هنأ يرهزلا نع ينخلب :"”ماشه نبا لاق
 نأ ًافْوَح َنوُكاَب ِمُثْنَأَو الإ مُهَسْمْنَأ اوُمَلَظ َنِيِذّلا توب اوُلُجْدَت الد :لاق مث «هتلحار ٌثحتس او ءدهجو

 .«[ياصأ ان 2

 ءالؤه ئلَع اولُحْدَت ال» : اق ل لوس نأ هرمص نبا ثيدح نم «نيحوحصلا» ين

 اَم َلْنِم مكُبيِصُي ال ٍمِهْيَلَع اولُخْدَت الف ءَنيِكاَب اوُنوُكَت مل ْنإف «َنيِكاَب اوُنوُكَت ْنأ و يبدل مْوّقلا
 9 مكياصأ

 «*”هحرطو نيجعلا ءاقلإب مهرمأ هنأ :«يراخبلا حيحص» يفو

 رثبلا نم اوقتسيو ءءاَملا اوُقيِرهُي نأو ءَنيجعلا َلبإلا اوُفِلْعَي نأ مهرمأ هنأ : ؟ملسم حيحصا يفو

 .حرطلا ىور ْنَم هظفحي مل ام هيوار ظفح دقو ءًاضيأ ٌيراخبلا هاور دقو .""”ةقانلا اهُدِرَت تناك يتلا

 ىلع نولُحدت ٌمالع» :لاق ءاوعمتجا املف ,«ةعماج ٌةالصلا» : مهيف ىدان ل هنأ : ٌيقهيبلا ركذو

 بَجغأ وم امي مكن الأ :لاقف !هللا لوسر اي مهنم بيمن : لاقف لجر ءادانف ؟مهيلع ُّللا َبِضَع موق
 ّوَع هللا َّنإف ءاوُدّدَسَو اوُميِقَتْسا | «مكدَب نِئاَك وُه امو مُكلْبَ َناك ام ْمُكْدي مكيفلأ ْنِ ُلْجَر ؟كِلذ ْنِم

 .«انبش مول نع نوي ال موقي هللا ينس اب مكباذمي بال لج

 اعدف ل هللا لوسر ىلإ كلذ اوَكَمف ءمهعم ءام الو ُساتلا حبصأو :" ”قاحسإ نبا لاق :لصف

 .ءاملا نم مهتجاح اوُنمتحاو «ٌسانلا ىوترا ىتح ترطمأف «ًةباحس هئاحبُّس هللا لسرأف هلي هللا ُلوسر

 ناكو ِتْيَصْنلا نب ديز لاقف ءهئقان تّلض «قيرطلا ٍضعبب ناك اذإ ىتح راس كي هلل لوسر نإ مث

 كو هللا لوسر لاقف ؟هئقان نيأ يردي ال وهو ءءامسلا رب نع مكريخُيو « يبن هنأ ٌمُعِزي سيلأ : ًاقفانم

 يف يمد ٠ يلم لا نت هللا ينمّلَع ام الإ مَلْعَأ ال هللاو ينو - هَتلاَقَم َركْدو ُلوُقَي ًالُجَر َّنإد

 ةزتأفاوبعذف "اهب ينوتأت ىَنح ولطف« ,اهياَمِزِب ة ٌةَرَجَش اهْنَسَبَح دقو ءاّذكو اذك ٍبْعِش يف يداّولا

 (*”قسوأ ةرشعب ةأرملا ةقيدح صر كلت هقيرط يفو

 نإف هوُعَدا :لوقيف «نالف فّلخت :نولوقيف ٌلجرلا هنع فّلختي لعجف لَك هللا ٌلوسر ىضم مث

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» رظنا 7/ .5171 67١ح) (1781) ثيدح رثإب ملسم هجرخأ (؟) ١١(.

 .(480) ملسهو )47١7(: يراخبلا هجرخأ (؟4) .6717 /؟ ةربسلا يف ©

 .رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع ثيدح نم ,(77178) يراخبلا هجرخأ (0)

 .8557 /؟ «ةريسلا» رظنا ()  .رمع نبا نع عفان ثيدح نم (1481) ملسمو :(778/8) يراخبلا هجرخأ (0

 .يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم ؛(1747) ملسمو )١441(: يراخبلا هجرخأ (6)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز يول كوبت ةوزغ يف :لصف

 2 هني هللا ْمُكَحاَرَأ ذقْك «كِلذ َرْبَغ ُكَيْنِإو « مكي هللا ُهُفحْلْيَسم ٌرْيَخ هيف ُكَي 0-0

 كو هللا لوسر رثأ ٌعبتي ب جرخ مث «هرهظ ىلع هعاتم ذخأ هيلع أطبأ املف ؛هّريعب رذ يبأ ىلع مّرلتو |
 اذه نإ ءهللا لوسر اي : :لاقف نيملسملا نم رظان رظنف «هلزانم ضعب يف لي هللا ٌلوسر لزنو ايشام
 :اولاق «ٌموقلا هلمأت املف ارك اَبأ ْنُك# : نكي هللا لوسر لاقف ءهّدحو قيرطلا ىلع يشمي لجرلا
 ففَدَحَو ٌتوُمَيو ُهَدْحَو يِشْمَي رك ابآ ُهّللا َمِحَر# : نكي هللا لوسر لاقف .رذ وبأ وه هللاو !هللا لوسر اي

 : هل
 , دخون ثعْليو

 دبع نع «يظرُقلا بعك نب دمحم نع «يملسألا نايفس نب ةديرب ينثدحف : 7"2قاحسإ نبا لاق
 هئأرما الإ ٌّدحأ هعم نكي مل ؛هُرَدَق اهب هباصأو قّلَبَرلا ىلإ رذ ابأ ُنامثع ىفن امل : لاق دوعسم نب هللا
 مكب رمي بكر لّوأف «قيرطلا ةعراق ىلع يناعض مث «ينانفكو ينالسغ نأ : امهاصوأف ءهٌمالغو
 هاعضو مث «هب كلذ العف ؛تام املف ءهنفد ىلع انونيعأف « للي هللا ٍلوسر ٌٍبحاص رذ وبأ اذه : اوُلوقف
 الإ ْمُ ْمُهْعُرَي ملف ًاراّمُح قارهلا لهأ نم هعم طهر يف دوعسم نب هللا ٌدبع لبقأو «قيرطلا ةعراق ىلع
 ٌبحاص رذ وبأ اذه :لاقف «مالغلا مهيلإ ماقو ءاهُؤطَت لبإلا تداك دق قيرلا رهظ ىلع ةزانجلاب
 0 يِشْمَتا لي هلا لوسر ٌقدص : لوقيو يكبي هللا ٌدبع ٌلهتساف : :لاق «هنفد ىلع انونيعأف كك هللا لوسر
 دوعسم نب هللا دبع مهثَّدَح مث «هزراوف ؛هياحصأو وه لزن مث هَكَدْحَو ُتَعِيُتو َكَدْحَو ُتوُمَتو ءَكَدَْحَو
 .كوبت ىلإ هريسم يف ِِْكي هللا لوسر هل لاق امو « هثيدح

 نع «هتافو ةصق يف هريغو «هحيحص» يف نابح نب متاح وبأ ركذ دقف ءرظن ةصقلا هذه يفو :تلق
 :لاقف ءُّتْيكَي ءٌةافولا رذ ابأ ترضح امل :تلاق ءرذ مأ نع ءهيبأ نع ءرتشألا نب ميهاربإ نع «دهاجم
 الو ءًانّقك كُعسي ٌبوث يدنع سيلو «ضرألا نم ةالفب ُتومت تنأو يكبأ ال يل ام :تلقف ؟كيكبُي ام
 ٌنَتوُمَيَلا : مهيف انأ رفنل لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس ينإف ؛ «يكبت الو يرشبأ :لاق ؟كبييغت يف يل نادي
 يف تام دقو الإ ِرمَتلا كِيلوأ نم ٌدَحأ سيلو ؛نيِملْسُملا نم ٌةباَصِع ه هُدَهْشَي ضرألا ّنِم قالفي مكنم ُلُجَر
 بهذ دقو ىّنأ : تلّقف .قيرطلا يرصبأف ُتْبِذُك الو تْيَّذَك ام ِهللاوف ءلُجَرلا كيد انأن «ةعامجو ةيرق

 عجرأ مث : ءرّضبتأ ٍبيِقَكلا ىلإ ُدْيسَأ ُتنكف :تلاق . يرّصبتف يبهذا : لاقف ؟ُقُرُظلا تعطقتو احلا

 :تلاق :مهُلِحاور مهب بُحَت ْمَحّرلا مهنأك مهلاحر ىلع لاجرب انأ ذإ «كلذك وهو انأ ائيبف ءهضّرمأف
 نيملسملا نم ؤرما :تلق ؟كلام ؛هللا َةمأ اي : اولاقف ّيلع اوُققو ىتح ّىلإ اوعرسأف ءمهيلإ ُترَشأَف
 هُوُدَفَف «معت : :تلق ؟ هللا لوسر بحاص : اولاق .رذ وبأ :تلق ؟وه نمو :اولاق . هنوئفكُت توُمَي
 لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس ينإف اورِشبُأ :مهل لاقف «هيلع اولخد ىتح هيلإ اوعرسأو ءمهتاهمأو مهئابآب
 رّقّتلا ٌكِيِلوُأ ْنِم َسْيَلَو «نينمؤملا نم ٌةباَصِع هُدَهْشَي ضرألا نم ْةالَقي مكنم لجو َنَوُمِلا : مهيف انأ رفتل
 وأ يل انفك ينُعسي ٌبوث يدنع ناك ول هنإ «ُتْيِذُك الَو ُتْبَّذَك ام هللاو . .ٍةَعاَمَج يف َكَلَه دقو الإ ٌلُجَر
 وأ ءأريمأ ناك مكنم لجر يتتّْمكي ال نأ هللا مُكُدّشنَأ ينإف «٠ ءاهل وأ يل َوُه بوث يف الإ نّنكأ مل :يتأرمال
 راصنألا نم ىتف الإ لاق ام ضعب فراق دقو الإ دحأ رفنلا كئلوأ نم سيلو «ًابيقن وأ «ًاديرب وأ ءًافيرع

 .لاسرإ هيف :هلوق نكل يبهذلا هقفاوو هححصو دوعسم نبأ ثيدح نم ١ 60/8 مكاحلا هجرخأ )١(
 . مدقت امك فيعض هدانسإو (014 /7) قاحسإ نبا نع «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ قفز



 كوبت ةوزغ يف :لصف لضخ (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 اا احلا

 هلفكف ٠ ينقكف ٌتنأ : لاق . يمأ لزغ نم يتبع نم نيبوث يفو ءاذه يئادر يف كّدنَكُأ مع اي انأ :لاق

 .©7نامي مهلك رفت يف هونفدو «هيلع اوماقو «يراصنألا

 نب ورمع ينب وخأ تباث نب ةعبدو :مهنم «نيقفانملا نم ظهر ناك دقو .كوبت ةصق ىلإ انعجر

 :ضعبل مهضعب لاق (ريَمُح نب يشْحَم : : نلاقي ةملس يثبل فيلح عجضأ نم لبر همر «فوع

 لابجلا يف نيِنَرقم ًادغ مكب اًنأكل هلاو ؟ضعبل مهِضعَب برعلا لاتقك «رفصألا ينب دالج نوبسحتأ

 ةئام انم لك برضُي نأ ىلع يضاقأ ينأ تددول هللاو : :رّيَمُح نب يِشْحَم لاقف . نينمؤملل ًابيهرتو ًافاجرإ
 َمْوَقلا كرذأ» :رساي نب رامعل كي هللا لوسر لاقو .هذه مكتلاقمل نآرق انيف لزني نأ ٌتِلفنن اًنإو ةدلج

 لاقف «رامع مهيلإ قلطناف . ءاذكو اذك مُتلُك لب ْلّمُك ءاوركنأ نإف ءاولاق اّمَع مُهّْلَسْك اوُقَرَتْحا دق مهنإف

 هللا لزنأف «ٌبعلنو ٌضوخن انك : تباث نب ةعيدو لاقف ؛هيلإ َنوُرِذعي لك هللا لوسر اوتأف «كلذ مهل

 :رّيَمُح نب يشخم لاقف [10 :ةبوعلا] 4ْتَمْللَو ُضْوُع اًنكح اَمثإ كلوت ْرُهتلاَص نيِكَر9 :مهيف
 «نمحرلا دبع ىّمستو «ةيآلا هذه يف هنع َيِفُع يذلا ناكف «يبأ ٌمساو يمسا يب دنعق !هللا لوسر اي

 .رثأ هل دجوي ملف «ةماميلا موي لتقف ءهناكمي ملعُي ال ًاديهش لتقُي نأ هللا لأسو

 فرتغاف ءهيف اهؤام لق نامز يف ٌكوبت لزن ِهلك هللا لوسر نأ .«هيزافم» يف ذئاع نبا ركذو

 يهف «تألتما ىتح اهثيع ترافف ءاهيف هقصب مث «ءاف اهب ضمضمف ءءام نم هديب ٌةفرَغ لي هللا لوسر

 .ةعاسلا ىتح كلذك

 َنْيَع لات ُهَّللا َءاَش ْنإ ًادغ َنوُن ئَتَس مكلف : اهيلإ هلوصو لبق لاق هنأ ؛ملسم حيحص» يف :تلق
 :لاق .«يتآ ىتح ًائيّش اهنام ْنِم ّن َّنسَمَي الف اَهَءاج نمف ؛ُراهتلا َيِحْضُي مب ىَّنَح اه وُتأَت ْنَل مُكّنِإو كوُبَت

 لم :للك هللا لوسر امهلأسف ءوام نم ءيشب ضن كارلا لكم نيعلاو الجر اهيلإ قبس ْدَكو اهانثجف»
 نِي اوُقرغ ّمُث ءلوقي نأ ُهَّللا ءاش ام امهل لاقو :هلَك يبنلا اًمُهّبسف ءمن : الاق :؟ًائيش اهئام نم امّيْسَسَم

 ترجف ءاهيف هداعأ مث هْيَدَيو هّهجو هيف كو هللا لوسر لسغو ؛ءيش يف عمتجا ىتح ًاليلق ًاليلق نيعلا

 نأ ٌةايَح كب ٌتلاط نإ ُداعُم اي ٌكِشوُي» :و هللا لوسر لاق مث «ُساَّنلا ىقتنسا ىتح ءٍرِمِهنُم ءامب نيعلا

 ."”«ًاناّتِج ءيِلُم دك انه اه ام ىرت

 هاتأو «ةيزجلا هاطعأو هححلاصف هةّلْيأ ٌُبحاص هاتأ ؛كوبت ىلإ ِِكي هللا لوسر ىهتنا املو :لصف

 بحاصل بتكو ؛مهدنع وهف «ًاباتك كو هللا لوسر مهل بتكو ٍ؛ةيزجلا هؤطعأف «حُرْتأو ءابْرَج لهأ

 ءهّلْيَآ لهأو ٌةَبْؤُر نب َةْنَحُيِل هللا لوسر يبنلا دمحمو هللا ني ٌةئَمأ اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ةليأ

 لهأو .ءماشلا لهأ ني مهعم ناك ْنَمو ؛ يبتلا دمحمو ءوّللا دمِو مهل «رحبلاو ّربلا يف مهترايسو «مهتفُس

 «سانلا نم هذخأ نمل هنو .هسفن نود هلام ٌلوحَي ال هنإف اثدح مهنم ثدحأ نمف ءرحبلا لهأو «نميلا

 . "رب وأ رحب نم هنودري ًاقيرط الو «هنودري ٌءام اوعنمي نأ لي ال هنإو

 ءيوق هدانسإو «407 401/5 ؛ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو 744-747 /# مكاحلاو 203711 )57170  نابح نبا هجرخأ )١(

 .يبعذلا هقفاوو «ءمكاحلا هححنضصو

 .ذاعم ثيدح نم 22٠١ ح) (؟1181) ثيدح رثإب ملسم هجرخأ (1)

 .دنس الي 075 2018 /؟ ماشه نبا هركذ (1)
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 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 54 ديلولا نب دلاخ لي للا لوسر ثعب يف :لصف

 ةموُ ٍرِدْيَكَأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ْهِكَي هللا لوسر ثعب يف :لصف
 نب رديكأ وهو «ةموُد ردّْيكُأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعب كي هللا لوسر َّنِإ مث : : ©20قاحسإ نبا لاق

 َكَنِ : :دلاخل هني هللا لوسر لاقف «٠ ءاهيلع ًاكلم ناكو «ًايئارصن ناكو «ةدنك نم لجر «كلملا دبع

 وهو «ةيفاَص ةرمقُم ةليل يفو ءنيعلا رظنمب هنصح نم ناك اذإ ىتح دلاخ جرخف « هَرّقَبلا ُديِصَي هدِجتَس

 لثم َتيأر له :هثأرما هل ُتلاقف ءرصقلا باب اهنورُقي ُكُحَت ٌرقبلا ِت ٍتّنابف هتأرما هعمو هل حطس ىلع
 بكرو ءهل ٌجِرسُأف ؛هسرفب رمأف «لزنف ءدحأ ال :لاق ؟هذه كرتي نمف :تلاق .هللاو ال :لاق ؟ّظق اذه
 مهتّقلت ءاوُجرخ املف ءمهدراطمب هعم اوُجرخو بكرف «ناسح : :هل لاقي هل خأ مهيف هتيب لهأ نمي رفن هعم

 هبلتساف «بهذلاب ٌصّرخم جابيد نم ءابق هيلع ناك دقو فاخأ اولتقو «هتذخأف لي هللا لوسر ليخ

 نقحف ٠ «قكي هللا لوسر ىلع ردْبكأب مدق ًادلاخ نإ مث . هيلع همودق لبق ِلكي هللا لوسر ىلإ هب ٌتعبف ءدلاخ
 .هتيرق ىلإ عجرف «هليبس ىلخ مث ؛ةيزجلا ىلع هحلاصو ههّمَد هل

 .مدقت ام وحن ركذف «ًاسراف نيرشعو ةثامعبرأ يف ًادلاخ ٍةِكي هللا لوسر ثعب :دعس ُنبا لاقو
 لعفف «لدنجلا ةموُد هل حتفُي نأ ىلع « « قلي هللا لوسر هب يتأي ىتح لتقلا نم ردْيَكُأ دلاخ راجأو :لاق
 هيِفَص ولي يبنلل لزعف «حمُر ةئامعبرأو عري ةئامعبرأو «ءسأر ةثامنامثو «ريعي يفلأ ىلع هحلاصو
 لك راصف «هباحصأ يف يقب ام مسق مث كي يبنلل ناكف «سمخلا جرخأف ؛ «ةمينغلا مسق مث «ًاصِلاخ

 .ضئارف سمخ مهنم دحاو
 دقلو «ةحرابلا الإ انتتأ طق اهتيأر ام هللاو :رقبلا نع لاق ردّيكأ َّنأ ءربخلا اذه يف ذئاع ُنبا ركذو

 .هللا ردق نكلو «ةئالثلاو ٍنيمويلا اهل ٌرِمَض ٌتنك

 ءايبأف «مالسإلا ىلإ امهاعدف «ِةِكي هللا لوسر دنع َةّنَحّيو (رديكأ عمتجاو :ةبقُع نب ىسوم لاق
 بتكو «ءاميت ىلعو «ةليأ ىلعو ءكوبَت ىلعو «ةموُد ةيضق ىلع ٍةِلكي هللا لوسر امهاضاقف «ةيزجلاب ارقأو
 . ًاباتك امهل

 ءاهزواجُي مل هليل ةرشع ٌعضب كوبتب ِهيكَي هللا لوسر ماقأن :قاحسإ نبا لاق .كوبت ةصق ىلإ انعجر
 «ةثالثلاو نيبكارلاو ٌبكارلا يِورُي لَشَو نم جرخي ءام قيرطلا يف ناكو «ةئيدملا ىلإ ًالفاق فرصنا مث
 ىّتح امي هنم ٌنيِقَعْسي ال ٍءاَملا كلذ ىلإ اَََبَس ْنَمه : : كي هللا ٌلوسر لاقف . َقّقَسُملا يداو : هل لاقي ٍداوب
 «؟ِءاَملا اًذه ىلإ اَنَقَبَس ْنَم» : لاقف ءًاثيش هيف ري ملف ءاؤٌقتساف «نيقفانملا نم رفن هيلإ هقبسف :لاق «هيتأن
 مهَّنَعَل مث ««هينآ ىّتَح ًاعبَش ُةْنِم اوُقتْسَي نأ مه مُهَهْنَأ ْمَكَوَأ) :لاقف .نالفو نالف !هللا لوسر اي : هل ليقف
 نأ هللا ءاش ام هدي يف بصي لعجف «لشولا تحت هدي عضوف زن مث ؛مهيلع اعدو ءويي هلا لوسر
 ِءاملا نِم قرخناف هب وعدي نأ هللا ءاش امب ِةِلَي هللا لوسر اعدو (هذيب هحسمو هب هحضُت مث ّبْضَي

 لاقف ءهنم مهتجاح اوقتساو «ُنمانلا برشف «قعاوصلا نصيبك ًاَسِح هل نإ ام - هعمس نم لوقي امك -
 . ؛هفلخ امو يي نيب ام ٌبَصحَأ وهو .يداولا اذهب نعمل من يق ْنَ ذأ مثيِقَب يل : ِِكَي هللا لوسر

 يَ هل ءاَس نإ اد َنوُنأََس مكن : مهل لاق هلا لوسر ذأ «ملسم حيحصا يف تس :تلق

 .مدقت دقو :ثيدحلا اعيش اهِئاَم ْنِم ّلسَي الق اَهَءاَج ْنَمَ ُراهّنلا يِحْضُي ىّنَح اهوُنَت ْنَل مُكّدإو «كوبت

 ةتفهلاذب «ماشه نبا ةريس» رظنا )١(



 هتالصو كوبتب ديو هتبطخ يف :لصف 514١ (17) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .نكمم وهف «نيتصق تناك نإو «ملسم ثيدح ظوفحملاف «ةدحاو ةصقلا تناك نإف

 :لاق ءُتّدَحُي ناك دوعسم نب هللا ّدبع نأ ؛يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ينثدحو "لاق

 «ركسعلا ةيحان يف ران نم ٌةلعُش تيأرف ؛كوبت ةوزغ يفك هللا لوسر عم انأو «ليللا يفوج نِم تمُق

 «تام دق ينزملا ِنْيَءاجِبلا وذ هللا ٌدبع اذإو ءرمعو ءركب وبأو يي هللا ٌلوسر اذإف ءاهيلإ ُرظنَأ اهُتعبَئاف

 ّيلإ ايندأ» :لوقي وهو . «هيلإ هنايلدُي رمعو ركب وب أو «هترفُح يف هك هللا ُلوسرو هل اورفح دق مه اذإو

 ُلوقي :لاق ؛ُهْنَع ضْراَف ُهْنَع ًايِضاَر ٌتْيَسْم ُتْيَسنَأ دف ينإ هللا :لاق ءهقشل هأيه املف «هيلإ هايلدف .«امكاخأ

 .ةرفخلا ب ٌبِحاص ٌُتنك ينتيل اي :دوعسم نب هللا دبع

 ًايداو ْمُكَعَق الو أدب رس ا اوال يملا ل :كوبت ةوزغ نم هَعجْرَم يك هللا لوسر لاقوا 7

 '«رْذُعلا مُهَسَبَح ْمَعَلا :لاق ؟ةنيدملاب ْمُهو ؛هللا لوسر اي :اولاق ,«مُكَعَم اوُناَك ال

 هتالصو كوبتب لك هتبطخ يف :لصف

 لَو هللا لوسر عم انجرخ :لاق ءرماع نب ةبقُع ثيدح نم مكاحلاو ««لئالدلا» يف يقهيبلا ركذ

 لسمشلا تناك ىثح اهيف ظقيتسي ملف ءةليل ىلع اهنم ناك امل ةلي كي هلل لوسر دقرتساف وت ةوزغ يف

 يذلا مونلا نم يب بهذ اوَللا ٌلوسر اي : :لاقف ,هرْجَملا انّل الكا ُلالب اَي اي َكَل ْلُكأ مل :لاق حم

 مأف ءهتليلو هموي ةيِقب بهذ مث ملص مث ؛ ديعب ٌريغ لزنملا كلذ نملك هللا لوسر لقتناف 0

 قلْأو ءوّللا ُباَتِك ِثيِدَحلا ٌقَدَضَأ نإَف : :دعَب امد :لاق مث «هلهأ_ وه امب هيلع ىنثأو هللا دمحف ٌةلوبتب

 ىّللا ُرْكِذ ثيِدَحلا فّرْشَأو ٍدّمَحُم ةَنْس ُ نئّسلا رْي ريخو «ميهاربإ هَل للا رْب رْيَخَو «ىَوْنَتلا ٌةَمِلَك ىَّرعلا

 ّيْذَه يذَهلا نَسْخَأو ءاهئاَنَدْحُم َدُحُم رومألا َدَشَو ءاهُمزاَوَم رولا رْبَخو «ُنآرُقلا اذه ٍصَصَقلا نّسْحَأو

 مَن اَم ٍلاَمْغَألا رْيَخو ءْئَدُهلا َدْعَب ٌةلالَّصلا َْمَعلا ىمغأو ىىادّهّشلا ُلْثَك ٍتؤملا فّرْشأو ءاَيبْنألا

 ٌرِيَخ َْمَكَو لَك امو ءلفسلا ديلا ريح العلا دّيلاو ءِبْلَقلا ىَمَع ئَمَعلا ّرشو ؛ عيت ام ئدُهلا رْبَو

 يتأي ال ْنَم ٍساّنلا نمو قَمايقلا مْ ةَمادَّتلا رهو «تؤَملا ٌرُصْخَي نحمل رَشو ءىَهْلآَو رثك اًمِم

 ىنفلا رْيَخَو (ُتاَّذَكلا ٌناسللا اًياَطَخلا مغأ نمو ًارُجُم الإ ُهَّللا ٌركذي ال ن ْنَم مُهْنِمو ربك الإ ٌةَمْمُجلا

 « ُنيِقْيلا ٍبولُقلا يف ٌرَْ ام ربو َّلَجَو ّرَع ِدَّللا ٌةَكاََحَم مكحلا سأَرَو «ىوُفَنلا داَّزلا ريو « ِسْفْنلا ىنِغ

 ءِراَثلا نو يك ركشلاو «َمنَهَج انج ْنِم لوُلُفلاَو :ٍقُيِلِعَأَجلا ٍلَمَع ْنِ ةحايتلاو ِرُْكلا َّنِم بايتزالاو

نَم ّيِقَّشلاو هرْيَغِ طِْعو ْنَم ديِعّسلاو «مييتلا ٌلاَم ٍلكأملا ٌرَشو «منإلا ٌعامج رْمُكلاو سيل ْنِم رغشلاو
ْ 

 ٍلَمَعْلا كالمو ءةّرِجآلا ىلإ رثألاو «عوذأ ةعَبْرأ عِضْوَم ىلإ مدح ٌريِصَي امّنإو هنأ ٍنظَب يف يقَّش

 لكأو ٌرْفُك هلاتِقو .ٌقوسُف ٍنمْؤُملا بابسو «ٌبيِرُق ِتآ ّوُه ام ّلُكو «بِزكلا اياَوَر اياَورلا ٌرشو ةُمَياَوَك

 ْنَمو هل ْرَمْي ُرِفْغَي ْنَمو هْبْذَكيَِّللا ىلع ّلأتي ْنَمو ويد ٍةَمْرُحَك ِهِلاَم ةَمْرُحَو وللا ِةَيِصْمَم ْنِم ِهِمْحَل

 ْغَتْبَي ْنَمو هللا هضْوَمُي يلا ئلَع ُريضَي ْنَمو هللا هزُجأَي طل مظُعَي ْنَم و ُدْنَع ُهَّللا ُفْعَي ءُفْعَي

000 2 1 
 . 0 اثالث فخت | مث هلل ّبْذَعُي هللا ٍصْعَي ْنَمو كلها ٍفِضُي رعي نو دب هللا عْمَسُي ٌةَعْمُسلا

 .دوعسم نبا كردي مل يميتلا نإف «عطقنم وهو 7//26117 «ةريسلا يف ربخلاو ءقاحسإ نبا يأ :لاق )١(

 .دهاوش هلو «رباج ثيدح نم ((1411) ملسم هجرخأ (1)

 ذ> نب زيزعلا دبع هخيشو يرهزلا دمحم نب بوقعي فعضل فيعض دانسإب ه0 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (1)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5.2 كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب هعمج يف :لصف

 نع «ناوزُغ نب ديعس نع ٌةيواعم ينربخأ :بهو نبأ ثيدح نم «©"«هئئس# يف دواد وبأ ركذو

 هب ُثدَحُت الف «ًائيدح كُثّدحأس :لاق ءهرمأ نع هّتلأسف ٌدَعُقُم لجر اذإف «جاح وهو «كوبتب لن هنأ هيبأ

 :لاق «ءاهيلإ | ىَّلص مث. ,هاتلْبَق وذه» :لاقن «ةلخن ىلإ ٌكوبتب َلزن كي هللا لوسر نإ : يح يّنأ ٌتعمس ام
 ُتِمُق امف : لاق ,ههّرَثأ هللا عطق ءانّتالص ٌعطق» :لاقف ءاهنييو هنيب ثررم ىتح «ىعسأ ملغ انأو ُتلبقاف

 ىلوم نع ءزيزعلا دبع نب ديعس نع «عيكو قيرط نم ””وواد وبأ هقاس مث .اذه يموي ىلإ امهيلع
 هَ هللا لوسر يدي نيب ٌثررم :لاق ءًادعقم ب ًالجر تيأر :لاق ءنارمن نب ديزي نع ؛نارمن نب ديزيل
 هلبق يذلاو دانسإلا اذه يفو .دعب امهيلع ٌثيشم ٌثيشم امف ةهرَثأ خلتما ّمُهَّللا» : لاقف «يلصي وهو رامح ىلع
 .فعض

 كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب هعمج يف :لصف
 نع ٠ «ٍليفطلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ثيللا انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :دواد وبأ لاق

 ءٌسمَّشلا ع ٌغِيِزَت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك كي ّيبنلا نأ «لبجج نب ذاعم نع «ةلئاو نب رياع
 تح ٌبرخملا رَخأ ءبرغملا ٌلْيَق لحترا اذإو :ًاعيمج امِهيلصيف ؛ ءرصعلا ىلإ اهعمجي ىتح رههظلا رخأ
 .برغملا عم اهالصف ءءاشجلا َلجَع ؛برغملا دعب لحترأ اذإو ؛ءاشعلا عم اهيلصُي

 ٌرْضَعلاو َرْهُلا ىّلَصَو ِرْهَظلا ىلإ ٌرْضَعْلا َلْجَع ءِسْمَّسلا ِْيَ َدْعَب َلَحَتْرا اذ : يذمرتلا لاقو
 ٍتقولا ميدقت يف سيلو ركنُم ٌتيدح اذه :دواد وبأ لاقو .بيرغ نسح ٌثيدح :لاقو . ””(عيمج
 . مثاق ٌتيدح

 يبأ نِم ًاعامس بيبح يبأ نب ب ديزيل ثيدحلا باحصأ نم ٌدحأ ُمّلْعَي ال : مزح نب دمحم وبأ لاقو
 . لْيَمطلا

 دانسإلا ذاش وهو «تاقث ةمئأ هّثاور ٌتيدح وه :اذه ليفطلا يبأ ثيدح يف مكاحلا لاقو
 نب ةبيتُقل تلق :يراخبلا نع ركذو «عوضوم ثيدحلا اذإف انرظنف « ءاهي هللعُت ةلع هل فرعن ال ءنتملاو
 دلاخ عم هّنبَّتك :لاق ؟ٍلَْمُظلا يبأ نع بيبح يبأ نب ب ديزي ٌتيدح ثيللا نع ٌتبتك نم عم :ديعس
 نب ديزي انثدح : ًاضيأ '””دواد وبأ هاورو . خويشلا ىلع ٌتيداحألا لخدُي ينئادملا دلاخ ناكو ؛ينئادملا
 نب ماشه نع دعس نب ثيللاو «ةلاضف نب لّضفم انئدح «يلمّرلا بهوم نب هللا دبع نب ديزي نب دلاخ
 اذإ ةوبت ةوزغ يف ناك كك هللا لوسر نأ :لبج نب ذاعم نع« «ليفظلا يبأ نع «ريبُرلا يبأ نع دعس
 لبق ُسِمَّسلا ٍِتَباغ نإ : كلذ لكي برغملا يفو ءرصعلاو رهُظلا نيب َعمج َلحتري نأ لبق ُسِمَّشلا تّئاز

 َلِزْنَي ىَّنح ّبرغملا رّخأ «ٌسمشلا َبيِغَت نأ لبق لحترا نإو ؛ءاشملاو برغملا نب عمج لجن

 .امهنيب ٌممجي مث ءءاَشِعلِل

 هرأ ملو فعض هدانسإ يفو «ةراكن هيف «بيرغ ثيدح : :هلوقب 210 ١4 /0 «ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ًاضيأ هلعأو ءنارمع -
 . كردتسملا يف

 .ناوزف نب ديمس ةلاهجل  فنصلا لق امك - فيعض يسب 0 قل
 .فئصملا لاق امك «فيعض هدنسو )5( )7١6(

 .(087) يذمرتلاو )١770(« دواد وبأ هجرخأ (9)

 .نعنع دقو سلدم رييزلا وبأو ءدعس نب ماشه لجأل يوق ريغ هدانسإ )4« )18١4(«



 ل يلا عوجر يش ااا 26 ااا ااا (5) دايعلا ريخ يده يف داعملا دز كوبت نم لو يبنلا عوجر يف 14 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةعرز وبأو «متاح وبأو «نيعم ٌنباو ءدمحأ مامإلا هفعض « مهدنع فيعض :دعس نب ماشهو

 فوت ًادحأ رأ مل :رازبلا ركب وبأ لاقو . ًاضيأ يئاسنلا هفعضو «هنع ثدحُي ال ناكو ؛ديعس نب ىيحيو

 لضفملا ثيدح :دواد وبأ لاقو .هنع فقوتلا بجوُت ةلعب هيلع ّلتعا الو ءدعس نب ماشه ثيدح نع

 .ركنم ثيدح ثيللاو

 كوبت نم ِهلِك يبنلا عوجر يف :لصف
 ٍهايإ هللا ةمصعو هب ِدْيَكلا نم هب نوقفانملا مه امو

 «ةنيدملا ىلإ كوبت نم ًالفاق كو هللا ٌلوسر عجرو :لاق ةورع نع «هيزاغم» يف دوسألا وبأ ركذ

 ٍةَبَمَع سأر نم هوُحرطي نأ اوُرمآتف «نيقفانملا نم ٌنمان كي هللا لوسرب ركم «قيرطلا ضعبي ناك اذإ ىتح
 ؛مخربخ ربخأ ؛ق هلا لوسو مهيشغ املف ءهعم اهوُكلسي نأ اودارأ «ةيقعلا اوغلب املف «قيرطلا يف

 مانلا ذخأو «ةبّقَعلا هلي هللا ٌلوسر ذخأو هْهُكَل ُعَس وأ نإ «يِاولا نط أَي نأ مو ءاَ ّن ْنَم» :لاقف

 دقو «اومّلتو اوُدعتسا «كلذب اوعمس امل « كي هللا لوسرب ركملاب اوُّمَم نيذلا ٌرفنلا لإ يداولا نطي

 نأ ًارامع رمأو ءهعم ايشمف ءرساي نب ٌرامعو «ناميلا ّنب ٌةيذُح كي هللا لوسر رمأو «ميظع رمأب اوُمه

 دق مهئارو نم موقلا ةزكو اوعمس ذإ «نوريسي مه انيبف ءاهقوسي نأ ةفيذُح رمأو «ةقانلا مامزب لخأي

 عجرف « لي هللا لوسر ّبضغ ةفيذح ٌرصبأو ءمهدري نأ ةفيذخح رمأو لو للا لوسر َبِضَعَق ءهٌوَضَع

 الو «نومّثلتم مهو ّموقلا ٌرصبأو «نجحملاب ًابرض اهبرضف ؛مهلحاور وجو لبقتساو ؛نجحي هعمو

 رهظ دق مهركم نأ اونظو «ةفيذُح اورصبأ نيح هناحبس ُهَللا مهبعرأف ءرفاسملا لعف كلذ نأ الإ رُعشي

 :لاق ءهكردأ املف ءونلي هللا لوسر كردأ ىتح ةفيذُح لبقأو «ّسانلا اوظلاخ ىتح اوُعرسأف ءهيلع

 ةَبَمعلا نم اوجرخف ءاهالغأب اووتسا ىتح اوعرسأف هُراَمَع اي َّتْنأ شماو :ةّفْيَدُح اي ةّلجاّرلا برضا»

 :ةفيذخ لاق «؟ًادحأ ٍبْكَرلا وأ طْمّرلا ءالؤه ْنِم تفرع نمد : :ةّميذحل لَ يبنلا لاقف ءَنمانلا نورظتني

 : دك هللا لوسر لاقف «نومّئلتم مهو مهتيشغو «ليللا ةملظ تناك :لاقو «نالفو نالف ةلجار ٌتفرع

 اوُريِسَيل اوُرَكَم مهنإف» : :لاق هللا لوسر اي هللاو ال : اولاق «؟اودارأ امو ٍبْكّرلا نأش ناك ام مُتْمِلَع له»

 ٌبِرضنف «أذإ هللا لوسر اي مهب ٌرُمأت الوأ :اولاق ء ءاهنم ينوُحرط ْةَبَقَعلا يف ٌتعلظا اذإ ىَّمَح 2 يِعَم

 ءامهل مهامسف «هباحصأ يف هدي عضو دق ًادمحم نإ : اولوقيو ُسانلا ثّدحتي نأ هركأ» : لاق «مهقانعأ

 . "7 (مهامتكا :لاقو

 ن نإ مهب كريخأسو «مهئابآ ءامسأو «مهئامسأب ينربخأ دق هللا نإ :ةصقلا هذه يف قاحسإ نبا لاقو

 نب هللا دبع عدا : :لاق حبصأ املف ؛مهعمجاف «تخّبصأ اذإ ىتح قلطناف « «حبصلا هجو دنع ًادغ هللا ءاش

 نب ديوس نب سالججلاو ءرماع ابأو ءًارماعو ٍ؛يبارعألا رطاخ ايأو «حرس يبأ نب دعسو «يبأ

 ًاريخ هّباحصأو دمحم ناك نإو «ةليللا ِةَبَقَعلا ني ًادمحم َيمرن ىتح يهتنن ال :لاق يذلا وهو «تماصلا

 ًاحيلمو ؛ةثراح نب عمجم َوُمدي نأ هرمأو «لقاعلا وهو ءانل لقع الو يعارلا وهو متغل ًاذإ انإ ءانم

 نيأ ىرُذُي الف «ضرألا ين أ أيراه قلطناو «مالسإلا نع دتراو «ةبعكلا ٌبيط قرس يذلا وهو «يميتلا

 : هلو هللا لوسر هل لاقو «هقرسف ةقدصلا رمت ىلع راغأ يذلا ريمن نب نصح ٌرعدي نأ هرمأو «بهذ

 .ثيدحلا نيل «عيمجلا نب ديلولا هيفو ؛ةلثاو نب رماع ثيدح نم «457 /5 دمجحأ هانعم جرخأ



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 545 رارضلا دجسم رمأ يف :لصف

 هللا كعلطأ اذإ امأف هيلع كعلطُي ال هللا نأ ٌتننظ ينأ هيلع ينلمح :لاقف «؟اًده ىَلَع َكَلَمَح ام َكَحْبَو»
 لاقأف «ةعاسلا هذه لبق ثق كب نمؤأ مل ينإو ءهللا ُلوُسِر كنأ مويلا دهشأ انأف ءهّئملعو ؛هيلع
 لاق يذلا وهو «ةنييُم نب هللا ٌدبعو «قريبأ نب ةميعظ وعدي نأ هرمأو «هنع افعو هّنرثع ِةِلكَو هللا ٌلوسر
 هاعدف «لجرلا اذه اوُتقت نأ نود رمأ مكل ام هُلاوف ءهُك رهدلا اوُملست ةليللا هذه اوُرهسا : : هباحصأل
 ريخب ٌلازن ال هللا لوسر اي هُللاوف : هللا دبع لاقف «؟ُتْليُق يْنأ ْوَل يلثت ْنِم م َكْعَفَنَي ّناَك اَم َكَحْيَو» :لاقف
 «عيبرلا ن نب ةّرُم دا : :لاقو كي هللا ٌلوسر هكرتف كيو هللاب نحن امنإ ”لودع ىلع ٌرصنلا هللا كاطعأ ام
 :لاقف كي هللا ٌلوسر هاعدف «نينئمطم هلتقب ٌةماع ُسانلا نوكيف «درفلا دحاولا لتقن :لاق يذلا وهو

 كنإ كلذ نم ًائيش تلق ٌتنك نإ ؛هللا لوسر اي :لاقف «؟كّلُك يِذَلا َلوُقَت نأ ئلَع َكَلَمَح اَم ٌكَحبَو١
 هللا اوُبراح نيذلا ءًالجر رشع انثا مهو كي هللا ٌلوسر مهعمجف «كلذ نم ًائيش تلق امو وب ملاعل

 هللا ٌعلطأو «مهتينالعو ءمهرسو ؛مهقطنمو ؛مهلوقب هيلي هللا ٌلوسر مهربخأف ؛هلتق اودارأو هلوسرو
 :لجو زع هلوق كلذو «هلوسرلو هلل نيبراحم نيقفانم رشع انثالا تامو «هملعي كلذ ىلع هيبن هناحبس
 لاقُي ناك يذلا وهو ءرارضلا دجسم اونب هلو ءمهسأر رماع وبأ ناكو + :ةبوعلا] 4أولاَتي دل امي اوُمَمَرل
 مدقف «هيلإ اولسرأف «ةكئالملا ليسغ ةلظنح وبأ وهو «قسافلا كي هللا لوسر هامسف «بهارلا : هل
 . منهج ران يف ةعقبلا كلت تراهناف ؛مهاّيإو هللا هازخأ «مهيلع مِدق املف «مهيلع

 :هوجو نم مهو قاحسإ نبا هركذ ام قايس يفو : :تلق : لصف

 «هريغ ًادحأ مهيلع علطُي ملو «نيقفانملا كئلوأ ءامسأ ةفيذح ىلإ ّرسأ ٍةَي يبنلا نأ : اهذحأ
 ملعي هريغ الو ءرمع نكي ملو ريغ ُةملعي ال يذلا ٌرّسلا ٌبِحاص هنإ : :ةفيذحل لاقي ناك كلذبو
 وهف الإو «ةفيذح هيلع ىَّلص نإف ءاورظنا :رمع لوقي «هيف اوُكشو لجرلا تام اذإ | ناكو ءمهءامسأ

 . مهنم قفانم
 «هسفن قاحسإ نبا ركذ دقو ءرهاظ مهو وهو «يبأ نب هللا دبع مهيف :هلوق نم هانركذ ام : يناثلا

 .كوبت ةوزغ يف فلخت يبأ نب هللا دبع نأ

 فرعُي مل حرس يبأ نب دعس نإف «ٌرهاظ أطخو ءاضيأ مهو حرس يبأ نب دعسو : :هلوق نأ :ثلاغلا
 نامثع هل نمأتسا ىتح «ةكمب ٍّقِحّلو ّدترا مث ءرجاهو ملسأ دق ناك هللا دبع نبا امنإو «ةتبلا مالسإ هل
 نكي ملو هيلع ركنُي ءيش كلذ دعب هنم رهظي ملو هُمالسإ َّنُسَْحَف ءملسأو هنمأف «حتفلا ماع ٍةَِي يبنلا
 .شحافلا أطخلا اذه ام يردأ امف «ةتبلا رشع ينثالا ءالؤه عم

 لب «قاحسإ نبا نود ْنَم ىلع ىفخي ال رهاظ مهو اذهو ءمهّسأر رماع وبأ ناكو : هلوق : عبارلا
 امل رماع ابأ نأ «ةداتق نب رمع نب مصاع نع ؛ةرجهلا ةصق يف اذه رماع يبأ ةصِق ركذ داق هّسفن وه
 ءةكم كي هللا ٌلوسر حتتفا املف ءآلجر ٌرشع ٌةعضبي ةكم ىلإ جرخ «ةنيدملا ىلإ هلك هللا ٌلوسر رجاه
 ناك نيأف «ًابيرغ ًاديحو ًاديرط اهب تامف ءماشلا ىلإ جرخ ءفئاطلا نهأ ملسأ املف «فئاطلا ىلإ جرخ
 . ًايايإو ًاباهذ كوبت ةوزغو ٌنسافلا

 هلك همدهف هيف موقي نأ هلوسر هللا ىهن يذلا رارضلا دجسم رمأ يف :لصف
 ُتاحصأ ناكو «ةعاس ةنيدملا نيبو اهنيبو ءْناَوَأ يذب لزن ىتح «كوبت ْنِم لِي هللا لوسر لبقأو

 ةلعلا يذل ًادجسم انينب دق انإ !هللا لوسر اي :اولاقف :كوبت ىلإ زّهجتي وهو هْوَّنَأ رارّضلا دجسم



 رارضلا دجسم رمأ يف :لصف 5” (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تس ا لي

 ءرَفَس حانَج لَك يّنإ) :لاقف ءهيف انل َيّلّصتف انّيتأت نأ ُّبِحْن انإو «ةيتاشلا ةريطملا ةليللاو «ةجاحلاو

 دجسملا ٌربخ هءاج َناوأ يذب لزن املف ؛ةهيف مُكَلاَنيَلَصم مْ ُلا ِءاَ ْنإ اً ِلْغش ٍلاَحو

 اقلطنا» :لاقف «ينالجعلا يدع نب نعّمو «فوع نب ةملس ينب اخنأ مشخّدلا نب كلام اعّدف ؛ءامسلا نم

 «فوع نب ملاس ينب ايتأ ىتح ءنيّكرسُم اجرخف «ةهاقّرحو «هامدهاف هلها مِلاظلا ٍدجسملا اذه ىلإ

 ىلإ لخدو «يلهأ نم ٍرانب كيلإ جّرخأ ىتح ينْرِظْنأ : :نعمل كلام لاقف ءمشمتّتلا نب كلام ظهر مهو

 ؛ءامدهو ءاقرحف هله يفو «الخد ىتح نادتشي اجرخ مث ءران هيف لعشأف «لخنلا نم ًافعس ذخأف ؛هلهأ

 13١17 :ةبوعلا] 4تينيْؤمْلا تيب ب بِ ًرذُكحَو ادار اديس أوُدَنأ بيلو » : هيف هللا لزنأف ءهنع اوقّرفتف

 ,0©2ةصقلا رخآ ىلإ

 .بطاح نب ٌةبلعث :مهنم ءًالجر رشع انثا مهو «هونب نيذلا قاحسإ نبا ركذو

 نب يلع نع « ؛حلاص نب ةيواعم ينثدح ءحلاص نب هللا دبع انثدح «يمرادلا ديعس نب نامثع ركذو

 راصنألا نم سانأ مه 4و ار اديس أوُدَكَقَأ يآَو» :هلوق يف سابع نبا نع «ةحلط يبأ
 ينإن «حالس نمو ةوق نم متعطتسا ام اوٌدمتساو ءمكدجسم اوُنبا :رماع وبأ مهل لاقف ًادجسم اونا

 نم اوغرف املف ءهباحصأو ًادمحم ُجِرخأف ؛مورلا نم دنجب يتآف «مورلا ِكلم ٌرصيق ىلإ ٌبهاذ

 ؛ةكربلاب وعدتو «هيف يلصت نأ بحنف ءاندجسم ءانب نم انغرف دق انإ : اولاقف كو يبنلا اوتأ ؛مهدجسم

 نأ َّق نحل ءابق دجسم ينعي 4و أ نب وَلا لع َسِييأ ُدِيَسََل ادب وين د ب ال» :لجو زع هللا َلزنأف
 رزق سمع دهيم ُلاَرَي الط هدعاوق ينعي :ةيوتلا] رن يف دب ٌراَت» :هلوق ىلإ ١[ : ةبوتلا] ويف ٌموُقَت

 .©توملاب ينعي «ْن هوك ملَمقَت ك < ةلإط ٌكشلا : : ينعي 1٠١[ :ةبوتلا] 4 مهبول يف ٌدَبِر اب ىلا

 دئالولاو نايبصلاو ٌءاسنلا جرخو «هيقلتل سانلا جرخ «ةئيدملا نم هلي هللا لوسر اند املف : لصف

 :نلقي
 عاَدَولاٍ تاًيِيَئْن ا

 يهتوُئ'لاهَتاَق انتين ًْعَشلاَبَج

 مهو وهو ٌةّكم نم ةنيدملا ىلإ همّدقم دنع كلذ ناك امنإ ؛لوقيو اذه يف مهي ةاورلا لفعبو

 الإ اهب رمي الو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ُمداقلا اهاري ال «ماشلا ةيحان نم يه امنإ عادولا ِتاينث نأل ءرهاظ

 . هجن انُيِحُي ّلَبَج ٌدح ٌدخأ اّذُهَو ٌةَباَط ٍهِذْهَ» :لاق «ةنيدملا ىلع فرشأ املق . ماشلا ىلإ هجوت اذإ

 ٍضُْضْمَي ال «لق» :هلكَي هللا لوسر لاقف .كحيتمأ يل نذئا !هللا لوسر اي :ُسابعلا لاق لحد املف

 :لاقف «َكاَك ُهّللا

 ُقَرَرلفَصْخُيُتِيَح عَْوَتْسُم  يِفَو ٍلآلُظلا يف َتْبِطاَهِلْبَن ْنِم
 ُيَلمَآاَوةهَع ضئالوتلأ ٌوَسَِالَةالِبلاَّت طبه عم

 ُنَرَملاهَلَفَرَرْسَنَمءَجلأ ذَقَوَنيِفْسلابَكْرَتةَفظُنْنَب

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» رظنا 2054/5 07٠.

 دهاوش ثيدحلا لصأل نكل «سابع نيا نم عمسي مل ةحلط يبأ نب يلع نإف «هعاطقناو حلاص نب هللا دبع فعضل فيعض هدائسإ فز



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 51 رارضلا دجسم رمأ يف :لصف

 ْمِيَشاَنَبْهلاَعوَضماذِإ مسججَر سلا ساس نسم لفن
 ُئطْئلاِهَتْخَئاَيْلَعَفِدْئَج نم ُنِمْيَهُملا َكَنْيَب ىَّوَنَحا ىَّنَح
 ْىفألا كرو شب تاَضَو ضرأ لا ٍتَفَّرْشأ َتْدِلُوامَلَسِنََو
 ©"قرَقُخْنٍهاَشّرلا َلْبْسَو رون دلا يفَو ءايضلا كلذ يف ُنْحَنَف
 «ساّنلل سلج مث « «نيتعكر هيف ىَّلصف دجسملاب أدب «ةّئيدملا وو هللا لوسر لخخد املو : :لصف

 يم ءًالجر نينامثو ًةعضب اوثاكو هل نوفلحيو «هيلإ نورزذتعي اوُقِفِطف «نوفّلخملا هءءاجف

 املف «كلام نب ٌبعك هءاجو .هللا ىلإ مُهَرئارَس لُكَرَر مهل رفغتساو ءمهعيابو «مهتينالع وكي هللا لوسر
 . لاقف «هيدي نيب ُتسلج ىتح يشمأ ُتئجف : لاق «لاعت» : هل لاق مث ءٍبَضْعُملا سبت مسبت «هيلع مَّلس
 لهأ نِم كريغ دنع ٌتسلج ول ِهَللاو ينإ ىّلَب : :ٌتلقف «؟كّرهظ َتْعَتبا ِدَن ْنْكَت ملأ ٠ َكَفّلَح ام» :يل
 ويلا كثئدح نإ ُتمِلع دق وللاو ينكلو «ًالدج تيليعأ دقلو رعب هطخس نم َجُرخأ نأ ثيأرل ءايندلا
 ىلع ُدجت «ٍقدِص ٌتيدح َكُنْنَّدَح نئلو ىلع كطِخْشُي نأ هلأ ٌنكِشويل «ٌيلع هب ىضرُت بذك ٌثيدح
 نيح يني ٌرسبأ الو ىوقأ طق تنك ام هللاو «رذع ني يل ناك ام هللاو ؛ينع للا َفع هيف وجرأل ي ىّنِإ هيف
 ٌلاجر راثو ءُتمقف «كيف ُهَللا يضقي ىتح مُقف هَّقَدَص ْدَقَف اًذه امأ» : كَ هللا لوسر لاقف . كنع ٌتفلخت
 َتْدََبَع دقلو ءاذه لبق ًابنذ ٌتبنذأ تنك ٌكانملع ام هللاو : يل اولاقف «ينوبُنْؤُي ينوعبتاف «ةملس ينب نم
 ئاففتسا كّبنذ كيفاك ناك دقف ءنوفّلخملا هيلإ رذتعا امب كك هللا لوسر ىلإ ٌترذتعا ٌنوكت الأ
 :مهل تلق مث «يسفن َبِذكأف ءعجرأ نأ ٌثدرأ ىتح ينوبنؤُي اولاز ام هللاوف : :لاق .كل كي هللا لوسر
 نم :ٌتلقف ءكل ليق ام لثم امهل ليقف .ّتلق ام َلْنِم الاق ٍنالَجَر معن : :اولاق ؟ٌدحأ يعم اذه يقل له
 ًاردب ادهش نيحِلاص نيلجر يل اوركذف «يفقاولا ةيمأ نب ُلالِمو «يرماعلا عيبرلا ُنب ةدارُم : اولاق ؟امه
 . يل امهوركذ نيح ٌتيضمف «ٌةوسأ امهيف

 ُنماّلا اَنبئْجاَف ,هنع تّلخت ْنَم نيب نم ٌةنألَثلا اهّيَأ انيالك نع نيملسملا هيي هللا لوسر ىهنو
 امأف ليل نيسمحخ كلذ ىلع انثبلذ «كفرعأ يتلاب يه امف ؛لشرألا يل تركذت ىتح ءانل اوويفتو
 ءجرخأ ُتنكف ءمهدلجأو موقلا بش ثأ ٌتنكف انأ امأو «نايكبي امهّتويب يف ادعقو اناكتساف «يابحاص
 ْملَسأَف هلي هللا لوسر يتآو ءدحأ ينملكُي الو «قاوسألا يف فوطأو «نيملسملا عم ًءالصلا ٌدهشأف
 يلصأ مث ؟ال مأ يلع مالسلا درب هيتفش كّرح له : ؛ يسفت يف لوقأف ؛ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع
 اذإ ىتح «ينع ضرعأ وحن ٌتفتلا اذإو « « ىلإ لبقأ «يتالص ىلع ُتلبقأ اذإف « ءرظنلا هقراسأف «هنم ًابيرق
 ,يمع نبا وهو ؛ةداتق يبأ طئاح رادج ترّوست ىتح ٌثيشم «نيملسملا ةزفج ني كلذ يلع لاط
 له للاب كدشنأ ؛ةداتق ابأ اي : :تلقف «مالسلا يلع ٌدر ام ُللاوف «هيلع ثملسف «ّيلإ سانلا ٌبحأو
 هَلوُسَرو ُدَّللا :لاقف ؛هّئدشانف تدُعف .تكسف ءهّتدشانف «تدٌعف .تكسف ؟لَي هلوسرو هللا ُِّبِحَأ ينمّلعت
 .راّدجلا ٌتووست ىَّتح ُتيّلوتو «يانيع تضافف ءملعأ

 ْنَم :ٌلوقي ةئيدملاب هعيبُي ماعطلاب َمِدَق نمم ماشلا طابنأ نم يبت اذإ «ةئيدملا قوسب يشمأ انأ انيبف

 مهئابا نع بارع فت مكا رعي ال نم يف مكاحلا هجرخا اثمأو «مهئابآ نع بارعألا هتاور هب درفت ثيدح اذه :مكاحلا لاقو ..فرعُي ال نم دانسإلا فو .7* 37/7" مكاحلا هجرخأ )١(
 .يبعذلا هنع تكسو «نوعضي ال ةاورلا



 رارضلا دجسم رمأ يف :لصف 55ا/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اذإف ءناسغ كلم نم ًاباتك ّيلإ عفد « ينءاج اذإ ىّتح هل نورِِشُي ُسانلا ٌقِفطف ءكلام نْب بعك ىلع ُلُدي
 : هيف

 انب قحلاف «ةعيضم الو «ناوه رادب هللا كلعجي ملو ؛كافج دق كبحاص نأ ينغلب هنإف :ٌدعب امأ

 نوعبرأ تضم اذإ ىتح اهُثرجسف «رونتلا اهب ٌتمميتف «ءالبلا نِم ًاضيأ اذهو : اهتأرق امل ُتْلُّقَف .كِساوُت
 ؛كتأرمأ لِتعت د نأ كُرُمأي كي هللا لوسر نإ :لاقف «ينيتأي لكي هللا لوسر ٌلوسر اذإ «نيسمخلا نِم هليل
 ٌتلقف ُتلقف «كلذ لثم يبحاص ىلإ لسرأو ءاهرقت الو اهلزتعا نكلو ال :لاق ؟اذام مأ اهقلطأ :ٌتلقف

 «ةيمأ نب لاله ٌةأرما تءاجف ءرمألا اذه يف ُهَللا َيِضْقَي ىتح مهدنع ينوكف «كلهأب ىقحلا : يتأرمال

 نكلو ال :لاق ؟همدخأ نأ هركت لهف «مداخ هل سيل عئاض خيش ةيمأ َنب لاله نإ !هللا لوسر اي : :تلاقف
 هموي ىلإ ناك ام هرمأ نِم ناك ذنم يكبي لاز ام َِّللاو «ءيش ىلإ ةكرح هب ام ِهّللاو هنإ :تلاق ءكّبَرقي ال

 نب لاله ةأرمال نذأ امك كتأرما يف هلك هللا لوسر ٌتنذأتسا ول :يلهأ ٌضعب يل لاقف :بعك لاق ءاذه

 اذإ كلي هللا لوسر ُلوقي ام ىنيردُي امو « هللا لوسر اهيف ُنِؤأتسأ ال هللاو :تلقف «همّدخت نأ ةيمأ

 ىهن نيح نم ٌةليل نوسمخ انل تَلُمَك ىتح ٍلايل ٌرشع كلذ دعب تثبلو ءباش لجر انأو ءاهيف هينذأتسا
 انيب ءانتويب نم تيب حطس ىلع ةليل نيسمخ َّحْبُص رجفلا ًةالص تيلص املف ءانمالك نع لي هللا لوسر
 «تبُحر امب ٌضرألا يلع تقاضو «يسفن يلع تقاض دق :ىلاعت هللا ركذ يتلا لاحلا ىلع سلاج انأ

 ءًادجاس ٌتجرخف ءرشبأ ؟كلام ّنِب ّبعك اي : هّتوص ىلعأب عْلَس لبج ىلع ىفوأ خب خراص ٌتوص ٌتعمس

 ٌسسانلا بهذف ء«رجفلا ىَّلَص نيح انيلع هللا ةبوتب 8 هللا لوسر نذآو وللا ني جرف ءاج دق نأ ُتفرعف

 ىلع ىفوأف «َملسأ نم عاس ىعسو ءًاسرف لجر ّيلإ ٌضكرو «نورشبم يبحاص ُلَبِق بهذو ءانّنورشُي
 ّيبوث هل ٌتعزن «ينرشبي هتوص ُتعمس يذلا ينءاج املف «سرفلا نِم ٌعرسأ وصلا ناكو «لبجلا ةوُرِذ

 ىلإ ُتقلطناف ءامهُتسيلف «نيبوث ٌثرعتساو ءامهريغ كلمأ ام ِوّللاو «هارشُبب امهايإ هثوسكف

 :بعك لاق . كيلع هللا ٌةبوت كفيل : نولوقي ةبوتلاب يننوئنهُي ًاجوف ًاجوف ُسانلا يناقلتف ؛ ْةَِللَط هللا لوسر

 ىتح ُلورِهُي هللا ديبُع نب ٌةحلط ّيلإ ماقف «سانلا هّلوح سلاج و هللا ُلوسر اذإف ءدجسملا ٌتلخد ىتح

 ىلع ُثمّلس املف «ةحلطل اهاسنأ تسلو ؛هريغ نيرجاهملا نم لجر ّيلإ ماق ام للا «يناّنهو ينحفاص

 :لاق . َكْنأ َكَْدَلَوُدْنُم يلوم ٍمْوَي رحب ْرِهْبآ' : رورسلا نم ههجو قْرْبَي وهو لاق « كي هللا لوسر
 تس اذإ ليلا ٌلوسر ناكو « وللا ِدْنِع ِء ْنِم لي الد : لاق ؟هللا دنع نم مأ هللا لوسر اي كدنع نمأ : تلق

 ا :تلق «هيدي نيب ٌتسلج املف «هنم كلذ ٌفرعن انكو «رمق ٌةعطق هنأك ىتح هّهجو رانتسا

 َوُهَك ءكلاَم ضْعَب َكْيَلَع كِسْمَأ» :لاقف «هلوسر ىلإو «هللا ىلإ ة ةقدص يلام نِم علخنأ نأ يتبوت نص

 نإو «قدصلاب يناجن امنإ هلل نإ !هللا لوسر اي :ٌتلقف .ربيخب يذلا يمهس ُكمُأ ينإف :تلق ,هَكّل
 ثيدحلا قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم ًادحأ ملعأ ام هللوف «ٌتيقب ام ًاقدص الإ ثدحأ الأ يتبوت نم

 .ًابذك اذه يموي ىلإ كلذ دعب ٌتدمعت ام هللاو «ينالبأ ام اذه يموي ىلإ هي هللا لوسرل كلذ ٌثركذ ذنم
 يجاهنْلاو يّبلأ لع هَنَل تبت دّقَل» : هلوسر ىلع ياعت هلا لزنأف «ثيب ايف هللا ينظفحي نأ وجرأل ياو
 211 :ةبوعلا] <69 تقيس َعَم أفْوَم هللا اومن اما تريلا ماكي هلوق ىلإ 1١7[ :ةبوعلا] «راصتألاو

 نأ« هلا لوسر يقدص نم يسفن يف مظعأ «مالسإلل يناده نأ دعب طق ةمعن يلع هللا معنأ ام هللوف

 لاق ام رش يحولا لزنأ نيح اوُيَّذَك نيذلل لاق هللا نإف ءاوُبَذَك َنيِذَلا َكّلَه امك َكِلْهأَف «هتبذك نوكأ ال
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 نع صرب ال 1 هنأ ََنٍْْ :هلوق ىلإ [ة6 :ةبوعلا] 4ِمبَلِإ ْدشِئَبقنأ اَذإ مُكحَل َهَّأب َنوُدِْمَيَسٍ :لاق دحأل

 . [ة< :ةبوعلا] 4َنيِقَِفْلا ِرَوَْلأ

 ؛هل اوفلح يحوي هللا لوسر مهنم لبق نيذلا ككلوأ رمأ نع ُةَمالَلا اهّيأ انفُّلَخت ناكو :بعك لاق
 «اونلُم تريلا تكلا لكوط :هللا لاق كلذبف ؛هيف ُهَّللا ىضق ىتح انّرمأ أجرأو مهل رفغتساو «مهعيابف

 نمع انرمأ هؤاجرإو ءاناّيإ هُميلخت وه امنإو ءوزغلا نع انفلخ امم هللا ركذ يذلا سيلو 21114 :ةبوتلا]

 ,©0هنم لبقف هيلإ رذتعاو ءهل فلح

 نب يلع نع «حلاص نب ةيواعم ينثدح ءحلاص نب هللا دبع انثدح : يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو

 :ةيعلا] يم را َرَحاَدَو ىو اًعِلَص اًلَمَعْأ أوُطلَخ ميد أفرع ورح :هلوق يف «سابع نبا نع ةحلط يبأ

 ٌقئوأ لَك هللا لوسر رضح املف «كوبت ةوزغ يفك هللا لوسر نع اوُفَّلخت طهر ًءرشع اوناك :لاق 5

 :لاق مهآر املق ٠ ءمهيلع دجسملا يف عجر اذإ لك ئيبنلا ٌرُمي ناكو ءدجسملا يراوسب ٍمهَّسفنأ مهنم ٌةعبس

 هللا ٌلوسر اي كنع اوُّلَخت هل ٌباحصأو ةبابُ وبأ اذه : اولاق ؟يراوسلاب مُهَسْْنَأ وّقِثوُملا ءالوه ْنَم١
 ىّتَح مهُرِذَأ الو مُهُقِلظَأ ال دلل ْمسْنَأ انأو» :لاق . مهرذعيو هلو يبنلا مُهَقِل ٍ ىتح مهسفنأ اوُقلوأ
 :اولاق «كلذ مهغلب املف :«َنيِعِلْسُملا َعَم وْرْملا نع نع اوُقلَحَتو ين اوُبِهَ «ْمُهقلظُي يذلا وه للا َنوُكَي
 َمييرفدي أفرع نورحاَءو» : لجو زع هللا لزنأف ءانقلطي يذلا وه هللا نوكي ىتح انسفنأ ُقِلظُن ال نحنو
 بو ( وه مَنْ بجاو هللا نم ىسعو 1١7[ : :ةيوعلا] 4ع بوي نأ هَل ىََع ايس راو اًمِكص اََمَح أكس

 :اولاقف ؛مهلاومأب اوؤاجف ءمهرذعو ءمهقلطأف لو يبنلا مهيلإ لسرأ ؛تلزن املف .« جلا
 :هللا لزناف ؛مُكَلاَوْمَأ َذُخآ ْنَأ ُتْرِمُأ ام» :لاق ءانل رفغتساو ءانع اهب قّدصتف ءانلاومأ هذه هللا لوسر اي

 نكس َكَنَْلَص نإ ءمهل رفغتسا :لوقي +٠١[ :ةبرتلا] 4مل ٍلَصَو اهي مِكَثَو مهره ُهَكَدَص مون ني دل
 ال اوثجرأف ءيراوسلاب مهسفنأ اوقث وُي مل رفن ةثالث ناكو مهل رفغتساو ءةتدصلا مهنم ذخأف 4م
 هلوق ىلإ «راصصنألاو يتلو ندا لع هنأ بأ دتأ» : ىلاعت هللا لزنأف ؟مهيلع باتُي مأ نويذعُيأ َنوردَي
 نب ةيطع هّعبات [118 .1097 :ةبوعلا] © ٌميِحَرلأ ُبََرَللا وه َهَنأ َّنإ# :هلوق ىلإ 4ْونْلُ تييلأ كَل فى

3 
 .0 كعس

 دئاوفلاو هقفلا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :لصف

 نبا هلاق ام ىلع ًاظوفحم بجر يف هُجورخ ناك نإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا ٌراوج :اهنمف
 فالخب ؛مارحلا ٌرهشلا نومّرحي اونوكي مل باتكلا لهأ نأ وهو ءرخآ رمأ انه اه نكلو ءقاحسإ

 .نيقيرفلا ججح انركذو «نيلوق هيف لاتقلا ميرحت خسن يف نأ مدقت دقو ءهمرحُت تناك اهنإف «برعلا

 اوُدِعُيو .هل اوبهأتيل ؛هٌؤافخإو هٌرتس مهّرضي يذلا رمألاب مهُمالعإو ؛ةيعرلل مامإلا ٌحيرصت :اهنمو
 .ةحلصملل هنع ةيانكلاو مهنع هريغ رتس ٌراوجو ءهتدُع هل

 ظرتشي الو «هنذإب الإ ُفلختلا دحأل زجي ملو ءٌريفنلا مهمزل شيجلا رفنتسا اذإ مامإلا نأ :اهنمو

 ءهعم ٌجورخلا مهنم دحاو ّلُك مزل شيجلا رفئتسا ىتم لب «هئيعب مهنم دحاو ّلك ُنييعت ريفنلا بوجو يف

 )١( ملسمو ,((4418) يراخبلا هجرخأ )5759( .

 .اهب ىوقتي قرط ثيدحلل نكل «نيثيدح لبق دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقتو «فيعض هدانسإ (؟)



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف 544 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .دلبلا ٌودعلا ؟"”رضح اذإ :يناثلاو .نيع ضرف داهجلا اهيف ريصي يتلا ةثالثلا عضاوملا ٌُدحأ اذهو

 ا ب رضح اذإ :ثلاثلاو

 يهو ٍ؛دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو ع سفنلاب ٌبجي امك لاملاب داهجلا ٌبوجو :اهنمو
 لب «هئيرقو نآرقلا يف سفنلاب داهجلاب رمألا قيقش لاملاب داهجلاب رمألا نإف «هيف بير ال يذلا ٌباوصلا

 مهأ هب داهجلا نأ ىلع لدي اذهو ءأدحاو ًاعضوم الإ «عضوم ّلُك يف سفنلاب داهجلا ىلع ًامّدقم ءاج

 ْدَقُك ًايِزاَغ ٌرّهَج ْنَم١ : لي يبنلا لاق امك «نيداهجلا ٌدحأ هنأ بير الو «ءسفنلاب داهجلا نم ُدكآو

 الو «هلذبب الإ ندبلاب ٌداهجلا ّمِيَي الو «ندبلاب رداقلا ىلع بجي امك هيلع رداقلا ىلع بجيف «2")هاَرَه
 بجو اذإو «ةدٌعلاو لاملاب دمي نأ هيلع بجو ءددَعلا رثكي نأ ردقي مل نإف ءددٌُعلاو ددعلاب الإ رصتني

 .ىرحأو ىلوأ لاملاب داهجلا ٌبوجوف «ندبلاب زجاعلا ىلع لاملاب جحلا

 لاقف «سانلا هب قبسو «ةوزغلا هذه يف ةميظعلا ٍةقفنلا نم نافع نب ُنامثُع هب زرب ام : اهنمو
 :لاق مث . «َتْيَنْبَأ امو ءَتْنَنَخَأ امو َتْنَّلْعَأ امو «َتْرَرْسُأ ام ُناَمْثُع اي َكَل ُهّللا َرَمَع» : كي يبنلا
 .اهباتقأو اهسالحأو اهتدٌعب ريعب ةثامثالثو .«رانيد لأ قفنأ دق ناكو «مؤّيلا َدْعَب َلَمَك امن َناَمْثُه بص امد

 ىفن امنإ هناحبس هللا نإف رجع َقَّمحتيو «هدهج َلّذْبَي ىتح ُرْذعُي ال ةلامب ٌرجاغلا نأ :اهنمو
 ودع ْْْلْمَأ آم 1 ةل» :لاقف «مهلمحيل قلي هللا لوسر اْوَنَأ نأ دعب نيزجاعلا ءالؤه نع جرحلا
 . هيلع جرح ال يذلا زجاعلا اذهف ,داهجلا نم مهتاف امل نوكبي أوعجرف 47[2 :ةبوتلا]

 «ءاسنلاو «نيروذعملاو «ءافعضلا ىلع ةيعرلا نم ًالجر رفاس اذإ مامإلا ٌفالختسا :اهنمو

 ّمأ نبا فلختسي ِهَي هللا لوسر ناكو .مهل نوعلا ربكأ نم هنأل ؛نيدهاجملا نِم هبئان نوكيو «ةيرذلاو
 نب يلع فلختسا هنأ رثألا لهأ دنع ُفورعملاف «كوبت ةوزغ يف امأو ؛ةرم ةرشع ٌعضب هفلختساف  موتكم

 هنع هللا يضر ًايلع كي هللا ٌلوسر فّلخ :لاق « صاقو يبأ نب دعس نع «نيحيحصلا» يف امك «بلاط يبأ
 ينم َنوُكَت ْنَأ ئىَضْرَت اَمأ» : لاقف «نايبصلاو ءاسنلا عَم يفلت !هللا لوسر اي : لاقف كوبت ةوزغ يف

 امأو « كي هلهأ ىلع ةصاخ ٌةفالخ تناك هذه نكلو :؟" ”يِدَْب ين ال هنأ ٌرْيَخ ىَسوُم ْنِم َنوُراه َِلْئَمب

 هب اوُمجرأ امل نيقفانملا نأ اذه ىلع لديو «يراصنألا ةملسم نب دمحمل ناكف ماعلا ٌفالختسالا

 اَمِل َكُتفّلَح نكلو اوُبَّذَ' :لاقف «هربخأف لي 3ك يبنلاب قحل مث هحالس ذخأ ؛ًلاقثتسا هفّلخ : اولاقو

 . «َكِلْمَأَو يلما يف يئُلْخَأَ جراف «يئارّو ٌتْكَرَت

 دقو «صراخلا لوقب لمعلاو «عرشلا نم هنأو «لخنلا سوؤر ىلع ٍبطُرلل ٍِصْرَخلا زاوج :اهنمو

 .ةأرملا ةقيدح كي هللا لوسر صرخ امك ءهسفنب صرخي نأ زوجي َمامإلا نأو ءربيخ ةازغ يف مدقت

 ةراهطلا الو «هب ُنيجعلا الو ؛هنم ُحبطلا الو ءهبرش زوجي ال ءدومث رابآب يذلا ءاملا نأ :اهنمو
 مث غي هللا لوسر نمز ىلإ ةيقاب ٌةمولعم تناكو «ةقانلا رثب نم ناك ام الإ مئاهبلا ىقسُي نأ زوجيو «هب

 .. رصاح :  يرعلا باتكلا راد ..ط 151 نص باهولا دبع نبال «دازلا رصتخم» يف )ن0(

 .دلاخ نب ديز ثيدح نم )١845( ملسمو' :(7847) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(1408) ملسمو 4415(«2) يراخبلا هجرخأ ()



 (”*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هليل كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف

 ةمكحم ٌةّيوطم يهو ءاهريغ ًارثب ُبوكرلا ُدِري الف ءاذه انتقو ىلإ نرق دعب ًانرق اهب سانلا مْلِع رمتسا
 .اهريغب هبتشت ال «ةيداب اهيلع قتعلا راثآ ءءاجرألا ةعساو ءءانبلا

 لب « ءاهب ميقُي الو ءاهَلُشدي نأ هل غبني مل «نيبذعملاو مهيلع بوضغملا رايدب رم نم نأ : اهنمو

 لك يبنلا ٌعارسإ اذه نمو . ًاربتعم ًايكاب الإ مهيلع لخدي الو ءاهَّرِواجُي ىتح هبوثب عّنقتيو ءريسلا عرسُي

 .هباحصأو ٌليفلا هيف هللا كلهأ يذلا ُناكملا هنإف «ةفرعو ىنم نيب رّسَحُم يداو يف ريسلا

 ةصقلا هذه يف ميدقتلا ٌعممج ءاج دقو «ءرفسلا ىف ذ نيتالصلا نيب ٌعمجي ناك كي يبنلا نأ : اهنمو

 الإ رفس يف هنع ميدقتلا عمج ءىجي ملو «هركنأ نمو ثيدحلا ةلع انركذو .مدقت امك ذاعم ثيدح يف

 ءرهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب ٌّعَمَج هنإف «ةفرع ىلإ هلوخد لبق ةفرعي ميدقتلا ٌعمج هنع حصو ءاذه

 .دمحأو يعفاشلا هلاق امك «ليوطلا رفسلا لجأل : :ليقو ةفينحوبأ لاق امك ءكسنلا لجأل كلذ : ليقف
 «لغشلل عمجي :دمحأ لاق «سمشلا بورغ ىلإ هّلاصتاو «فرقولاب هلاغتشا وهو ءلغشلا لجأل :ليقو

 . مدقت دقو «فلخلاو فلسلا نم ةعامج لوق وهو

 ملو «كوبتو ةئيدملا نيب يتلا لامرلا اوعطق هّياحصأو كي يبنلا نإف «لمرلاب مميتلا ٌزاوج : اهنمو

 اوناك ًاعطقو ءلي هللا لوسر ىلإ ششطعلا اهيف اوكش ةشطْمُم زوافم كلت .كش الب ًابارت مهعم اولمحي
 ْنِم ًالُجَر ُتَكْردَأ اَمّْيَحُك» :قكو هلوق عم هيف كش ال امم هلك اذه . نولزان اهيف مه يتلا ضرألاب نومميتي

 هذ «هَروُهْطَو هدجسُم ُهَدْنِعُق ٌهالّصلا يبن

 اذإ ةالصلا لجرلا رصقي ال :ةّمألل لقي ملو «ةالصلا رضي موي نيرشع كوبتب ماقأ لك هنأ : اهئمو
 مكح نع جرخت ال رفسلا لاح يف ةماقإلا هذهو «ةدملا هذه هّئماقإ تقفتا نكلو «كلذ نم ٌرثكأ ماقأ
 عضوملا كلذب ةماقإلا ىلع مزاع الو نطوتسم ٌريغ ناك اذإ ترصق وأ تلاط ءاوس «رفسلا

 «سابع نبا نع "”«يراخبلا حيحص » يفف «ًاريثك ًافالتخا كلذ يف فلخل او فلسلا فلتخا دقو

 يلصن ًةرشع ّمْست انمقأ اذإ نحف «نيتعكر يلصي ٌةرشع مست هرافسأ ضعب يف كي هللا لوسر َماقأ» :لاق
 «حتفلا ٌّنمز ةكمب هماقم ةدم دارأ سابع نبا نأ دمحأ مالك ٌرهاظو ««انممتأ كلذ لع اندز نإو «نيتعكر

 ءماقُملا َممجأ مّن نكي ملو «ًانينُ دارأ هنأل ءحتفلا ّنمز ةرشع نامث ةكمب يكب هللا لوسر ماقأ :لاق هنإف

 نب رباج لاق امك «كوبتب هماقم سابع نبا دارأ لب :هّريغ لاقو .سابع نبا اهاور يتلا هتماقإ هذهو

 .©0ةءدنسم» يف دمحأ مامإلا هاور .ةالصلا ٌرصقي ًاموي ٌنيرشع كوبتب هلي يبنلا ماقأ :هللا دبع

 اهُرْصقي ةليل نيعبرأ ماشلا ىرق ضعبب دعس عم انمقأ :ةّمّرْخَم نب روسملا نب نمحرلا دبع لاقو

 . اهُميُتو دعس

 .لوخدلا نيبو هنيب ُجلثلا لاح دقو «نيتعكر يلصُي رهشأ ٌةتس َناَجِيبِرْذْأِب رمع نبا ماقأ : عفان لاقو

 .رفاسملا ًةالص يلِصُي نيتنس ماشلاب كلام نب ٌسنأ ماقأ :هللا ديبُع نب صفح لاقو

 .ةالصلا نورّصقي رهشأ ةعبس ٌرُمَرُهَماَرِب يي هللا لوسر ٌباحصأ ماقأ :سنأ لاقو

 .نسح هدانسإو «ةمامأ يبأ ثيدح نم ,.؟748/4 دمحأ هجرخأ )١(

 ةقالاي ف )1١80(, مقرب (0)



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف هليل (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . عمجي الو ةالصلا ٌرصقي نيتنس لباكب ةرمس نب نمحرلا دبع عم ٌتمقأ :نسحلا لاقو

 .نيتنسلا ناتسجسو «كلذ نم رثكأو ةنسلا يرلاب نوميقُي اوناك : ميهاربإ لاقو

 .ٌباوصلا وهو «ىرت امك هباحصأو ِنِئَي هللا لوسر يده اذهف

 ءرصق اهنود ىون نإو «متأ مايأ ةعبرأ ًةماقإ ىون اذإ :دمحأ مامإلا لاقف «سانلا ٌبهاذم امأو

 مويلا :نولوقي اوناك لب «ةتبلا ةماقإلا اوعمجُي مل هباحصأو دلي هللا لوسر نأ ىلع راثآلا هذه لمحو

 اهيف ماقأو «ءيه ام يهو ةكم حتف ِكِككي هللا لوسر نإف «ىفخي ال رظن اذه يفو .جرخن ًادغ «جرخن

 اذه نأ ًاعطق مولعمو «برعلا نِم اهلوح ام رمأ دّهمُيو «كرشلا َدِعاوق ٌمِدهيو «مالسإلا َدِعاوق ُسسسْؤُي
 ءودعلا رظتني ماقأ هنإف «كوبتب هتماقإ كلذكو «نيموي الو ءدحاو موي يف ىّنأتي ال مايأ ةماقإ ىلإ جاتحي

 يف نوفاوُي ال مهنأ ملعي وهو «مايأ ىلإ اهعطق جاتحي لحارم ٌةَّدِع مهنيبو هنيب ناك هنأ ًاعطق مولعملا نمو
 نأ مولعملا نمو «جلثلا لجأ نم ةالصلا ٌرصقي رهشأ ةتس ناجيبرذأب رمع نبا ةماقإ كلذكو «مايأ ةعبرأ

 نيتنس ماشلاب سنأ ةماقإ كلذكو ءقّرطلا حتفنت ثيحب مايأ ةعبرأ يف بوذيو ٌللحتي ال جلثلا اذه لثم

 ملعي داهجلاو راصحلا اذه لثم نأ مولعملا نمو «نورّصقي رهشأ ةعبس زمرهمارب ةباحصلا ٌةماقإو ءرصقي
 وأ «ناطلس سبح وأ ودع داهجل ماقأ ول هنإ :دمحأ باحصأ لاق دقو .مايأ ةعبرأ يف يضقني ال هنأ

 نكل «باوصلا وه اذهو «ةليوط وأ ةريسي ةدم يف ةجاحلا ًءاضقنا هّنظ ىلع بلغ ءاوس ءرصق «ضرم

 طرش : اوُلاقن «ةباحصلا لمع الو «عامجإ الو ؛ةنس الو ؛باتك نم هيلع ليلد ال ًاطرش هيف اوطرش

 :لاقيف «مايألا ةعبرألا نوُد ام يهو ءرفسلا مكح عطقت ال يتلا ةدملا يف هتجاح ء ءاضقنا ٌلامتحا كلذ

 مهل لقي مل كوبتو ةكمب ةالصلا رصقي مايأ ةعبرأ ىلع ةدايز ماقأ امل يبنلاو «طرشلا اذه مكل نيأ نم

 «هتالص يف هب نودتقي مهنأ ملعي وهو «مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ىلع مْزعَي هنأ مهل نيبُي ملو ًاثيش
 «لايل عبرأ ةماقإ قوف اورصقت ال : ًادحاو ًافرح مهل لقي ملف «هتماقإ ةدم يف اهرصق يف هب َنْوّسأَتيو

 نم ًائيش مهعم ىلص نمل اوُنوقي ملو «هّدعب هب ةباحصلا ٌءادتقا كلذكو «تامهملا مهأ ني اذه نايبو

 ؟كلذ

 .رصق اهنود ىون نإو «متأ مايأ ةعبرأ نم ٌرثكأ ًةماقإ ىون نإ :يعفاشلاو كلام لاقو

 نب ثيللا بهذم وهو ءرصق اهنود ىون نإو «ّمتأ ًاموي رشع ةسمخ ةماقإ ىون نإ :ةفينح وبأ لاقو
 تمقأ اذإ :بيسملا نب ديعس لاقو . سابع نباو «هنباو ءرمع :ةباحصلا نم ةثالث نع يورو ءدعس
 .ةفينح يبأ لوقك هنعو «ًاعبرأ لصف ًاعبرأ

 .سابع نبا نع ٌةياور وهو «متأ ًارشع َماَقأ نإ :بلاط يبأ نب يلع لاقو
 .ًارصم ٌمدقي مل ام ٌرصقي :نسحلا لاقو

 .دازملاو دازلا عضي مل ام ٌرصقي :ٌةشئاع تلاقو

 «جرخأ ًادغ ءجرخأ مويلا :لوقي اهءاضق رظتني ةجاحل ماقأ اذإ هنأ ىلع نوقفتم ةعبرألا ةمئألاو

 الو ءاموي رشع ةينامث وأ ءرشع ةعبس ىلإ هدنع ٌرصقي هنإف «هيلوق دحأ يف ّيعفاشلا الإ «ًادبأ رصقي هنإف
 عمجُي مل ام رصقي نأ رفاسملل نأ ملعلا لهأ عمجأ :«هفارشإ» يف رذنملا نبا لاق دقو .اهدعب رصقي

 .نوئس هيلع ىتأ نإو ةماقإ



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "56 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف

 نع ُرّمكيف ءاهنم ًاريخ اهّريغ ىأر اذإ هنيمي هنيمي يف فلاحلا ثنح ٌبابحتسا لب ٌزاوج اهنمو : لصف
 يبأ ثيدح وُ دقو . اهرخأ ءاش نإو ٠ «ثدحلا ىلع ةرافكلا مّدق ءاش نإو «ريخ وه يذلا لعفيو هنيمي

 ٌريخَأ َوُه يذلا ُتيأَو ينيوَي ْنَع ُترَْك الإ :ظفل يفو ' اهئاّلحتو ري َوُم يِذْلا تيَتآ الإ اذه ىسوم

 هو .2!«نيحيحصلا يف ظافلالا هذه لكو ينيب نع تفك دي وم يِّلا تيا :ظفل يفو

 .بيترتلا مدع يضتقت

 تبر ندي ىلع تح اذ :هلو يبنلا نع ءةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم ؛ننسلا» يفو
 ذف ."”!«نيحيحصلا» يف هلصأو "ريك َوُه يذلا تلا ْمُث «َكِِبِمَي ْنَع ْرْفَكَك ءاَهْنِم اريح اَهَرْيَ
 موصلاب زيفكتلا ٌيعفاشلا ىنثتساو ؛ثنجلا ىلع ةرافكلا ميدقت زاوج ىلإ يعفاشلاو «كلامو يح

 ًاقلطم ةرافكلا ٌميدقت ةفينح وبأ عن عنمو «ميدقتلا زوجي ال :لاقف

 «لوقي ام هعم ملعي ال دح ىلإ هبحاصب جري مل اذإ بضغلا لاح يف نبيا اقع : اهنمو : لصف

 .هقالط الو هنيمي ْدِقعنت مل ؛قالغإلا دح ىلإ ٌبضغلا هب غلب ولف ِءهُدوُقع ٌحِصَنو همكح دقني كلذكو

 يف َقاَتَع الو َّقآلط ال» :لوقي هلو هللا لوسر تعمس :ةشئاع ثيدح يف لبنح ةياور يف دمحأ لاق

 .ٌبضغلا ديري '.”0ٍقالُغ

 قلعتم الو «ُييربجلا هب قلعتي دق .«مكلمح هللا نكلو ؛مكتلمح انأ امه :للك هلوق : اهنمو : لصف
 ُتِيَح ٌعَضَأ ٌمِاَن اَنآ امّنإو ءُعَئْمأ الو ءًاْبَس ًادعأ يطغأ ال ِوّللاو» :هلوق لثم اذه امنإو وب هل

 «يطعملا وه هللاف ءهذفن ءيشب هبر هرمأ اذإف «رمألاب فرصتي امنإ .هلوسرو هللا دبع هنإف «'*”(ُتْرِه أ

 هنأ كلو َتَمَر ْذإ كنْيَمَر اًمَو# : ىلاعت هلوق امأو . هب رمأ امل ذفنم لوسرلاو «لماحلاو «عناملاو

 نويُع ىلإ تلصوف «نيكرشملا ءوجو اهب ىمر يتلا ءابصحلا نم ٌةضبقلا هب ُدارملاف | 100 :لافنألا] عر
 ىلإ لاصيإلا رابتعاب هنع هافنو ءهلعف هنإف «ءاقلإلاو ٍينلا رابتعاب ّيمرلا هل هناحبس هللا َتبئأف ؛ مهعيمج

 وهو فذّحلا ىلع قلطي ٌيمرلاو «دبعلا ٌةردق هيلإ ْلِصَت ال ؛ىلاعت برلا ٌلعف اذهو ءنيكرشملا عيمج
 . هئياهن وهو «لاصيإلا ىلعو ءهؤدبم

 ُلَتْقُي ال :لاق نم هب جتحاف «ٌحيرصلا ٌرفكلا مهنع هغلب دقو «نيقفانملا لق هُكرت :اهنمو :لصف
 ةبوت وهف ءًاراكنإ نكي مل اذإ اذهو ءاولاق ام مهنأ كك هللا لوسرل اوفلح مهنأل «ةبوتلا رهظأ اذإ قيدنزلا

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشف «ةدرلاب هيلع دهش نّمو :مهريغو انباحصأ لاق دقو «عالقإو

 مل نمو ٠ اهدحج هافك ةدرلا دحج اذإ :ءاهقفلا ضعب لاقو دعب هنع ءيش نع فشكي مل هللا لوسر

 ْغّلب يذلاو ,هملعب مهيلع مكحي ال كك هللا لوسرو «ةئيب مهيلع ْمُقَت مل ءالؤه :لاق «قيدنزلا ةبوت لبقي

 هجام نباو 4/7 يئاسنلاو «(777) دواد وبأو 8(2 37 ح) (1145) ملسمو :(71148و 1757و 4غ16) يراخبلا هجرخأ )١(
 184 1937/1١ «نابح نبا حيحص) رظناو ةبراقتم ظافلأب ٠١7

 )١( يئاسنلاو ,(77174) دواد وبأ هجرخأ /8/ 1١.

 .(12101) ملسمو ؛(5577) يراخبلا هجرخأ ()

 «ملسم طرش ىلع مكاحلا هححصو ؛ةشئاع ثيدح نم ,198/؟ مكاحلاو «(23047) هجام نباو :(5197) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .فيعض متاح وبأ :لاقو ملسم هب جتحي مل ديبع نب دمحم :هلوقب يبهذلا هبقعتو

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(7117) يراخبلا هجرخأ (5)



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف "هه (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نب ٌُديز دهش امك ءطقف دحاو مهيلع هب دهش لب «ةنيبلا ٌباصن هايإ هغّلبي مل مهّلوق مهنع هلك هللا لوسر
 .دحاو هيلع دهش امنإ ءًاضيأ هٌريغ كلذكو «يبأ نب هللا دبع ىلع هّدحو مقرأ

 ءًادج ًةريثك تناك قافنلا يف هّلاوقأو «يبأ نب هللا دبع قافن نإف ءرظن باوجلا اذه يفو
 ههجاو دقو «بعلنو ٌضوخن انك امنإ» :لاقو «هناسلب ّرقأ مهضعبو دباحصأو قو يبنلا دنع ة رتاوتملاك

 تماق ام :لقي مل ؟مهلتقت الأ :هل ليق امل ُهْلَي يبنلاو :لونت مل كل : :هلوقب ههجو يف جراوخلا ٌضعب

 , 0ةهباحْضأ ّلْثْفَي ًادّمَحُم َّنأ ٌنماَّتلا ٌتَّدَحَتَب ال» :لاق لب نيب مهيلع

 بولقلا تيلأت نمضتت ةحلصم هك بنا ةايح يف مهلتق كرت يف ناك هنأ ذذإ | حيحصلا ٌباوجلاف

 «ةبرغ يف دعب مالسإلاو ؛ٌريفنت مهلتق يف ناكو ءهيلع سانلا ةملك عمجو هُو هللا لوسر ىلع

 اذهو «هتعاط يف لوخدلا نع مهُرْفَتُي امل ءيش ُكرتأو «سانلا فيلأت ىلع ءيش ٌصرحأ َِك هللا لوسرو

 ريبزلا ةصق يف هلوقب همكح يف هيلع نعط نم لتق كرت كلذكو كو هتايح لاحب ٌصتخي ناك رمأ

 رخآلا لوقو .ّللا ُهْجَو اهب َديِرَأ ام ٌةَمْسِقَل هله َّنِإ :هلوقب همسق يفو . ”'كِمَع نبا ناك ذأ : :همصخو
 ءافيتسا كرت هدعب ةمألل سيلو «هكرتي نأ هلو «هّيفوتسي نأ هل ؛هقح ٌضحم اذه ّنإف :“ ”لدعت مل كنإ :هل

 .ةراشإلاو هيبنتلا ضرغلاو ءرخآ عضوم لئاسملا هذه ريرقتلو ّذُي الو هؤافيتسا مهيلع ُنعيتي لب ءهّقح
 ضقتنا «مالسإلا ىلع ررض هيف ًاثدح مهنم دحأ ثدحأ اذإ ةمّدلاو دهعلا لهأ نأ : اهنمو :لصف

 يف لاق امك ءهذخأ نمل وهو رده هلامو هّمدق «مامإلا هيلع ردقي مل اذإ هنأو .هسفنو هلام يف ُهدهع
 ,1سانلا نم هذخأ نمل وهو ءهسفن نود هّلام لوحي ال هنإف ًاثدح مهنم ثدحأ نمف» :ةليأ لهأ حلص

 .برحلا لهأ مكح همكح :ًابراحم راص ثادحإلاب هنأل اذهو

 دمحأ لثس دقو .ًاليل نيداجبلا اذ ِدْك هللا لوسر نفد امك «ليللاب نفدلا زاوج :اهئمو :لصف

 تعمس :ةشئاع تلاقو .ًاليل ةمطاف نفد يلعو اليل َنِفُد : ركب وبأ لاقو .كلذب ٌسأب امو :لاقف ءهنع
 .ًاليل دوعسم ُنباو «ٌةشئاعو ءنامثُع نفدو . ىهتنا كِل يبنلا نفد يف ليللا رجخآ نم يحاسملا .توص

 لبق نم هذخأف ٠ جاري هل جرشأف «اليل ًاربق لخد كل يبنلا نأ ءسابع نبا نع يذمرتلا يفو
 . “© نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . «نآرُقلل هَ اهاَرأل َتْنُك نإ هللا كمحر» :لاقو «ةلبقلا

 ةَحِراَبلا َنِفُد ٌنالُق : اوُلاَق ؟اًَذُه ْنَما :لاقف لجر نع لأس هيو هللا لوسر نأ : يراخيلا يفو
 هيلع ىَلَصَق

 نم ًالجر ركذف ءآموي بطخ كي يبنلا نأ ''”«هحيحص» يف ملسم هاور امب نوعنصت امف : ليقف 7

 هيلع ىّلَصُي ىّتح ٍلْيللاب جلا ربي نأ لو يلا رجه «الَْ َريكَو ليئاط ِرْيَك ٍنَمَع يف نفك ٌضُ
 .بهذأ هيلإ :دمحأ مامإلا لاق . َكِلُذ ىَلِ ناسْنإ ٌرطضُي 0 5

 )١( يراخبلا هجرخأ )0١14*( ملسمو )548614(.

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم :(7711/) دواد وبأو ,(7707) ملسمو :(7770)و (؟758) يراخبلا هجرخسأ (1)

 .رباج ثيدح نم )١١7(« «نآرقلا لئاضف» يف يئاسنلاو )7١77(« ملسمو "ه4 07 /“ دمحأ هجرخسأ (7)
 . سابع نبا ثيدح نم )١670(: هجام نباو ء(8١٠) يذمرتلا هجرخأ 2

 . سابع نبا ثيدح نم ؛(740١) يراخبلا هجرخحأ 2.(

 .(44) مقري (0)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 64 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف

 الإ هنع رججزن لب «ليللاب َنفدلا هركنف ءرخآلاب امهّدحأ ٌدرن الو للا دمحب نيثيدحلاب لوقن : ليق
 امكو ءراهنلا ىلإ هب ةماقإلاب نورّرضتيو «ليللاب نيرفاسملا عم تام تيمك «ةحجار ةحلصم وأ ةرورضل

 .قيفوتلا هللابو .ًاليل نفدلل ةحجرملا بابسألا نم كلذ وحنو ءٌراجفنالا تيملا ىلع فيخ اذإ
 ناك ءًانصح تحتف وأ «ًاريسأ ترسأ وأ «ةمينغ تّمنغف «ٌةيرس ثعب اذإ مامإلا نأ :اهنمو :لصف

 نيب لدنجلا ةموُد حتف نم ريك هيلع حلاص ام مسق لك يبنلا نإف ؛هسيمخت دعب اهل كلذ نم لصح ام
 ةثامنامثو ريعب يفلأ مُهمِئانَغ تناكو ءًاسراف نيرشعو ةثامعبرأ اوناكو ءدلاخ عم مهثعب نيذلا ةيرسلا

 لاح يف شيجلا نم ٌةيرسلا تجرخأ اذإ ام فالخب اذهو «ضئارف ٌُسمخ مهنم لجر ّلُك باصأف «سأر

 ناك اذهو «لفنلاو سمخلا دعب عيمجلل ةمينغ نوكي اوُباصأ ام نإف ٠ «شيجلا ةوقب كلذ تباصأف ءوزغلا

 لع هيده

 مُكَعَم اوُناَك اّلإ ًايداَو ْمُتْفظَق الو ءأريِسَم ْمُثْرِس ام ًاماوُثأ ةَئبِدَملابَّنإ» :ل# هلوق : اهنمو : لصف
 «لاحم اذهف ؛مهنادبأب مهعم مهنأ لاهجلا نم ةفئاط هنظي امك ال «مهممهو مهبولقب يه ةيعملا هذهف

 رادبو «مهحاورأب هعم اوناكو ,رْذَعلا ْمُهَسْبَح ؛ةنيدملاب مهو١ :لاق ؟ةنيدملاب مهو :هل اولاق مهنأل

 «ناسللاو «بلقلا :يهو «عبرألا هبتارم دحأ وهو «بلقلاب داهجلا نم اذهو :مهحابشأب ةرجهلا
 . ومكان ذأو مُكبوُلُفَو ْمكَتِسْلاَب َنيِكِرْشُملا اوُدِجاَج» :ثيدحلا يفو .ندبلاو «لاملاو

 ٌقرح امك ءاهُّمدهو اهيف هّلوسرو هللا ىصعُي يتلا ةيصعملا ةنكمأ ٌقيرحت :اهنمو :لصف
 هؤانب ناك امل «هيف هللا مسا ركذيو ءهيف ىلصُي ٌدجسم وهو «همدهب رمأو ءرارضلا دجسم هك هللا ٍلوسر

 امإ «هّليطعت مامإلا ىلع بجاوف هنأش اذه ناكم ّلُكو «نيقفانملل ىوأمو «َنينمؤملا نيب ًاقيرفتو ًارارض

 ٌدِهاشمف ٍرارَّضلا دجسم َنأش اذه ناك اذإو .هل ٌعِضٌو امع هجارخخإو هتروص رييغتب امإو «قيرحتو مدهب

 ُكاحم كلذكو ءبجوأو مدهلاب ٌحأ هللا نود نم ًادادنأ اهيف ْنَم ذاختا ىلإ اهتندس وعدت يتلا ِكّْرشلا
 باطخلا نب رمُع قرح دقو .تاركنملا بابرأو «نيرامخلا تويّبو «ٍتاناحلاك «قوسفلاو يصاعملا

 امل هيلع دعس ٌرصق قرحو ءًاقسيوف هامسو يفقثلا دشيوُر توناح قرحو ءرمخلا اهيف عابُي اهلامكب ًةيرق
 هعنم امنإو ؛ةعمجلاو ةعامجلا روضح يكراُت تويب قيرحتب كي هللا لوسر مهو «ةيعرلا نع هيف بجتحا
 .كلذ نع وه ربخأ امك مهيلع ٌبجت ال نيذلا ةيرذلاو ءاسنلا نم اهيف نم

 :اذه ىلعو ءدجسملا اذه ُفقو حمصي مل امك ؛ةبرُق الو رب ريغ ىلع حصي ال فقولا نأ :اهنمو
 دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن «دجسملا يف َنِفُ اذإ ُثيحلا شبنُي امك ءربق ىلع ينب اذإ دجسملا مدهُيف
 مكحلا ناكو ءهنم عنم رخآلا ىلع أرط امهّيأ لب ءربقو ٌدجسم مالسإلا نيد يف عمتجي الف «هّريغو

 دجسملا اذه يف ة ةالصلا ٌحِصَن الو زوجي الو فقولا اذه حصي الو ءزجي مل ءاعم ًاعضو ولف «قباسلل

 مالسإلا نيد اذهف ءًاجارس هيلع دقوأ وأ ًادجسم ربقلا ذختا نم هنعلو ؛كلذ نع هلي هللا لوسر يهنل

 . ىرت امك ٍسانلا َنيِب هّتبرغو «هيبنو هلوسر هب هللا ثعب يذلا

 ؛رامزمك : وهل نم مرحم هعم نكي مل ام هب ًارورسو ًاحرف مداقلل رعشلا ٍداشنإ زاوج : اهنمو :لصف
 ُيّلَعَتو «دحأ هُمّرَحُي ال اذهف ؛هللا مّرح امو «شحاوفلا ةيقُر نمضتي ًءانغ نكي ملو ءدوعو «ةبابشو

 .ييهذلا هقفاوو هححصو :41/7 مكاحلاو ءا/ /1 يئاسنلاو :174/" دحأو ,(5604) دواد وبأ هجرخأ (0)



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف ندب (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 برشو «بنعلا لكأ ىلع ًاسايق ركسملا رمخلا ٌبرُش ٌلجتسي نم قلعتك هب هب يقسِفلا عامسلا بابرأ

 «أذيزا لكي يبن اَنَّنإٍط :اولاق نيذلا سايق هبشت يتلا تاسايقلا نم اذه وحنو ءركسُي ال يذلا ريصعلا

 .[3ا/8 :ةرقبلا]

 يف هيلع هريغ سابق حي الو ؛مهيلع راكنإلا ٌكرتو ءهل نيحداملا حدم كي يبنلا ٌعامتسا : اهنمو
 .©0«َتارُثلا َنيِحاّدَملا هوُجو يف اوُقْحا» :لاق دقو .قورفلا نم نيحودمملاو نيحداملا نيب امل ءاذه

 : اهضعي ىلإ ٌريشف ءةّمجلا دئاوفلاو مُكحلا نم م اوُُلُخ نيذلا ةثالثلا ٌةصق هيلع تلمتشا ام :اهنمو

 لآ امو «كلُذ ببس نعو ءهلوسرو هللا ةعاط يف هريِصقتو هطيرفت نع لجرلا رابخإ ٌراوج :اهنمق

 مهأ نم وه ام اهيلع بترتي امو ءرشلاو ريخلا ِقّرَظ ٍنايبو ؛ةحيصنلاو ريذحتلا نم كلذ يفو ؛هّرمأ هيلإ
 .رومألا

 . عفرتلاو رخفلا ليبس ىلع نكي مل اذإ ريخلا نم هيف امب هسفن ناسنإلا حدم ٌزاوج : اهنمو

 .هنم ريخ وأ هريظن نم هل ردق امي ريخلا نم هل ردقُي مل امع هّسفن ناسنإلا ةيلست :اهنمو

 دهشم َنود اهاري ال ناك ًابعك نإ ىتح «ةباحصلا دهاشم لضفأ نِم تناك ِدَبَّقَعلا ًةعيب نأ : اهنمو

 .ردب

 ءودعلا نم هدِصقيو هب مهي ام ضعب هتيعر نع رتسي نأ يف ةحلصملا ىأر اذإ مامإلا نأ : اهنمو

 .ةحلصملا بسحب نيعتي وأ «كلذ هل ٌبِحّتسا ءهنع هب يَروُيو

 .زجي مل ةدسفم نمضت اذإ نامتكلاو ٌرتسلا نأ :اهنمو

 باطخلا نب رمع ناويدلا نود نم لوأو «ناويد مهل نكي مل هِي يبنلا ةايح يف ّشيجلا نأ : اهنمو
 . اهيلإ نيملسملا ٌةجاحو ءاهتحلصم اهتحلصم ترهظو ءاهعابتاب هلي يبنلا رمأ يتلا هتنس نِم اذهو ءهنع هللا يضر

 ةردايملاو ءاهزاهتنا يف مزحلا ّلُك ٌمزحلاف «ةعاطلاو ةبرُقلا ٌةصرُق هل ترضح اذإ ّلجرلا نأ : اهنمو

 ءاهليصحت بابسأ نم هنكمتو هتردقب قئي ب مل اذإ اميس الو ءاهب فيوستلاو ءاهريخأت يف ٌرجعلاو ءاهيلإ

 ملف ريخلا نم ًاباب هل حتف ْنَم بقاعُي هناحبُس هللاو «تتبث بث املق ضاقتنالا ٌةعيرس ممهلاو مث ئازعلا نإف

 اذإ هلوسرو هلل ٌبحتسي مل نمف هل ٌةبوقع هتدارإ نم دعب هنكمُي الف :هتدارإو هبلق نيب لوحي دأب «هزهتني

 أنما“ َنيِدَلا يَأَي» : ىلاعت لاق .كلذ دعب ٌةباجتسالا هنكمي راف ءهتدادإو هبلق نيبو هنيب لاح «هاعد

 دقو ؛[؟4 :لافنألا] © .وِكَو ِمْرَمْلا سيب ُلوحي هلأ كرأ اًوَلْغََو مُكيِفُم اَمِل اَعَد اًدإ ِلوُسّرللَو ني أويَِتْسَأ
 1 :ماشلا ريم لأ بام هز: د انك رتب عتق 0 رق ف اذهب هتاحبس لا حرس

 مده ذإ دنت اف لِي هنأ تئاكح اره :لاقو [ه :فصنا] مهي هَل مان ارْغلَر القط : ىلاعت لاقو
 .نآرقلا يف ريثك وهو 1١٠ :ةيوتلا] 4م ام رْبَل تب يَ

 «قافنلا يف هيلع صومغم امإ :ةثالث لاجر دحأ الإ | ني هللا لوسر نع تّلختي نكي مل هنأ : اهنمو

 .ةحلصمل هفلخ وأ «ةنيدملا ىلع هلمعتساو ني هللا ٌلوسر ُهَقَّلْخ نم وأ «راذعألا لهأ نم ّلجر وأ

 هركذي لب ءرومألا ضعب يف هنع َفّْلخت ْنَم َلِمِهُي نأ هل يغيني ال ٌعاطملاو مامإلا نأ :اهنمو

 )١( ةصق هلو ءدوسألا نب دادقملا ثيدح نم :«(1465) دواد وبأو «(7007) ملسم هجرخأ .



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 56 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف

 نيِفّلخملا نم هاوس ركذي ملو :؟بغك َّلَعَف امه : :كوبتب لاق هِي يبنلا نإف «بوتيو ةعاطلا عجاريل

 .نيقفانملا موقلل ًالامهإو ًةاعارُمو ءهل ًاحالصتسا

 :هلوسرو هللا نع اَبذ وأ «ٌديمح نعاطلا ٍداهتجا ىلع ُبِلْعي امب لجرلا يف ٍنعطلا ٌزاوج : اهنمو
 يف ةنسلا لعأو ءايبنألا ةثرو ٌنعط :اذه نمو ءةاورلا نم هيف اونعط نميف ثيدحلا لهأ ٌنعط :اذه نمو
 مهضارغأو مهظوظحل ال هلل عدبلاو ءاوهألا لهأ

 نمط يذلل ةاعم لاق امك «طلغو مهو هنأ لا نظ ىلع بلغ اذإ نعاطلا ىلع درلا وج ؛ اهنمو

 ىلع كي هللا ٌلوسر ْركْنُي ملو «ًاريخ اّلإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو ءٌتلق ام سئب» :بعك يف

 . امهنم دحاو

 «هتيب لبق هللا تيبب أدبي نأو ءىوضو ىلع دّلبْلا لخدي نأ رفسلا نم مداقلل ةنسلا نأ :اهنمو

 .هلهأ ىلإ ٌفرصني مث «هيلع نيِمّلسملل سلجي مث «نيتعكر هيف يلَصِيف
 ىلإ هتريرس ٌلكَيو «نيقفانملا نم مالسإلا رهظأ نم ةينالع لبقي ناك ٍةَِي هللا لوسر نأ :اهنمو

 .هّرِس نم ملعي مل امي هبقاعي الو «رهاظلا مكح هيلع يرجُيو هللا
 مل كي هنإف «هريغل ًارجزو هل ًابيدأت ًاثدح ثدحأ نم ئلع مالسلا در مكاحلاو مامإلا كرت : اهنمو

 ٍٍبَضْعُملا مسبتب همالس لباق لي «بعك ىلع در هنأ لقني

 بجوُي امهنم ًالك نإف ءرورسلاو بجعتلا نع نوكي امك ءبضغلا نع نوكي دق مسبتلا نأ : اهنمو
 «رورسلا كلذ نع أشنيف هيف مدلا ٍناروث ةعرسل هجولا ٌةرمح رهظت اذهلو «هناروثو بلقلا مد طاسبنا

 دنع اميس الو «ههجو يف هيلع رداقلا كحضب رتغملا رتغي الف .مسبتو كحض هُعبتي بُجعت بضغلاو

 :(300ليق امك ََِّيعَملا

 مِيَتِبُمَتِئْئلاَْنأٌنْئُظَنألَف ةَرراَب تْيَْنلا َبوُيُن َتِيَأَر اذإ
 رئاس نود ةثالثلا بتاع هنإف هيلع مٌرُكَيو «هيلع زعي نمو «هباحصأ عاطملاو مامإلا ٌةبتاعم : اهنمو

 ٌبحأ باتعب فيكف ءهب رورسلاو «هذاذلتساو «ةبحألا باتع حدم نم ُسانلا رثكأ دقو . هنع فّلخت نم
 ٌلجأو ءهئرمث مظعأ امو «باتعلا كلذ ىلحأ ناك ام هلو «هيلع بوتعملا ىلإ قالطإلا ىلع قلخلا

 .لوبقلا عليو «ىضرلا ٍةوالحو «تارسملا عاونأ ني ٌثالثلا هب لان ام هللو «ءهتدئاف

 اورذتعاو اوبذك ىتح مهلذخي ملو «قدصلا نم هب اوؤاج اميف هيبحاصو بعكل للا قيفوت : اهنمو
 ضضعب ةلجاعلا يف اوبعت نوقداصلاو ءداسفلا ّلك مهُتبقاع تدسفو «مهتلجاع تحّنصف «قحلا ريغب

 ٌتارارمف «ةرخآلاو ايندلا تماق اذه ىلعو «حالفلا َّلُك حالفلاو «ةبقاعلا حالص مهبقعأف «بعتلا

 .بقاوعلا يف تارارم يدابملا تاوالحو «بقاوعلا يف تاوالح يدابملا

 مايق دنع بقللا موهفمي كسمتلا يف رهاظ ٌليلد ««قدص دقف ءاذه امأد :بعكل هِي يبنلا لوقو

 تدشن ذإ ثيل يف نامكحي ذإ نمل دودو : ىلاعت هلوقك 1
 يل تلعج# : : كي هلوقو ء[/4 + :ءايبنألا] 4ك اًهسَيَتُ دف 7 هربرهتس خيركم نكس روع مم

 )١( هناويد رظنا «يبنتملا وه لئاقلا 4/ 88.



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف انف (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 بلكت مما اا ا ا ريك يده يف داعملا دار

حلا اذه يف هلوقو 2:ًاروهط اهُتْيرَتو ًادجسم ضرألا
 كشي ال امم اذُهو « ؛قدص دقن اذه امأ» :ثيد

 . .مكحلاب هصيصخت دصق ملكتملا نأ عماسلا

 نأ هيف ««ةيمأ نب لالهو «عيبرلا نب ةرارم «معن :اولاقف ؟دحأ يعم اذه يقل له» :بعك لوقو

 هناحبس دشرأ دقو يقل ام لثم يقل نمب يسأتلا حورب ةبيصملا رح ٌدري نأ هل يغبني لجرلا
 كلذ ىلإ

 ام هلا نو َتْوُجيَو وللا امك توثلأي متم نوت اوك نإ وقل دب يف اوي ه[و» : ىلاعت هلوقب
 ْمُكَعَفَي نّلَوط : هلوقب اهيف ٍرانلا ّلهأ هناحبس هللا هعنم يذلا جورلا وه اذهو 26٠١4 :ءاسنلا] «ٌحسوُجيَي ا

 .[فرخزلا] 49 َنركرتْمُم اَدَمْلا ىف يكد َرْشْمَكَك ذإ مول

 نم َّدُع امم عضوملا اذُه «ةوسأ امهيف يل «ًاردب ادهش دق نيحلاص نيلجر يل اوركذف» :هلوقو

ردب لهأ يف نيلجرلا نيذُه ٌركذ ةتبلا ريسلاو يزاغملا لهأ نم دحأ نع ظفحُي ال هنإف «يرهزلا ماهوأ
 ء

 كلذكو ءردب لهأ دع نمم دحأ الو «يدقاولا الو ؛يومألا الو «ةبقع نب ىسوم الو قاحسإ نبا ال

 امل رمعل لاقو :هيلع سج دقو هبقاع الو بطاح ْرُجْهَي ْمَل كي يبنلا نإف «ردب لهأ نم انوكي الأ يغبني
 نيأو « "”"مكل ٌُترفغ دقف معِش ام اولمعا :لاقف ٍردب ٍلْمَأ ىلع علطا هللا نأ ٌكيِردُي امو» :هلتقب مه

 : .سجلا بنذ نم فلختلا ُبنذ

 مرثألا ركب ابأ ُتيأر ىتح هقيقحتو كلذ فشك ىلع ًاصيرح لزأ ملو :يزوجلا نب جرفلا وبأ لاق

 هنإف ءعضوملا اذه يف الإ طلغ هيلع ظفحي داكي ال هنأو «هناقتإو هظفحو هلضف ركذو «يرهزلا ركذ دق

 هنم مصعي ال طلغلاو «هريغ ّدحأ هلقي مل اذهو ءًاردب ادهش ةيمأ نب لالهو «عيبرلا نب ةرارم نإ :لاق

 . ناسنإ

 مهقدص ىلع ليلد هنع فّلخت نم رئاس نيب نم ةثالثلا ءالؤه مالك نع لِي يبنلا يهن يفو : لصف

 نأ نم ٌمظعأ مهمرجف نوقفانملا امأو «بنذلا اذه ىلع مهّبيدأتو نيقداصلا رجه دارأف «نيقابلا بذكو

 هناحبس برلا ٌلعفي اذكهو «هيف ًةدئاف الو «قافنلا ضرم يف لمعي ال ضرملا اذه ءاودف «رجهلاب لباقُي

 الف «ةوفهو ةلز ىندأب هدنع ميرك وهو هّبحي يذلا نمؤملا هدبع ُبٌدؤيف «مهمئارج تابوقع يف هدابعب

 «هيصاعم نيبو هّنيب يلخُي هنإف «هيلع ناهو هنيع نم طقس نم امأو «ًارِذَح ًاظقيتسم لازي
 ثدحأ املكو

 ديرُي هنأو «ةناهإلا ٌُنيع كلذ نأ ملعي الو «هيلع هتمارك نم كلذ نأ نظي دورغملاو ةمعُي هل ثدحأ ًابنذ

 اري ٍدْبَعِب هللا َداَرأ اًذإ» :روهشملا ثيدحلا يف امك ءاهعم ةبقاع ال يتلا ًةبوقعلاو ؛ديدشلا ٌباذعلا هب

 ةّمايقلا َّمْوَي ُدِرَيُك ءاَيْنُّدلا يف ُهَتَبوُقُم ُهْنَع َكَسْنَأ ارش ِدْبَعِب َداَرأ اًذإو ءاّيْنَدلا يف ُهَتَبوُقُع ُهَّل لَجَع
 8 1 1 مرا م5

 - 0 ةهيوتدب

 نوكيو «بتٌعلا ٌبِجوتسي ام لعف نمل عاطملاو «ملاعلاو «مامإلا نارجه ىلع ًاضيأ ليلد هيفو

 ذإ ؛هكلهيف هيلع ةيفيكلاو ةيمكلا يف ٌديزي الو هب ءافشلا لوصح نع فُعضي ال ثيحب هل ءاود هئارجه

 . هقالتإ ال هّييدأت ٌدارملا

 ٌنيزحلاو كئاخلا هدجي ٌركنتلا اذه «ُفِرعأ يتلاب ّيِه امف «ضرألا يل تركنت ىتح» :هلوقو

 )١( ص يتأيس (؟) .الا/ ص هجيرخت مدقت 970.

.هيوقت دهاوش ثيدحلل نكل ءدعس نب نائس لاقيو «نانس نب دعس فعضل فيعض هدانسإو 2((؟745) يذمرتلا هجرخأ
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 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5164 كوبت ةوزغ هتئمضت ام ضعب يف :لصف

 ًاضيأ هدجيو «سانلا نم هلاح ملعي ال نميف هّدجي ىتح تابنلاو هرجشلا يفو «ضرألا يف ٌمومهملاو
 ءاضيأ هسفن يف هٌدِجَيو «هتبادو همداخو «هدلوو هتجوز ٍِقّلُخ يف ىتح همرج بسحب يصاعلا ٌبنذملا
 نم رس اذهو «مهُئرعي َنيِذَّلاب هيلع ُنِفْشُي نمو .هّباحصأو هلهأ نأك الو وه هّنأك ام ىتح هّسفن هل ركنتتف
 .ةشحولاو ركدتلا اذه ٌكاردإ نوكي بلقلا ةايح بسح ىلعو .بلقلا ٌثيم وه نم ىلع الإ ىفخي ال هللا
 .ماليإ تيمب حرجل امو

 اونوكي مل مهبولق تومل نكلو «مظعأ قافنلا لهأل اناك ةشحولاو ٌركنتلا اذه نأ مولعملا نمو
 ةشحولا هذه دجي مل ءمارجإلاو بونذلاب هّملأ دتشاو «هّضرم مكحتسا اذإ ٌبلقلا اذكهو هب نورعشي
 ءابطألا ايعأو ءضرملا اذه ةيفاع نم سيأ دق هنأو «ةواقشلا ٌةمالع هذهو ءاهب سحي ملو ءركنتلاو
 .بنذلا نِ ةءاربلا عم ُرورسلاو ُّنمألاو «ةبيرلا عم ٌمهلاو ٌفوخلاو هؤافِش

 ٍبيِرُم نِم ٌفَرَخَأ ٍضْرألا يفاالو ءيربْنِم ُعَجْسأ ٍضْرألا يفاَمف
 هب ربخأ ام سفن هقوذو «ةوبنلا مالعأ كلذ نم هٌرامثتسا الإ اهنم نكي مل ولو ٌنِصحلا ٌتوفت ةديدع هوجو نم ًاميظع ًاعفن هب عفتني هنإف ءعجار مث هب َيِلتبا اذإ ٌريصّبلا ٌنمؤملا هب عفتني دق ٌردقلا اذهو

 ةلدأ نم هتاعاطب ريخلا نمو :هيصاعمب رشلا نم هلان ام ٌريصيو ىدنع ًايرورض هقيدصت ريصيف ٌلوسرلا
 نم قيرطلا هذه يف نأ كربخأ نمك اذهو .«تالامتحالا اهيلإ ُقرطتت ال ىتلا ةيقوذلا ةوبنلا قدص
 كنإف ب كّربخأام نيع ٌتيأرف ءاهتكلسو هتفلاخف «ليصفتلا ىلع ٌتيكو تيك فواخملاو بطاعملا
 فواخملا كلت نم دجت ملو ءاهدحو نمألا ٌقيرط تكلس اذإ امأو هل كفالخ سفن يف هّكدِص ُدَهْشَت
 . ًالمجم نوكي كلتب هملع نإف ءًالصفم رفظلاو ريخلا نم هلان امب ربخملا قدص دهش نإو هنإف ءًائيش

 الو ءامهتويب يف نايلصُي اناكو ءامهتويب يف ادعق ةرارمو ةيمأ ّنب لاله نأ :اهئمو :لصف
 وأ ؛ةعامجلا نع فلختلا هل حيبُي رذع لجرلل نيملسملا نارجه نأ ىلع لدي اذهو ,ةعامجلا نارّضحي
 ملو ةعامجلا رضحي ناك بعكف :لاقي نكل «نيملسملا ةعامج رضحي ال نأ هنارجه مامت نم :لاقي
 :اوكرت مهرجهب نوملسملا َرأ امل :لاقيف اذه ىلعو ءفلختلا ىلع امهيلع بتع الو لي يبنلا هعنمي
 وأ ءمّلكُي مل اهكرت نمو «عنمي مل ةعامجلا مهنم رضح نم ناكف ءاوملكُي ملو ءاوهني ملو ءاورمؤي مل
 ٌتنكف .مهّبشأو موقلا ٌدلجأ انأ تنكو :بعك لاق اذهلو ءجورخلا نع اَجَعو اًفُعَض امهلعل :لاقي
 .نيملسملا عم ةالصلا ٌدهشأف جرخأ

 درب هتيفش كرح له :لوقأف «ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع ملسأف كي هللا لوسر ينآو# :هلوقو
 نكي مل درلا بجو ول ذإ «بجاو ٌريغ ٌرجهلا قحتسي نم ىلع درلا نأ ىلع ليلد هيف ؟؟ال مأ يلع مالسلا
 . هعامسإ نم دب

 ناسنإلا لوخد ىلع ليلد هيف «ةداتق يبأ طئاح رادج ٌتروست يلع كلذ لاط اذإ ىتح# :هلوقو
 7 .هلوأتسي مل نإو «كلذب هاضر ملع اذإ هراجو هبحاص را

 ولف هل مالك الو باطخي سيل اذه نأ ىلع ليلد :«ملعأ هلوسرو هللا» :هل ةداتق يبأ لوق يفو
 رهاظلا وهو «هتملاكم هب وني مل اذإ اميس الو «ثنحي مل هل ًاباوج مالكلا اذه ّلثم لاقف ءهملكي ال فلح
 .ةداتق يبأ لاح نم

 هل مهقطن نود «كلام نب بعك ىلع لدي نم» :لوقي ناك يذلا يطبّتلا ىلإ سانلا ةراشإ يفو



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف 544 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 الف ءهل ًامالك كلذ نكي مل ؛كلام نب بعك كاذ :ًاحيرص هل اولاق ولف الإو «رجهلا دوصقمل ٌنيقحت

 دقو .همسا حيرصب هل هوركذي مل رمألاب مهكسمتو مهيّرحت طرف نكلو «يهنلل نيفلاخم هب نونوكي

يرذ كلذ لعج اذإ اميس الو ؛هل ةملاكم عون عمسي وهو هترضحب هنع ثيدحلا يف نإ :لاقي
 ىلإ ةع

 هقفأ اذُهو «عئارذلا دسو ليحلا عنم باب نم كلذ نم عنملاف «ةبيرق ةعيرذ يهو «همالكب دوصقملا

 .نسحأو

مو هناميإل ناحتماو «ىلاعت هللا نم ءالتبا هيلإ ريصملاب هل ناسغ كلم ةبتاكم ىفو
 «هلوسرو هلل هتبح

 ةبغرلا هلمحت نمم وه الو هل نيملسملاو ل يبنلا رجهب هئامبإ فعض نمم سيل هنأ ةباحصلل راهظإو
 نمي هل هللا ةئربت نم هيف اذُهف «هنيد ةقرافم ىلع هل نينمؤملاو لوسرلا نارجه عم كلملاو ءاجلا يف

 هربجو «هب هفطلو ؛هيلع هللا ةمعن مامت نم وه ام نيملسمللو هلوسرل هقدصو «هناميإ ةوق راهظإو «قافنلا

 نم ثيبخلا جرخي يذلا ريكلاك وهف ؛هيلع يوطني امو «هرسو لجرلا ّبَن رهظُي البلا اذهو ءةرسكل

 .بيطلا

 يف ةرضملاو داسفلا هنم ىشْخُي ام فالتإ ىلإ ةردابملا هيف ««ٌرونتلا ةفيحصلاب تمميتفا :هلوقو

 ٌررضلا هنم ىشخُي يذلا باتكلاكو «رّمخت اذإ ريصعلاك اذهو «هرخؤُي الو هب رظتني ال مزاحلا نأو «نيدلا

 ٠ . همادعإو هفالتإ ىلإ ةردابملا مزحلاف ءرشلاو

 مهّلويخ نوُلعني اوناكو هلو هللا لوسرل ًابرح  ماشلا برع كولم مهو  كاذ ذإ ناسغ تناكو

 هوعدي يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا مهكلم ىلإ يدسألا بهو نب عاجش ثعب امل اذه ناكو «هتيراحمل

 ةئيهتب لوغشم وهو «قشمد ةطوغ يف وهو هيلإ ٌثيهتناف :عاجش لاق ؛هيلإ هعم بتكو «مالسإلا ىلإ

 ُتلقف ؛ةئالث وأ نيموي هباب ىلع ٌثمقأف ءءايليإ ىلإ ٌصمح نم ٍءاج وهو ءرصيقل فاطلألاو لازنألا

 - هبجاح لعجو ءاذكو اذك َموي ٌجّرخي ىتح هيلإ ُلِصَت ال :لاقف «هيلإ يك هللا لوسر لوسر ينإ : هبجاحي
 ؛هيلإ وعدي امو لَك هللا لوسر نع هُثّدحأ ٌتنكو لَك هللا لوسر نع ينّلأسي - يرم همسا ًايمور ناكو

 هب نمؤأ انأف «هنيعب يبنلا اذهل ةفص ُدِجآَف «ليجنإلا ُتأرق ينإ :لوقيو ؛ءاكبلا هيلع ٌبِلْخي ىتح ُقريف
 ًاموي ثراحلا جرخو . يتفايض نسحُيو «ينمركُي ناكو «ينلتقي نأ ثراحلا نم ٌفاخأف ءهقّدصأو

 هب ىمر مث «هأرقف يو هللا لوسر باتك هيلإ ٌتعفدف ءهيلع يل نؤأف ءهسأر ىلع جاتلا عضوف «سلجف

 ضرعُت لزت ملف «سانلاب يلع هّتتج نميلاب ناك ولو «هيلإ رئاس انأ :لاقو ؟يكلم ينم ٌجزتني نم :لاق

 امو «يربخ هربخي رصيق ىلإ بتكو «ىرت امب َكَبِحاَص ربخأ :لاق مث «لعنُت لويخلاب رمأو ءماق ىتح

 ٌباوج هءاج املف ؛ءايليإب ينفاوو «هنع ُهلاو ءهيلإ ْرّبْعَت الو ءْرِسَت ال نأ : رصيق هيلإ بتكف هيلع مزع

 ينلصوو «ًابهذ ٍلاقثم ٍةئامب يل رمأف ءادغ :تلقف ؟كبحاص ىلإ جرخت نأ ديرُت ىتم :لاقف يناعد «هباتك

 لَك للا لوسر ىلع ٌتمدقف ؛مالسلا ينم هوي هللا لوسر ىلع أرقا :لاقو «ةوسُكو ةقفنب هّبجاح

 : لَك للا ٌلوسر لاقف «لاق امب هتربخأو «مالسلا هبجاح نم هتأرقأو ,هّكْلُم داب" :لاقف .هتربخأف

 ىلإ ًابعك وعدي ناسغ كلم لسرأ ةدملا هذه يفف «حتفلا ماع رمش يبأ نب ثراحلا تامو ,«قدص»

 . ”هنيدو يك هللا لوسر نع بغري نأ ىنسحلا ةقباس هل تبأف «هب قاحللا

 )١( «ةيارلا بصن» رظنا 4/ 478.



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هل كوبت ةوزغ هتنئمضت ام ضعب يف :لصف

 «ةليل نوعبرأ مهل ىضم امل مهءاسن اولزتعي نأ ةثالثلا ءالؤهل يك هللا لوسر رمأ يف :لصف
 ناك نأ دعب مهيلإ هلاسرإو هل هالك :امهدحا :نيهجو نم حتفلاو جّرَّقلا تامدقمب ةراشبلاك
 ىلع لابقإلاب هنع ضوعتلاو «ةذللاو وهللا لحم لازتعاو «رزئملا دشو «ةدابعلا يف داهتجالاو دجلا ىلإ مهل داشرإو هيبنت هيفو «ءاسنلا لازتعاب مهرمأ ةيصوصخ نم :يناثلا .هلوسرب الو هسفنب مهملكي ال
 .ريسي رمأ بتعلا نم يقب دق هنأو ءجرفلا برقي ناذيإ اذه يفو «ةدابعلا

 ؛فاكتعالا نمزو «مارحإلا نمزك ؛ءاسنلا ٌُبنجت هيف يغبني تادابعلا نمز نأ ةصقلا هذه هقفو
 يف مايصلاو مارحإلا مايأ ةلزنمب ءالؤهل قح يف ةدملا هذمل ٌرخآ نوكي نأ لي بنلا دارأف مايصلا نمزو
 فعضي مهلَعل ذإ ؛مهيلع ٌةقفشو ؛مهب ٌةمحر ةدملا لوأ نم كلذب مهرمأي ملو «ةدابعلا ىلع اهرفوت
 رمؤي امك ؛ةدملا رخآ يف كلذب اورمأ نأ ةمحرلاو مهب فطللا نم ناكف ءاهعيمج يف مهئاسن نع مهربص
 .جحلا ىلع مزعي نيح نم ال مرحي نيح نم جاحلا هب

 مل ام قالط اهلاثمأو ةظفللا هذهب عقي مل هنأ ىلع ليلد .«كلهأب يقحلا» :هتأرمال بعك لوقو
 جارخإو «ةجوزلا بييست ريغ هب دارأ اذإ كلذك ةيرحلاو قاتعلاو قالطلا ظفل نأ :حيحصلاو .هوئي
 .ةتبلا هيف باترن الو ءهب هللا ٌنيدن يذلا باوصلا وه اذُه «قاتع الو ٌقالط هب عقي ال «هكلم نع قيقرلا
 ةيراجو ءرح فيفع مالغ وه لب «كلذك سيل :لاقف «ينزت كتيراج وأ رجاف كمالغ نإ :هل ليق اذإف
 ءأدبأ اذهب ناقتعي ال هدبعو هتيراج نإف «ةفعلا ةيرح دارأ امنإو «قتعلا ةيرح كلذب درُي ملو «ةرح ةفيفع
 «كلذب قتعي مل هل هكلم مدق دارأو «يدنع قيتع وه :لاقف ؟ةنس كدنع كمالغل مك :هل ليق اذإ اذكو
 اهب ديرأ اميف الإ ةحيرص نئارقلا هذه عم ظافلألا هذه تسيلو ءاذهب قلطت مل ؛ةدالولا قلط يف اهنأ دارأ امنإو «قالطلا عاقيإ هبلقب رطخي ملو «قلاط يه :لاقف ءاهنع لئسف ؛قلطلا هتأرما برض اذإ كلذكو
 . ةلطاب ىوعدو «ةرباكم نئارقلا هذه عم قالطلاو قاتعلا يف ةحيرص اهنأ ىوعدف ءاهيلع قايسلا لدو
 . ًاعطق

 يهو «ةباحصلا ةداع تناك كلت نأ رهاظ ليلد رّشبملا توص عمس نيح بعك دوجس يفو :لصف
 ةمليسم لتقف هءاج امل قيدصلا ركب وبأ دجس دقو «ةعفدنملا مقنلاو «ةددجتملا معنلا دنع ركشلا ٌدوجس
 نيح هلي هللا لوسر دجسو «جراوخلا يف ًالوتقم بدلا اذ دجو امل بلاط يبأ نب يلع دجسو ؛باذكلا
 مهيف هللا هعفشف ءهتمأل عفش نيح دجسو ءارشع اهب هيلع هللا ىلص ةرم هيلع ىلص نم هنأ ٌليربج هرّشب
 ءادجاس ٌرخف ماقف ءةشئاع رجح يف هسأرو مهودع ىلع هل دنج رفظب هرشبف ريشب هاتأو ,"”تارم ثالث
 نعطم ال ةحيحص راثآ يهو «''”ًادجاس هلل ٌرخ هّرسي رمأ هاتأ اذإ يو هللا لوسر ناك :ةركب وبأ لاقو
 . اهيف

 «ريخلا ىلع موقلا صرح ىلع ليلد ًابعك ارشبيل علس ىلع يقارلاو سرفلا بحاص قابتسا يفو
 .ًاضعب مهضعب ةرسم يف مهسّفانتو ؛هيلإ مهقابتساو

 طرش ىلع مكاحلا هححصو «افوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم اللا 77١/١ يقهيبلاو م١/50 مكاحلاو ءكقام١ دمحأ (0)
 . يبهذلا هقفاوو ؛نيخيشلا

 ,(1884) هجام نباو 1818(2) يذمرتلاو «(؟074) دواد وبأ هجرخأ (1)



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف 55١ (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 قالخألا مراكم نم نيرشبملا ءاطعإ نأ ىلع ليلد «ريشبلل امهئاطعإو ةيبوث بعك عزن يفو

خلا نم طالع نب جاجحلا دنع نأ هرَّشب امل همالغ سابعلا قتعأ دقو .فارشألا ةداعو :ميشلاو
 نع رب

 .هرسي ام ُهلَو هللا لوسر

 .هبايث عيمج ريشبلا ءاطعإ زاوج ىلع ليلد هيفو

 هذهف «هتحفاصمو «لبقأ اذإ هيلإ مايقلاو (ةينيد ةمعن هل تددجت نم ةئنهت بابحتسا ىلع ليلد هيفو

 امو هللا كاطعأام كنهيل :هل لاقي نأ ىلوألا نأو «ةيويند ٌةمعن هل تددجت نمل زئاج وهو «ةبحتسم ةنس

 . اهب ينهتلاب اهلان نمل ءاعدلاو ءاهّبر ةمعنلا ةيلوت هيف نإف «مالكلا اذه وحنو «كيلع هب هللا نم

 لوقل ءهتبوت هللا لوبقو ءهللا ىلإ هتبوت موي اهلضفأو قالطإلا ىلع دبعلا مايأ ريخخ نأ ىلع ليلد هيفو

 .«كأ َكَْدَلَو دم كيل رم ٍمَْي ريكي زبد :لكي يبنلا
 ؛همامت نمو ؛همالسإ مويل لمكم وه :ليق ؟همالسإ موي نم ًاريخ مويلا اذه نوكي فيكف :ليق نإف

 .ناعتسملا هللاو ءاهمامتو اهلامك هتبوت ٌمويو «هتداعس ةيادب همالسإ ٌمويف

لامك نم هيف هللا لعج ام ىلع ليلد ههجو ةرانتساو هب هحرفو كلذب هلي هللا لوسر رورس يفو
 

 .هيبحاصو بعك حرف ني مظعأ ناك هحرف لعل ىتح ؛ةفأرلاو مهب ةمحرلاو «ةمألا ىلع ةقفشلا

 دنع ةقدصلا بابحتسا ىلع ليلد .«يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ «هللا لوسر اي» :بعك لوقو

 .لاملا نم هيلع ردق امب ةبوتلا

 ةقدصلا رذن نم نأ ىلع ليلد هَكَل ٌرْيَح َوُهَك ءَكِلاَم ّضْعَب َكِيَلَع كسمآ» :ِي للا لوسر لوقو

 ىلإ هلكوو قلطأ لب ءردق هل نيعي ملو ؛كِلاَم ٌضْعَب َكْيَلَع كِسْمأ» :هل هلاق هلك يبنلا نأ «نيحيحصلا»

 قدصتلا هل زوجي ال هلهأ ةيافكو هتيافك نع صقن ام نإف «حيحصلا وه اذهو «ةيافكلا ردق يف هداهتجا

فك ردق ىلع داز امو «هب ءافولا بجي الف «ةعاط نوكي ال هرذنف هب
 هب ةقدصلاو هجارخإف «هتجاحو هتيا

 ةيافك مدقت اذهلو «ةعيرشلا دِعاوق ىضتقمو «بهذملا ُسايق اذُه «هرذن اذإ هُجارخإ بجيف «لضفأ

 ًاقح وأ «ٌجحلاو تارافكلاك هلل ًاقح تناك ءاوس «ةيلاملا تابجاولا ءادأ ىلع هلهأ ٌةيافكو «لجرلا

 وأ «ةفرج ِةلآو «ةوسكو ؛مداخخو «نكسم نم هنم َّدُب ال ام سلقفملل كرتن انإف «نويدلا ءادأك نييمدآلل

 نم نأ ىلع دمحأ مامإلا صن دقو .يقب اميف ءامرغلا قح نوكيو «ةفرحلا تدقف نإ هتنؤمل هب ٌرِجّني ام

 !هللا لوسر اي :لاق هنأ هذه بعك ةصق يف يوُر امب هباحصأ هل جتحاو . تلت هأزجأ هّلُك هلامب ةقدصلا رذن

 .هّفصنف :تلق "ال١ :لاق ءةقدص هلوصرو هللا ىلإ هّلُك يلام نم جّرخأ نأ هلوسرو هللا ىلإ يتبوت نم نإ

 توبث يفو . 'دواد وبأ هاور .ربيخب يذلا يمهس كسمأ ينإف :تلق ؟معن» :لاق هثلثف :تلق *ال» :لاق

م حيحصلا باحصأ هاور ام هذه بعك ةصق يف حيحصلا نإف «هيف ام اذه
 دلو نع ؛يرهزلا ثيدح ن

و فردقل نييعت ريغ نم كِلاَم ٌضْعَب ُكْيَلَع كينأ» :لاق هنأ هنع كلام نب بعك
 نِم ةصقلاب ٌملعأ مه

 .اهولقن هنعو هدلو مهنإف ءمهريغ

 .تاقث هلاجرو (”90) )١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هذ كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف

 هللا ٌبات امل رذنملا دبع نب دبا ابأ نأ ”«هدنسم» يف دمحأ مامإلا اور اميف نولوقت امف :ليق نإف
 هلل َةَفَدَص يِلاَم ْنِم َعِلَكْنأ ْنأو «ٌكئكاسأو ىِبوَق ٌراَد ٌرِجْهَأ ْنأ يّبْؤَت ْنِم َّنإ !هللا لوسر اي :لاق ؛هيلع
 .هُكْلتلا َكْنَع ٌءىِزْجُي» :هللي هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءوِلوُسَرِلَو َلَجَو ْزَع

 نأ رذن اذإ : هللا دبع هنبا ةياور يف لاق هنإف ءبعك ثيدحب ال ءدمحأ هب جتحا يذلا وه اذه :ليق
 ٌلثلا كلذ نم هئزجُي هنأ هيلإ ُبهذأ يذلاف ءهكلمي امم رثكأ نيد هيلعو «هضعبيب وأ ِهّلُك هلامب قّدصتي
 ركذ هيف يذلا اذهل بعك ثيدحب جتحي نأ ثيدحلاب ٌملعأ دمحأو «ثلثلاب ةبابث ابأ رمأ لكك يبنلا نأل
 ثيدح قالطإ دييقت ىأر دمحأ ّنأكو «كلام ضعب كيلع كسمأ» :ثيدحلا اذُه يف ظوفحملا ذإ ؛ثلثلا
 .ةبابل يبأ ثيدحب اذه بعك

 «رذنلا موي هلام ثلث رادقم جرخأ «نيدلا ىضق اذإ مث ءهلام ُقرغتسي نيد هيلعو «هرذن داقعنا ىلع ليلد «ثلثلا كلذ نم هتزجي هنإ : هقرغتسي نيد هيلعو هضعبب وأ هلك هلامب قّدصتي نأ رذن نميف هلوقو
 . هنيد ءاضق دعب هجرخيف «مويلا كلذ ثلثلا ردق رظنيف «هرذن موي هثنح مويب ديري ءهثنح موي هلام ثلث حارخإ هيلع بجي امنإف «هريغ دافتساو «هنيد ىضقو ءهلام بهو اذإ :هللا دبع هنبا ةياور يف لاق اذكهو

 ُنُث هتزجيف ءاهوحنو ٍفْلأك رادقمي وأ هلام نِم نيعمب ةقدصلا رذن اذإ هنأ ديرُي ءهضعبي وأ :هلوقو
 نأ ءىرخأ ٌةياور هيفو .نيعملا عيمجب ةقدصلا ٌموزل هبهذم نم حيحصلاو .هلام عيمجب ةقدصلا رذنك
 «ثلثلا ردقب هنم همزل ثلثلا ىلع داز نإو «هعيمجب ٌةقدصلا همزل نود امف هلام ثلث ناك نإ نيعملا
 ,'"”تاكربلا يبأ دنع ٌحصأ يهو

 ني نإ :الاق امنإو ءًازّجنم ًارذن ارذن ةبابل ابأو ًابعك نأ ىلع ليلد هيف سيل ٌتيدحلا نإف ءدعبو
 .ثلثلا ردق يف هل نذأف هلك هلامب َيِصوُي نأ هنذأتسا دقو دعسل لاق امك اذهو ءهلك هجارخإ ىلإ ناجاتحي الو «كلذ نم ءىزجُي لاملا ضعي نأ لي ٌيبنلا ربخأف ءامهتبوت لوبق ىلع هلل ًاركش امهلاومأب ةقدصلا ىلع ُمزعلا هيف امنإو ءرذنلا يف حيرصب سيل اذهو ءانلاومأ ني ٌعلخنن نأ انتبوت

 «بجاولا يف لمعتسي امنإ ءازجإلاو :«كئزجي» :هلوق :امهدحأ :نارمأ هٌعفدي اذه :ليق نإف
 نم عنمي ال عراشلا ذإ «ةبرقب سيل هنأ ىلع ليلد ثلثلا ىلع داز امب ةقدصلا نِم هعنم نأ : يناثلاو
 .هب ءافولا مزلي ال ةبرقب سيل ام رذنو «برقلا

 «بجاولا يف لمعتسي يذلا وه اذهو «ىنع ىضق اذإ :ينع ىزجو «ينافك اذإ :ىنأزجأ :لاقي ءهنع ىضق اذإ ؛هنع ىزج» نم سيلو «يعابرلا نم وهف «كيفكي ىنعمب وهف ؛«كئزجُي' :هلوق امأ :ليق
 ١ 1 1 7 .بحتسملاو بجاولا ىف لمعتسُت ةيافكلاو ©دغَب ٍدحَأ نع َيِرْجَت َْلَو َكْنَع يِزْجَت' :ةيحضألا ىف ةدرُب يبأل هلوق هنمو

 ةعفنم هب هل لصحي امو هدب قفرألاب هيلع هنم ةراشإ وهف ؛ثلثلا ىلع داز امب ةقدصلا ني هٌعنم امأو
 ةرشلاب هءاج يذلاب لعف امك «مدعلاو رقفلا ىلع ٌريصي مل ِهّلُك هلام جارخإ نم هنّكم ول هنإف «فايندو هئيد

 .هيوقت دهاوش هلو ءرخآلا امهدحأ يرقي نيقيرط نم لوا 890/١ يمرادلاو ,457 /؟ دحأ هجرخأ )١(
 .ه5617  ةنس ىفوتملا يناّرحلا هللا دبع نب مالسلا دبع همساو ءدجلا ةيميت نبا وه (؟)
 .1951/4 ملسمو (938) يراخبلا هجرخأ ()



 كوبت ةوزغ هتنمضت ام ضعب يف :لصف ذل (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 د سس طخ شصار يا كا

 ٌحجرأ وهو لاقي دقو .ربصلا مدعو ءرقفلا نم هيلع ًافوخ هنم اهلبقي ملو «20 اهب هبرضف ءاهب قدصتيل
 ابأ نككمف ؛هلاح نم ملعي امب هلامب ةقدصلا دارأ نمم ٍلحاو ّلُك لماع يَ يبنلا نإ :- ىلاعت هللا ءاش نإ

 ملف :©0هلوسرو هللا مهل ُثيقبأ : لاقف ؛؟َكِلْأل َتْيَمْبَأ ام» :لاقو ههّلُك هلام جازخإ نم قيدصلا ركب

 :بعكل لاقو ءاهب قّدصتلا نم ٍةرّصلا بحاص عنمو ءهلام ٍرظَش ةق ةقدصلا ىلع رمع ٌرقأو ؛هيلع ركنُي

 كّسمملا نوكي نأب ًادج دٌُعبيو «ٌثلثلا هنأب جرخملا نييعت هيف سيل اذهو َكِلاَم ض ضْعَب َكْيَلَع كسمأ»

 ىلعو . رابخألا هذه نيب ضقانت الو «ثلثلا كئزجي» :ةبابل يبأل لاقو  ؛ظفللا اذه يف جرخملا يفعض

 لاؤس ىلإ هعم نوجاتحي الو هلهأو وه هيلإ ُجاتحي ام هنم كسمأ ؛ هلُك هلامب ةقدصلا رذن نمف ءاذم

 .ملعأ هللاو .يقابلاب قّدصتو «مهتيافكب اهّلكَم ٌموقي ضرأ وأ (راقَع وأ لام سأر نم مهتايح ٌةدم ٍسانلا

 :ديز نب رباج لاقو .يقابلا كسمُيو «ةاكزلا ردقب هنم ٌقَّدصتي :نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر لاقو

 .ُهَسْمُحَف نوُد امف ةئايسمخ ناك نإو ٌُهَعْبُسف نود امف ًافلأ ناك نإو ةَرْشُع جرخا ءٌرثكأف نيفلأ ناك نإ

 هيفف ؛ةاكزلا هيف بجت ال امو ٌةاكزلا هيف ٌبجت يذلا هلام لكب قّدصتي :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 لاقو .هلك هلامب ٌةقدصلا همزلت :يعفاشلا لاقو .ءيش هنم همزلي ال :ةيناثلاو هجرخُي : امهدحأ :ناتياور

 .طقف نيمي ةرافك همزلي :ةفئاط تلاقو . هئلثب ٌقدّصتي :دمحأو «يرهزلاو «كلام

 امف ءهب امهرش ني ةاجنلاو «ةرخآلاو ايندلا ةداعس ٌقيلعتو ءقدّصلا ٍرادقم مظع :اهنمو : لصف

 نينمؤملا هدابع هناحبس ُهّللا رمأ دقو «بذكلاب الإ ,ةلمأ نم كلهأ الو «قدصلاب الإ هاجنأ نم هللا ىجنأ

 .[ةبوعلا] 4( َنِقيِدَصلأ َعَم اوك هنأ اوه اوما تريلا امثأكي» :لاقف «نيقداصلا عم. اونوكي نأ

 قدصلا لهأ مه السلا لمجل .افاشأو ران :نيمسق ىلإ قلخلا هناحبس مسق دقو

 عم ةرئاد ٌةداعسلاف «سكعنم درطم رصاح ميسقت وهو «بيذكتلاو بذكلا لهأ مه ءايقشألاو ءقيدصتلاو

 .بيذكتلاو بذكلا عم ةرئاد ٌةواقشلاو «قيدصتلاو قدصلا

 يذلا نيقفانملا ملع لعجو ءمهقدص الإ ةمايقلا م موي ٌدابعلا ٌعفني ال هنأ ىلاعتو هناحبس ريخأو

 ؛لعفلاو لوقلا يف ُبذكلا هلصأ مهيلع هاعن ام ٌعيمجف ٠ «مهلاعفأو مهلاوقأ يف بذكلا وه هب اوزيمت

 .هحورو هبل وه لب ءهّسابلو «هتيلحو ءهدئاقو «هقئاسو «هبكرمو .هليلدو «ناميإلا ٌُديرب ٌقدصلاف

 ةداضمف «هبلو «هسابلو ءهتيلحو «هّدئاقو «هقئاسو ءهبكرمو «ةليلدو «قافنلاو رفكلا ٌديرب بذكلاو

 «هبحاص امهدحأ دّرطيو م1 ناميإلاو بذكلا عيتجي الف ,ديحوتلل كرشلا ةداضمك ناميإلل بذكلا

 هللا معنأ امف ءمهبذكب نيفلخملا نم مهّريغ ٌكلهأو « مهقدصب ةّنالثلا ىجنأ هناحبس هللاو ءهعضوم ٌرقتسيو

 نم ّمظعأ ةيلبب هالتبا الو هئايحو مالسإلا ءاذِغ وه يذلا قدصلا نم ٌلضفأ ٍةمعنب مالسإلا دعب ٍدبع ىلع

 .ناعتسملا هللاو ءهداسفو مالسإلا ضرم وه يذلا بذكلا

 شب ني اني ةرسملا دفا يف ُهعبَتأ تيذلا راصتألاو ديرو يبل لع ؛ لل بأ دّكأ» :ىلاعت هلوقو
 ملقعأ نم اذه «[1107 :ةبوتلا] # يحي كفروُكر مهب نإ ْزِهتْبَع تبات ّرُث ْرْهَنِم قره ُبوُلُك ُحيِرَي داَكص ام

 .تاقث هلاجرو «(151/7) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ىوس حيحصلا لاجر هلاجرو «(1516) مقرب 0-55 يمرادلاو «(55178) يذمرتلاو )/١751(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .اهنم اذهو «ةصاخ ملسأ نب ديز نع هتياور يف «ثيدحلا نسح وهو ءدعس نب ماشه



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لذ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةجح يف :لصف

 لامكلا اذه مهاطعأ هئاحبس هّنإف ؛نمؤملا لامك ةياغ اهنأو هللا دنع اهّلضفو ةبوتلا ٌردق دبعلا ُفْرَعُي ام
 نأ مهرمأ ًةياغ ناكو هلل مهرايدو .مهلاومأو ءمهسوفن اولذبو «مهّبحن اوَضَق نأ دعب ٍتاوزغلا رخآ دعب
 الو ءمويلا كلذ ىلإ همأ هتدلو ذنم هيلع رم موي ٌريخ بعك ةبوت موي كي يبنلا لعج اذهلو ؛مهيلع بات
 اذإ اذهل رحب يف ةرطقك هيلع هبر قح ىلإ ةبسنلاب ةيدوبعلا نم هب ماق يذلا نأو ءاهلاعفأو اهتافصو هّسفن فرعو «هتيدوبُع نم هل يغبني ام فرعو «هيلع هّقوقح فرعو «هللا فرع نم الإ هتفرعم قح اذُه فرعي
 هترفغمب مهل هدمغتو «هترفغمو هوفع ريغ هدابع ٌعسي ال نم ناحبشسف «ةنطابلاو ةرهاظلا تافآلا نم ملس
 وهو :مهبذع هضرأو هتاوامس ّلهأ بّذعف ءهلدع مهيلع عضو نإف ؛كالهلا وأ كلذ الإ سيلو ؛هتمحرو
 .هّلمع مهنم ًادحأ يجنُي الو ؛مهلامعأ نم مهل ريخ هّتمحرف مهمحر نإو «مهل ملاظ ٌريغ

 ًالوأ مهيلع بات هنإف ءاهرجخآو ةيآلا لوأ يف نيترم مهيلع هّتبوت هناحبس هّريركت لمأتو :لصنف
 ٌةمكح ءاشي نم همرحيو «ًالضفو ًاناسحإ ًءاشي نم هيطعي ءهيدي يفو هلو ؛هبو هنم هلك ريخلاف ءاهلوبقب مهيلع لضفتو ءاهلعفل مهقفو يذلا وهو مهنم اهلوبقب ًايناث مهيلع بات اوبات املف «ةبوتلل مهقيفوتب
 .ًالدعو

 وهو «باوصلاب ٌبعك اهرسف دق «[118 :ةبوتلا] اُوَلُم تيل هَل َلمَوِل : ىلاعت هلوقو : لصف 00
 «مهنع ةثالثلا ءالؤمل فّلخف :نيفلختملا نم رذتعاو ءوي هللا لوسرل فلح نم نيب نم اوُقْلُخ مهنأ

 :ىلاعت لاق امك ءاوفلخت :لاقل كلذ دارأ ول هنأل ءرزغلا نع مهفلخت كلذ سيلو ءمهنود مهرمأ أجرأو 2 ا
 مهنأل كلذو 15١[: :ةيرتلا] كرا لومي نع اوُقلَسَتِي نأ يالا ني ملوح ْنَمو ِةَنيِدَمْل لقأل داك امل
 «مهنع مهفلخ يذلا وه هناحبس هللا نإف «مهاوس نيفلختملا رمأ نَع مهفيلخت خت فالخب مهسفنأب اوفلخت
 . ملعأ هللاو . مهسفنأب هنع اوفلختي ملو

 كوبت نم همدقم دعب عست ةنس هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةجح يف :لصف
 مث ةدعّقلا اذو ًالاوشو ٌناضمر َةيقب كوبت نم هقرصنم هي هللا لوسر ماقأ مث :"؟قاحسإ نبا لاق

 نم مهلزانم ىلع كرشلا لهأ نم سانلاو مهّبَح نيملسملل ميقيل عست ًةنس جحلا ىلع ًاريمأ ركب ابأ ثعب
 .نونمؤملاو ركب وبأ جرخف «مهجح

 «ةندب نيرشعب لَو هللا لوسر هعم ثعبو «ةنيدملا نم لجر ةئامثالث يف جرخف :2 )دعس نبا لاق /
 .تاندب نسمخ ركب وبأ قاسو «يملسألا بدنجُج نب ةيجان اهيلع ؛هديب اهرعشأو اهدلق

 يذلا دهعلا نِم نيكرشملا نيبو كي هللا لوسر نيب ام ضقن يف ةءارب تلزنف :قاحسإ نبا لاق
 .ءابضعلا كي هللا لوسر ةقان ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع جرخف ؛هيلع اوناك

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هقحل  نانججَضب :لوقي ذئاع نباو  جْرَعلاب ناك املف :دعس نبا لاق
 .ايضم مث «رومأم لب ال :لاق ؟ٌرومأم وأ ٌريمأ :لاق ركب وبأ هآر املف ءءابضعلا ىلع هنع

 ينثعب نكلو ءال :لاق ؟جحلا ىلع كي هللا لوسر كلمعتسأ :ركب وبأ هل لاقف :دعس نبا لاقو

 )١( ريثك نبال «ةريسلا»و 2641“ /؟ ماشه نبال «ةريسلا) رظنأ 58/4.

  0لكلا



 2ك يبذلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف :لصف 56 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 201 ا ا اساسا

 موي ناك اذإ ىتح ءمِهَح سانلل ركب وبأ ماقأف ؛هدهع ٍدِهَع يذ لك ىلإ ذبنأو «سانلا ىلع ةءارب أرقأ

 لك ىلإ ذبنو كي هللا لوسر هرمأ يذلاب ةرمجلا دنع سائلا يف نذأف «بلاط يبأ نبا يلع ماق ءرحنلا

 ٌفوطي الو «كرشم ماعلا دعب ٌجحي الو ءرفاك ةنجلا ٌلُجدي ال !سانلا اهيأ :لاقو ؛هلهع دهع يذ

 .هتّذُم ىلإ وهف لَو هللا لوسر دنع دهع هل ناك نمو ؛نايرُع تيبلاب
 :لاق ؛مِئَكُي نب ديز نع ءيناَدْمّهلا قاحسإ وبأ ينثدح :لاق ءنايفس انثدح :؟”يديمحلا لاقو

 فولي الو «ةنمؤُم ٌسفن الإ ٌةْنَجلا ُلُخْدَي ال :عبرأب ُتمِعُب :لاق ؟ةجحلا يف َتْدُِب ءيش يأب ءايلع انلأس
 25 بلا نيبو هئيب ناك ْنَمو ءاذه هياع دعب مارحلا دجسملا يف رفاكو ملسُم ُعمتجي الو «نايرُع تيبلاب

 . رهشأ ٍةعبرأ ىلإ هّلجأف «دهع هل نكي مل نمو «هتدم ىلإ هدهعف ؛دهع
 موي مهثعب َنيِيذْوُم يف ةجحلا كلت يف ركب وبأ ينثعب :لاق «ةريرش يبأ نع :«نيحيحصلا» يفو

 ايأ لَك ئبنلا فدرأ مث «نايرُع تيبلاب توي الو «كِرْشُم ماعلا اذه دعب ّحْحَي الآ : ىنمب نونذؤي رحنلا

 َمْوَي ىنم لهأ يف يلع انعم نذأف لاق «ةءاربب نْدؤُي نأ هرمأف ءامهنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌيلعب ركب

 ."”نايرُع ٍتيَبلاِب فوظُي الو ُكِرْشُم ماعلا َدْغَي ٌجُحَي ًالأو «ةءاربب رحنلا

 له ءهذل قيدصلا ةجح يف فلتخاو .رحنلا موي ربكألا جحلا موي نأ ىلع ليلد ةصقلا هذه يفو

 «يناثلا :امهحصأ «نيلوق ىلع ؟يَكو يبنلا عم عادولا ةجح يه ةطقسملا وأ «ٌضرفلا تطقسأ يتلا يه

 :نيلصأ ىلع ناينبم نالوقلاو

 ؟ال وأ عادولا ةجح ماع َلْبَق ٌضرُف جحلا ناك له : امهّدحأ

 لجأ نم ةّدعَّقلا يذ يف تعقو مأ ءةجحلا يذ يف هنع هللا يضر َقيدُصلا ُةَحَح تناك له : يناثلاو

 .هريغو دهاجم ُلوق :يناثلاو :نيلوق ىلع ؟اهنومُدَقُيو رهشألا هل نورخؤي ٌةيلهاجلا ناك يذلا ءيسنلا
 يذلا ماعلا يف لاثتمالا ىلإ رداب لب ءادحاو ًاماع هضرف دعب جحلا ل يبنلا رؤي ملف ءاذه ىلعو

 وأ عبس وأ تسم ًةنس جحلا ضرف مّدقت ىعّذا نم ِديِب ٌسيلو قلك هلاحو هيدهب قئاللا وه اذُهَو ءهيف ضرف

 ةربملاو جذل اير > :ىلاعت هلوق تس ةنس ٌضِرُق :لاق نم هب جتحا ام ٌةياغو .دحاو ليلد عست وأ ٍنامث

 هيف امنإو ؛جحلا ضرف ءادتبا هيف سيل اذهو «تس ةئس ةيبيدُحلاب تلزن دق يهو [143 :ةرقبلا] وُ

 َكَع َلَرط : ىلاعت هلوق يهو جحلا ضرف ُةيآو «هئادتبا بوجو نم اذه نيأف ءهيف عرش اذإ همامتإب رمألا

 . عست ةنس ٌرخخاوأ دوفولا ماع تلزن «[41 :نارمع لآ] 4اس هل طمس نم تيا ٌجِ سيّد

 هلك يبنلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف :لصف
 .فئاطلا ةوزغ قايس عم مّدقت دقو «فيقث ُدفو هيلع مِدَقَ

 لوسر ىلع ٌيفقثلا دوعسم نب ٌةورع مدقو «مهُّبح سانلل ركب وبأ ماقأو :ةبقع نب ىسوم لاق

 :مهيفو ءمهدفو مدقف :لاقو .مدقت ام وحن ركذف ءهموق ىلإ عجريل هلك هللا لوسر نذأتساف للك هللا

 لاقف «دفولا ٌرغصأ وهو «صاعلا يبأ نب نامثُع :مهيفو «ذئموي مهّسأر وهو :«ليلاي دبغ نب ةنانك

 لوسر لاقف «مهيف حرجلا ٌثيدح ينإف .مهمركأف ّيلع يموق لزنأ :هللا لوسر اي :ةبعش نب ٌةريغملا

 )١( ملسمو :(754) يراخبلا هجرخأ (1) .(40) هدنسم» يف )490"17(.



 (6) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 511... 18 يبنلا ىلع مهريغو برعل دوفو مودق يف :لصف
 يف ةريغملا حرج نم ناكو ,؛نآزقلا َنوُعَمْسَي ُتْيَح ْمُهْلرْنَأ نكلو َكَمْوَك َمرْكُت ْنَأ َكُعَتنَأ ال» : لي شا
 «ماين ْمُهو مهيلع ادع «قيرطلا ضعبي اوناك اذإ ىتح ٌرَضُم ني اولبقأ مهنأو «يفيقثل ًاريجأ ناك هنأ هموق
 اًمآو «لّبْقتُك ُمالْسإلا امأ» : لك هللا ٌلوسر لاقف : لي هللا لوسر ىتأ ىتح مهلاومأب لبقأ مث ءمهلتقف
 ىنبو ءدجسملا يف فيقث َدفو كو هللا لوسر لزنأو دعم ام َسْمَحُب نأ ىبأو : هُريْفَت ال اّنإف الق ٌلاَملا
 ءهسفن ٌركذي ال بطخ اذإ لكلا ٌلوسر ناكو ءاَرَّلَص اذإ ّمانلا اوريو «نآرقلا اوعمسي يكل ًامايِخ مهل
 ءمهلوق هغلب املف «هتبطحُح يف هب ٌدهشي الو هللا لوسر هنأ دهشن نأ انرُمأي :اولاق «فيقث ٌدفو هعمس املف
 ىلإ دمع «ةرجاهلاب اولاقو هيلإ دفولا عجر املك نامثع ناكف « مهّرغصأ هنأل «مهلاحر ىلع صاعلا يبأ نب نامثع َنوفّلَحيو «موي َّلُك ككهللا لوسر ىلإ نوُدغي اوناكو . ؛هللا ٌنوسر ينأ دهش نم لوأ ينإف» :لاق
 «ملعو نيدلا يف هّقَّف ىتح ًارارم نامثع هيلإ فلتخاف «نآرقلا هأرقتساو «نيدلا نع هلأسف « هو هللا لوسر
 كلُذ بجعأف ؛هباحصأ نم كلذ متكي ناكو ءركب يبأ ىلإ َدَمَع ءًامئان لَو هللا لوسر ّدجو اذإ ناكو
 ءاوملسأف «مالسإلا ىلإ مهوعدي وهو كوهللا ٍلوسر ىلإ نوُقِلتْحي دفولا ثكمف ءهبحأو يك هللا لوسر
 انل دب الو «؛ثرتغن موق انإف «ىنزلا تيأرفأ :لاق . «مكنيبو ينيب َّحْلُص الو ءةيضق الف الإو .مكيضاقأ مالسإلاب مُتررقأ متنأ نإ ءمعن» :لاق ؟انموق ىلإ َعجرن ىتح انيضاقم َتنأ له :ليلاي دبع نب ةنانك لاقف
 اليس سو ُهَّسديك ن6 ُهَنإ أ اورق الو» :لوقي لجو رع هللا نم مارح مُكْيَلَم َوُهد :لاق ؟هنم
 :لوقي ىلاعت هللا نإ مُكْلاَوْمَأ ٌنموُؤُر ْمُكَلا :لاق اهلك انناومأ هنإف ابّرلا ٌتيأرفأ» :اولاق ءاءارسإلال "409
 تيأرفأ :اولاق .اةرقبلا] 14 تنم رشنُك نإ ابا ني قب ام اوودَو هلأ وُ أنما تريلا اًهياي»
 ذلك ان انماء ندا ماكي :ًأرقو ءاَهَمّرَح ْذَك هللا َّنإ» :لاق ؟اهنم انل دب ال انضرأ ريصع هنإف ءرمخلا
 الخف ءٌموقلا عفتراف «اةدئاملا] *4(©©) نوخيم ككل هوبي بنل ٍلمَع ني ُسَجِ ملزالاو ُباَساْلاَو ٌميَِمْلاَ
 ءهانلأس ام ىلع هبتاكُن اوُقِلَطنا «ةكم مويك ًاموي هانفلاخ نإ فاخن انإ مكحيو :اولاقف « ضعبب مهضعب
 :اولاق . ؛اهوُميها» :لاق ؟اهيف ٌعئصن اذام ةّّرلا تيأرأ ءّتلأس ام كل معن :اولاقف هلك للا لوسر اوَتَأف
 «ليلاي دبع ّنبا اي كحبيو :باطخلا نب رمع لاقف ءاهلهأ تلتقل اهمده ديرُت كنأ ُهّبَرلا ٌملعت ول تاهيه
 تنأ َّلَوَن : بهللا لوسرل اولاقو «باطخلا نبا اي كتأن مل انإ :اولاقف ءرجح ةبرلا امنإ «كّلهجأ ام
 لاقن ؛هوبتاك «اهَمْذَم مُكيِفْكَي ْنَم مُكْيَلإ ُتَمْبَأَسَن»ه :لاق .ًادبأ اهُمهن ال انإف «نحن امأف ءاهمده
 * لوسر مهل َنْؤَأَف ءانموقب ْملعأ انإف ءانراثآ يف ُثعبا مث ؛كلوسر لبق انل نذئا :ليل اي دبع نب ةنانك
 لاقف .جرخي نأ لبق نآرقلا نم ًاروس ملعت دق ناكو «مالسإلا ىلع هصرح نم ىأر امِل ٍصاعلا يبأ نب ٌنامثع مهيلع رّمأف ءانموق نِمم انمؤي ًالجر انيلع رّمأ هللا لوسر اي :اولاقو «مهاّبحو مهمركأو ٠ كو هللا
 ٌلطْبُت نأو «ئنزلاو ٌرمخلا َمّرَحُن نأو «ىزُعلاو ٌتاللا مهن نأ انلأس «هيلع اهانيبأ ًارومأ انلأس ًادمحم نأ ؛ مهوريخأو «لاتقلاو برحلاب مهوُفّرَحو ؛ةيضقلا ْمُهومتكاف «فيقثب سانلا ٌملعأ انأ : ليلاي دبع نب ةنانك
 .ايرلا يف انلاومأ

 «لبإلا اورطقو ءَقّتَعلا اوراس دق مهوأر املف «مهنوقلتي ٌدفولا مهنم اند نيح فيقث تجرخف
 مكُدفو ءاج ام :ضعبل مهّضعب لاقف «ريخب اوعجري ٍملَو ءاوبركو اوُنِزَح دق موقلا ةئيهك مهبايث اوّشغتو
 ينارهظ نيب ناك نثو تاللاو  اهدنع اولزنو «تاللا اوُدصقو «دفولا لّجرتو ؛هب اوعجر الو «ريخب
 :اهيلإ ٌدفولا لزن نيح فيقث نم سان لاقف  مارحلا هللا تيبل ىدهُي امك يدهلا هل ىدهُيو رتسُي «فئاطلا
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 «فيقت نم هُئَّصاَح مهنم ًالك ءاجو ءهلهأ ىلإ مهنم لجر ُلُك عجر مث ءاهتيؤرب مهل دهع ال مهن
 رهظ دق ءئءاشي ام هرمأ نم دأب ًاظيلغ ًاظف ًالجر انيتأ :اولاق ؟هب متعجر اذامو هب مّثنج اذام مهولأسف

 ٌكرتو «ىزُعلاو تاللا ٌمده :ًادادش ًارومأ انيلع ضرعف ءسانلا هل نادو «برعلا هل خادو ءييسلاب

 لاقف .ًاديأ اذه لبقن ال هللاو :فيقث تلاقف «ىنزلاو رمخلا مرحو ءمكلاومأ سوؤر الإ ابرلا يف لاومألا

 وأ نيموي كلّذب فيقث تثكمف . مكتصح اوُُرو «هل اوؤّبعتو «لاتقلل اوؤيهتو «حالسلا اوحلصأ :ٌُدفولا

 هل خاد دقو «ةقاط هب انل ام هللاو :اولاقو «ّبعرلا مهبولق يف لجو زع ُهللا ىقلأ مث «لاتقلا نوديرُي ةثالث

 ءاوبغر دق مهنأ دفولا ىأر املف .هيلع هوُحِلاَصو ؛لأس ام هوظعأف ءهيلإ اوُمجراف ءاهّنُك برعلا
 ام انطرشو ءانبيحأ ام هانيطعأو ءهانيضاق دق انإف :دفولا لاق «برحلاو فوخلا ىلع نامألا اوراتخاو

 «هيلإ انريسم يف مكلو انل كروُب دقو ءمهقدصأو «مهمحرأو ءمهافوأو «ءسانلا ىقتأ هاندجوو ءاندرأ

 ؟مغلا َّدشأ اًنومُتممغو ثيدحلا اذه انومتمتك ملف :فيقث تلاقف هللا ةيفاع اولبقاف «هيلع هانيضاق اميفو

 مهيلع مدق مث .ًامايأ اوثكمو ءمهناكم اوملسأف ؛ناطيشلا ةوخن مكبولق نِم هللا عزني نأ اندرأ :اولاق

 ىلإ اوُدَمَع ءاوُمدَت املف ؛ةبعش نب ةريغملا مهيفو «ديلولا نب ٌدلاخ مهيلع رمأ دق يلي هللا لوسر ُلْسُر
 ال لاجحلا نم قّتاوعلا جرخ ىتح «ُنايبصلاو ٌءاسنلاو ُلاجّرلا ءاهّلُك فيقث ْتَّفَكَتَساو ءاهومدهيل تاللا

 لاقو . "'نيِزْركلا ذخأف «ةبعش نب ٌةريغملا ماقف «ةعنتمم اهنأ َنوُبظي ةمودهم اهنأ فيقث ٌةماع ىرت

 ٍةحضب فئاطلا لهأ ٌجتراف ءضُكري طقس مث «نيزركلاب برضف «فيقث نم مكّتكحضأل هللاو : هباحصأل

 مكنم ءاش نم :اولاقو «ًاطقاس هوأر نيح اوحرفو هَهََّّرلا هتلتق «ةريغملا ُهللا دعبأ :اولاقو ءةدحاو

 رشعم اي هللا مكحّبف :لاقف «ةيعش نب ةريغملا بئوف «عاطتسُت ال هللاوف ءاهمده ىلع دهتجيلو «برقيلق

 الع مث «هرسكف َبابلا برض مث ؛هودبعاو هللا ًةيفاع اولبقاف ءرَدَمَو ةراَجِح عاَكَل يه امنإ «فيقث

 بحاص لعجو «ضرألاب اهْوَّوس ىتح ًارجح ًارجح اهنوُمِدهي اولاز امف «هعم ٌلاجرلا العو ءاهّروس

 رفحأ ينعد :دئاخإ لاق «ةريغملا كلذ عمس املف «مهب َنَفِسُحِيلف ءساسألا نبضغيل :لوقي حاتفملا

 :مهنم زوجع تلاقف «فيقث ُتَنِهبَف ءاهسابلو اهيلُح اوعزتناو ءاهبارُت اوجرخأ ىتح هرفحف ءاهساسأ

 ءاهتوسكو اهيلُحب كو هللا لوسر ىلع اولخد ىتح ٌدفولا لبقأو . ”اًءاَضملا اوكرتو :ُعاّضّرلا اهملسأ
 يبأل هاطعأ هنأ مدقت دقو «هنيد زازعإو هيبن ةرصن ىلع هللا دمحو ءهموي نم ِدْلِكَي هللا لوسر همسقف

 .ةبقع نب ىسوم ظفل اذه .برح نب نايفس
 .فيقث دفو رهشلا كلذ يف هيلع مدقو ء«ناضمر يف كوبت نم مدق هيلو يبنلا نأ قاحسإ نبا معزو

 الو اهيلع ةَّدَص ألأ لي يبّنلا ىَلَع ٌتيقث تطرتشا :لاق رباج نع "”دواد يبأ نئس» يف انيورو

 . ؛اوُمَلْسَأ اًذإ َنوُدِعاَجُيو نوكَّدَصَتَيَس» : َكِلُذ َدْعَب لي يبنلا لاقف ءَداَهِج

 لعجي نأ هرمأ لَو ّيبنلا نأ ءصاعلا يبأ نب نامثع نع ؛«يسلايطلا دواد يبأ نئس# يف انيورو

 . مهُتيغاط تناك ثيح ٍفِئاطلا ٌَدِجْسَم

 نع ثّدحُي يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ٌتعمس :لاق ناميلس نب ريتعمل ؛يزاغملا» يفو

 .دالجلا :عاصملا ءماثللا :عاضرلا (؟) .سأفلا )1١(

 . نسح هداتسإ (076) ()



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 55/5 يبنلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف :لصف
 ذلك هللا ٌلوسر ينلمعتسا :لاق «صاعلا يبأ نب نامثع نع «سوأ نب ورمع همع نع هللا دبع نب نامثع
 !هللا لوسر اي :تلقف «ةرقبلا ةروس ٌثأرق تنك ينأ كلذو ؛فيقث نم هيلع اوُدفو نيذلا َةّنّسلا ٌرْغصأ انأو
 ًائيش ٌثيسن امف نامْفُه ٍرْدَص ْنِم ٌجُرا ٌناظْيَعاي١ :لاقو يردص ىلع هّدي عضوف « ينم ُتّلفتي نآرقلا نإ
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 ينيب لاح دق َناطيَّشلا نإ !هللا لوسر اي :ٌتلق «صاعلا يبأ نب نامثع نع ؛ملسم حيحص» يفو
 ْنَع لِفئاَو هني هللاب ُةَوَعَتك ةتنَسخأ اذإف «َبِزْنِخ :ُهَل ُلاَقُي ٌناطْيَس َكاَد» :لاق يتءارقو يتالص َنْيَبو
 .© نع هللا هّبهذأف «ُتلعفف «ًنآلت َكِراَسَي

 ءمهّلاومأ ذخأو .هموقب رّدُع اذإ برحلا لهأ نم ٌلجرلا نأ ءهقفلا نِم دفولا اذه ةصق يفو : لصف
 سفن نم هئيجم لبق هفلتأ ام ُنمضي الو ؛لاملا نِم هذخأ امل الو «مامإلا هل ضّرعتي مل ءًاملسم مق مث
 ءمهيلع هفلتأ ام ٌنِمَض الو «نييفقثلا لاومأ نم ٌةريغملا هذخأ املي يبنلا ضرعتي مل امك ؛لام الو
 .«ءيش يف هنم ثسلف لاملا امأو «لبقأف مالسإلا امآ» :لاقو

 عامس نم هنيكمتو ؛همالسإ وجري ناك اذإ اميس الو .دجسملا يف كرشملا لازنإ ٌراوج : اهنمو
 . مهتدابعو «مالسإلا لهأ ةدهاشمو .نآرقلا

 مهل اورّوصتف هب اومدق ام فيقث غالبإ نم اونكمت ىتح ؛مهفطلتو دفولا ةسايس نسمح :اهنمو
 سيل هنأ اوملع املف ءاونأمطاو مهيلإ اونكر ىتح هنْوَرْهَي اميف مهل قفاوملا «هنوهركي امل ركنملا ةروُصب
 هب مهوؤجاف ولو ءمهوؤاج دق كلذب مهنأ ٌدفولا مهملعأف ءاونعذأ مالسإلا ةوعد يف لوخدلا نم دب مهل
 ِءاّبلأ عم الإ ىّنتي الو «غيلبتلا مامتو «ةرعدلا نسحأ نِم اذهو ءاونعذأ الو «هب اوُرقأ امل ةلهو لوأ نم
 . مهئالقُعو سانلا

 .هنيد يف مهُّهقفأو ءهللا باتكب مهُملعأو مهّلضفأ مهتمامإو موقلا ةرمإل قحتسملا نأ :اهنمو
 ٌعفنأو ءهلوسرو هللا ىلإ ٌبحأ اهُمدهو «تيغاوطلل ًاتويب ذختُت يتلا كرشلا عضاوم مده : اهنمو

 نم دبعُت يتلا روبقلا ىلع ةيئبملا دهاشملا لاح اذُهو ءريخاوملاو تاناحلا مده نم نيملسملاو مالسإلل
 الو ءاهُققو ُحصَي الو ءاهُمده بجيو :مالسإلا يف اهؤاقيإ ْلِجَي ال «هللا عم اهبابرأب كرشُيو هللا نود
 كلّذكو «نيملسملا حلاصم ىلع اهب َنيعتسيو «مالسإلا دنجل اهفاقوأو اهّمطقي نأ مامإللو ءاهيلع ثفقولا
 تيبلا ىلإ قاسُت يتلا ايادهلا اهب ىَماضُي ءاهيلإ قاسُت يتلا روذنلاو «عاتملاو «تالآلا نم اهيف ام
 هذه تويب لاومأ كي يبنلا ذخأ امك «َنيملسملا حلاصم يف اهفرصو ءاهلك اهذخأ مامإلل «مارحلا
 نم ءاوس .دهاشملا هذه دنع لعفي ام اهدنع لعفي ناكو «مالسإلا حلاصم يف اهفرصو :«تيغاوطلا
 اونوكي ملو ءاهب موقلا كرش ناك اذهل ءاهمالتساو ءاهليبقتو ءاهب حسمتلاو ءاهب ِكربتلاو ؛اهل روذنلا
 ٍدهاشملا بابرأ"نم كرشلا ٍلهأ كرشك اهب مهُكرِش ناك لب ءضرألاو ٍتاوامّسلا ِتَقْلَح اهنأ نودقتعي
 . هليعب

 ىف ًاثيش هب كرشي ال ءهّدحو هللا دبعيف «تيغاوطلا تويب ّناكم دجاسملا ٍذاختا ٌبابحتسا : اهنمو
 نإ ّدجاسم َلعِجُتو َمَدِهُت نأ دهاشملا هذه لثم يف ٌبجاولا اذكهلو ءاهيف هب ُكَرْشُي ناك يتلا ةنكمألا
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 . مهريغو ةلتاقملل اهُثاقوأو يه ٌمامإلا اهعطقأ الإو «نوملسملا اهيلإ جاتحا

 ٌعطقي الو «كلذ رضي مل «هراسي نع َلَقَتو ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذّرعت اذإ ّدبعلا نأ : اهنمو

 .ملعأ هللاو ءاهلامكو اهمامت نم اذُه لب «هتالص

 فيقث تملسأو ؛كوبت نم غرفو ةكم هي هللا ٌلوسر حتتفا املو :قاحسإ نبا لاق :لصف

 .هجو لك نم هيلإ نوبرضي ًاجاوفأ هللا نيد يف اولخدف ءهجو لك نِم برعلا دوُقو هيلإ ْتَيرَض «تعيابو

 .ءيط دفوو ميمت ينب دفو ركذ مدقت دقو : لصف

 دعب سيق نب دّيْرَأ رشو هرش هللا ةيافكو «ليفظلا نب رماع ىلع كي يبنلا ءاعدو ءرماع يني دفو ركذ

ف يبأ دفو : :لاق «ءالعلا يبأ هللا دبع نب ديزي نع ٠ يقهيبلل لئالدلا» باتك يف انيور
 يني دفو ي

 الو م لوَقِب اوُنوُق ُهَم هم :لاقف ءانيلع لولّطلا وُدو ءانُديس تنأ :اولاقف «ةللَي يبنلا ىلإ رماع

 .0"2هللا ُديَسلا ءناطّيّشلا ُمُكَيِرْجَتْسَي

 «ليفطلا نب ٌرماع مهيق رماع ينب ُدفو يي للا لوسر ىلع مدق امل :لاق «قاحسإ نبا نع انيور

 رفنلا ءالؤه ناكو ءرفعج نب كلام نب ىملس نب راّبجو ءرفعج نب دلاخ نب ءزج نب سيق نب ُدَبْرَأَو
 هل لاقف هب ٌردغلا ديري وشو كو هللا لوسر ىلع ليفظلا ُنب ٌرماع هللا ٌردع مدقف ؛ مهنيطايشو موقلا ءاسؤر

 «يِبِقَع برعلا عبتت ىَّتح يهتنأ الأ ٌثيلآ تنك دقل هللاو : :لاقف ءاوملسأ دق َسمانلا نإ !رماع اي :هّموق

 ءههجو كنع لغاش ينإف «لجرلا ىلع انميَق اذإ :دّيْزَأل لاق مث ءشيرق نم ىتفلا اذه َبِقَع ٍبِقَع ٌعبتأ انأو

 :لاق .ينلاخ !دمحم اي :رماع لاق «ويي هللا لوسر ىلع اومِدَق املف .ٍفيّسلاب ُهَلْعاف «كلأ كلعف اذإف

 هل كيرش ال هدحو هللاب نمؤت ىتح» :لاق .ينلاخ !دمحم اي :لاق . .ةهّدحو هللاب ٌنِمْؤُت ىتح هللاو الد

 لاق ءىّلو املف . ًالاجرو ًاليخ َكيلع اهنألمأل هللاو امأ : هل لاق لي هللا لوسر هيلع ىبأ املف

 :دّيْرَأل رماع لاق «ةلكك هللا وسر دنع ني اوجرخ املف هايف َنْ َرياَع ين هللا :لك هللا ٌلوسر

 , كنم يسفن ىلع يدنع ثفوخأ ضرألا هجو ىلع ناك امللاو ؟هب كئزمأ تن أم نأ «ديرأ اي كحيو

 هب ينترمأ يذلاب ٌتممه ام هللاوف « «ّيلع ٌلَجْعَت ال «كل ابأ ال :لاق . ًادبأ مويلا دعب كقاخأ ال وللا ُميأو

 ؟فيسلاب كُيِرضأفأ «لجرلا نيبو ينيب ٌتلخد الإ

 ليفطلا نب ب رماع ىلع هللا ثعب «قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ىتح ؛مهدالب ىلإ نيعجار اوجرخ مث

 ضرأ اوني ىتح هرأر نيح هلاحصأ جوخ مش .لولَس ينب نم ةأرما تيب يف هللا هلتقف ءهقنع يف َنوعاطلا

 يدنع هنأ ٌتددول ءيش ةدابع ىلإ | يناعد دقل : :لاقف ؟دبرأ اي كءارو ام : اولاقف مهُموق مهاتأ «رماع ىنب

 ىلعو هيلع هللا لسرأف «هعبتي لمج هعم نيمويب وأ مويب هتلاقم دعب جرخف هلأ ىتح هذه يلبنب هّيِمراف

 .©9هاثرو ىكبف ؛همأل ةعيبر نب ديبل اخأ دبرأ ناكو ءامهتقرحأف ةقعاص هلمج

 :لاصخ ِثالَ َنْيَب كرّيخأ :لاقف وكي يبنلا ىتأ ليفُصلا نب ٌرِماع نأ «يراخبلا حيحص» يفو

 ) )1١دمحأ هجرخأ ثيدحلا لصأو هب ءديزي نع هدنسب .75/7 دعس نبا هجرخأ دقو 80 «لئالدلا» يف يقهيبلا هركذ 75/4
 .تاقث هلاجرو «هيبأ نع ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم ثيدح نم :(5+54) دواد وبأو له

 يبجيرختب 703 2717/1 «ريسفتلا يف ريثك نبا اهركذ ةددعتم هوجو نم ديرأو ليفطلا نب رماع ربخ درو (؟) ٠



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيف سيقلا دبع دفو مودق يف :لصف

 رقشأ فلأب ناَمَطْعِب كوزغأ وأ «كدعب نم كتُفيلخ نوكأ وأ ءردملا لهأ يلو ءٍلهسلا ُلهأ كل ُنوكي

 ءيسرفب ينوتثا «نالف ينب نم ةأرما تيب يف ركبلا ِة ِةَدُقَك ةّدْعأ :لاقف ةأرما تيب يف نظف «ءارقش فلأو
 .©”هسرف رهظ ىلع تامف «ٌبكرف

 سيقلا دبع دفو مودق يف :لصف
 نيا : :لاقف وكي يبنلا ىلع اوُمِدَق سيقلا دبع َدفو نأ : سابع نيا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف

 اننيب نإ ؛ِهَّللا لوسر اي :اولاقف ٠ ىَماَدَن الو اَياَرح َرْيخ دولاب ًابعْزما : :لاقف .ةعيبَر نم :اولاقف 1؟ُمّْقلا
 رمأنو هب ُدخأن ِلْصَق ٍرْمأب انرُمف ؛مارح رهش يف الإ كنإ | ْلِصَن ال انإو ّرَضُم رافك ْنِم ّيحلا اذه كنيبو
 ههَدحَو للاب ناميإلاب مُكرمآ : عَ ْنَع مكاهلأو عَ رزأب مكرم : :لاقف ؛ةنجلا هب لُحدنو ءانءارو نم هب
 قارا ءاتبإو ءقالّصلا مانا ُفا م 38 هللا الإ لِ آل ْنَأ ٌةَداهَس ؟هللاب ناميإلا ام ٌنوُرْدَنَأ
 «ريِقّتلاو «مّتْنَحلاو واّبنلا ِنَع :عَّبْرَأ ْنَع ْنَع ْمُكاهْنَأو .متْفَملا َنِم م سمُحلا اولطعُت نو , ِءْناَضَمَر ٍمْوَصو
 ؟ريقنلاب ٌكَملِع ام هللا لوسر اي : اولاق :ملسم داز .« ارو مَنِ اوُمذاو َّنُهوُطَمْحاَ ِتْقَّرَملاو
 ةوُمَتْبِرَش ٌنَكَس اذإف ٠ َيِلغَي ىَّنَح َءاَملا ِْيَلَع َنوُيصَت مك ِرمَدلا ني هيف َنوُقلُت مث هنوُرقَت عذج ىلبت : :لاق
 ءايح اهُؤبخأ تنكو :لاق .لفك يرض هب لج مولا يلو ٠«بنيتلاب ع نبا برص ذأ ذأ نسف
 ىَلَع ُثالُي يتلا مّألا ٍةَيِقْسَأ يف اوُبَرْشا» :لاق ؟هللا لوسر اي ٌبّرشن ميفف : :اولاق كو هللا لوسر نم
 اهلكأ نإو» :لاق مالا ةيقسأ اهيف ىقبت ال ناذرجلا 6 ٌةريثك اًئّضرأ نإ !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«اهِاَوْفَأ
 :هللا امُهّنِحُي نْيَتَلْصَح َكيِف ّنإ» : سيقلا دبع جشأل ِِلي هللا لوسر لاق مث ثالث وأ نيترم ُنادْرجلا
 8 , 7مةانألاو ُمْلِجلا

 ءاجف «اينارصن ناكو ىّلعملا نب رشب نب دوراجلا يَ هللا لوسر ىلع مدق :قاحسإ نبا لاق
 «كنيدي ينيو رات ينإو «ٍنيد ىلع ينإ هللا ٌلوسر اي :لاقف ءسيقلا دبع دفو يف كو هللا لوسر
 ملسأف ءهويَلَع تنك يلا نم ريح بَل وهذ يِذّلا نإ كلذ ٌنِياَص انأ معنا : :لاق ؟هيف امب يل ٌنمضتف
 :لاقف هدْبَلَع ْمُكْلِوْحَأ اَم م يِدِنِع اَم هَّللاو» : لاقف .انلمحا !هللا ٌلوسر اي: لاق مث .هباحصأ ملسأو
 ُقّرَح َكْلَي ءال» : لاق ؟اهيلع ٌعلبتنفأ «سانلا ٌلاوض نم َلاَوُض انوالب َنْييو اَََِب نإ !هلا لوسر اي
 دا ِراَنلا

 ىلع امك «لمعلاو لوقلا نيم ٍلاصخلا هذه ٌعومجم وه للاب ناميإلا نأ : ةصقلا هذه يفف : لصف
 ام كلذ ىلعو .«طوسبملا» يف يعفاشلا هركذ مهُلُك مهوعباتو «نوعباتلاو دلي هللا لوسر ٌباحصأ كلذ
 .ةنسلاو باتكلا نم ليلد ةئام براقُي

 هب جتحُي ام ٌدحأ اذهو « عسي ةنس يف مهُمودق ناكو «لاصخلا ْذْه يف جحلا َّدْعَي مل هنأ : اهيفو
 امك «ناميإلا نم هَّذعل َضرُق ناك ولو «ةرشاعلا يف ضرف امنإ هنأو ءدعب َضرُف نكي مل جحلا نأ ىلع
 .ةاكزلاو ةالصلاو موصلا َّدع

 )١( كلام.نب سنأ ثيدح نم «(4041) يراخبلا هجرخأ .

 هاله /؟ ماشه نبال «ةريسلا» رظنا (؟) .(197) ملسمو ؛(61) يراخبلا هجرخأ (؟)



 سيقلا دبع دفو مودق يف :لصف 0 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك1 للا ا

 رهش الإ :لاقُي ال :لاقو ؛كلذ هرك نمل ًافالخ رهشلل ناضمر : لاقُي نأ هركُي ال هنأ :اهيفو

 . "وهند نم َمّدَقَت ا هَل َرِفُع « اباَسواو ًاناّميإ ناضمر ٌماَص نم» : «نيحيحصلا» يفو .ناضمر

 .ناميإلا نم هنأو «ةمينغلا نم سمُحلا ِءادأ ٌبوجو :اهيفو

 امهو نيلوق ىلع ؟خوسنم وأ قاب هٌّميرحت لهو «ةيعوألا هذه يف ذابتنالا نع ئهنلا : اهيفو

 نع مُكْدْيَهَن ُتْنُكو : ل .دمحأ نع ناتياور

 ريغ اهنأو ءيهنلا ثيداحأ ماكحإب :لاق نمو .'"”«ًأركْسُم اوُبَرْشَت الو ءْمُكَل ادَب امو اوُدِتنا ةَيِعْوَألا

 ل الف «درف ةحابإلا ُثيدحر ءاهقرل ةرثكو اهددعت يف رئاوتلا غلب ًاكت ثيداحأ يه :لاق «ةخوسنم

 هيلإ عرسُي ٌبارشلا ذإ «عئارذلا ٌّدس باب نم ةروكذملا ةيعوألا نع يهَّنلا نأ ةلأسملا رسو ءاهتّمواقم

 فورظلا فالخب هب ملعُي الو ءاهيف ركسُي بارشلا نأو ءاهتبالصل اهنع يهنلا لب : :ليقو .اهيف ٌراكسإلا

 ذابتنالا نوكي ةلعلا هذه ىلعف « ءركسم هنأب ملعُيف ءتقشن دنا ركسأو اهيف الغ ىتم ٌبارشلا نإف «ةتفزملا ريغ

 يف هعارسإك ءاهيف هيلإ راكسإلا ٌعِرسُي ال ذإ «٠ مرحي ال لوألا ىلعو «ميرحتلاب ىلوأ رفّصلاو ةراجحلا يف

 ًادس روبقلا ةرايز نع ًالوأ يهنلاك «ةعيرذلا دس باب نم وهف « «نيتلعلا الك ىلعو «ةروكذملا ةعبرألا

ي ال نأ ريغ ءاهترايز يف نِذأ «مهدنع ّيوقو ءمهسوفن يف ٌديحوتلا رقتسا املف «كرشلا ةعيرذل
 اولوق

 هيلإ ةعيرذلا ٌّدسو «هتيعوأو ركسملا نع مهمطف هنإ :ةيعوألا هذه يف ذابتنالا يف لاقي دق اذكهو .ًارجُم

 اهّلُك ةيعوألا مهل حابأ ءمهّسوفن هيلإ تنأمطاو «مهدنع هميرحت رقتسا املف «هبرشب دهع يثيدح اوئاكذإ

 .اهُرِسو ةلأسملا هقف اذهف «ًاركسم اوبرشي ال نأ ريغ

 ٍناَقْلُح امهو «ةلَجَعلاو ُشيطلا امهدضو ءامهبحي هللا نأو «ةانألاو ملحلا يتفص حدم :اهيفو

 .لامعألاو قالخألل نادسفم ٍنامومذم

 «ةعاجشلاو «ءاكذلاك ءريخلا لاصخ نم هيلع هلبج ام هدبع نم ٌبِحُي هللا نأ ىلع ليلد هيفو

 . ملجلاو
 ٌتُقلُخَت ُتفّلخَت ِنْيفْلُخ :ثيدحلا اذه يف هلوقل « «فلكتلاو قّيختلاب لصحي دق َنّلُلا نأ ىلع ليلد هيفو

 , "”هاَمِهيَلَع َتْلبُج لبق : :لاقف ؟امهْيَلَع ُهَّللا يكَبَج ْرأ ءاّمِهِب

 ٌديعلاف ءمهتافصو مِهَتاَوُذ ٌقلاخ وه امك «مهقالخأو دابعلا ٍلاعفأ ٌقلاخ هناحبس هنأ ىلع ليلد هيفو

 اذهلو هللا عم ًاقلاخخ هيف لعج دقف هللا قلخ نع هّلاعفأ جرخأ نمو «هلاعفأو هئافصو هّئاذ قولخم هَّلُع

 . سابع نبأ نع كلُذ حص «ةمألا هذه ٌسسوجم مه : اولاقو «ءسوجملاب ةافثلا ةّيِرَدَقلا ُفَلَّسلا هبش

 ملجحلا ىلع ٌجشألا لبج امك ءديري ام ىلع هدبع ليُجَي هنأو «ىلاعت لل بجبل ال ِلبجلا ثابثإ ] هيفو

 «هلاعفأو هقالخأ ىلع ٌدبعلا لبج يذلا هناحبس وهف «سفنلا يف نيقلحُت نع نائشان نالعف امهو «ةانألاو

 :لوقن الو ءمهلامعأ ىلع ٌدابعلا َلبج هللا نإ :لوقن : :فلسلا ةمئأ نم هّريغو يعازوألا لاق اذهلو

 فالخ ىلع دبعلا لّمْحُي نأ ريجلا نإف « مهرظن ٍقيقدو «ةمئألا ملع لامك نم اذهو . .اهيلع مهَرَيَج

 .ةريره يأ ثيدح نم (/60) ملسمو ؛(278) يراخبلا هجرخأ 00

 .1284 ص ؛(91//) ملسم هجرخأ (7)

 . سيقلا دبع جشأ ةياور نم «(0584) «درفملا بدألا» يف يراخبلا دنع ةظفللا هذه ()



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دف ةفينح ينب دفو مودق يف :لصف

 نم ُردقأ هناحبس هللاو ؛هئادأ ىلع قحلا هيلع نم مكاحلا ٍربجو ؛حاكنلا ىلع ةريغصلا ركبلا ربجك «ةدارم
 اذهف «هتئيشمو هرايتخاو هدبع ةدارإب برلا ءاشي ام لعفي نأ ىلع هلبجي هنكلو «ىنعملا اذهب هدبع ربجي نأ
 .نول ربجلاو «نول

 مل لَك يبنلا نإف «لبإلاك ءاهظاقتلا زوجي ال يتلا ةلاضلاب عفتني نأ هل ٌروجي ال لجرلا نأ :اهيفو
 ءاهكرتب رمأ امنإ هنأل كلذو ,هراّثلا ْقَرَح ملْسُملا ُةلاضا :لاقو «ةلاضلا لبإلا بوكر دوراجلل ْزّوَجِي

 ىلإ ىضفأل ءاهب َعافتنالاو اهّبوكر هل زّوج ولف ءاهبلط اذإ اهّدِجي ىتح اهّبر ىلع ًاظفح اهطقتلي ال نأو
 .كلذ نم عراشلا عنمف ءاهكلمتتو «سوفنلا اهيف عمطت ًاضيأو ءاهّبر اهيلع ردقي ال نأ

 ةفينح ينب دفو مودق يف :لصف
 مهلزنم ناكو «باذكلا ٌةمِليسم مهيف «ةفينح ينب دفو هي هللا لوسر ىلع مدق ,"0 قاحسإ نبا لاق

 كل هللا ٌلوسرو «بايثلاب ْدَيسُيِلَي هللا لوسر ىلإ ةَمِِسمب اوتأف ءراجنلا يني نم راصنألا نم ةأرما راد يف
 هنورتسي مهو هي هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف «لخنلا ٍفَعَس نم ٌبيِسَع هدي يف ؛هباحصأ عم سلاج
 .«كتيطغأ ام يدي يف يِذّلا ٌبيِسَعلا اذه ينتلأَس وَلا :لك هللا لوسر هل لاقف ءهلأسو همّلك «بايثلاب

 ءاذُه ريغ ىلع ناك هثيدح نإ :ةفينح ينب نم ةماميلا لهأ نم خيش يل لاقف :قاحسإ نبا لاق
 «هئاكم هل اوركذ ءاوملسأ املف ؛مهلاحر يف ةمليسم اوُلُحو كلو هللا لوسر اْوَنَأ ةفينح يني دفو نأ معز
 امب #4 هللا وسر هل رمأف ءانل اهظفحي انباكرو انلاحر يف انل ًابحاص انفلخ دق انإ !هللا لوسر اي :اوُناقف
 ديري يذلا كلذو ؛هباحصأ ةّعيض هلقفِح ينعي ,ًاناكم مُكّرَشِ سيل هنإ امأ' :لاقو ؛موقلل هب رمأ
 ينإ :لاقو ءأبنتو للا ٌردع ٌدترا «ةماميلا اومدق املف «هاطعأ يذلاب هوؤاجو اوُقرصنا مث هلي هللا لوسر
 امل الإ كاذ امو ,«ًاناكم مكّرشب سيل هنإ امأ» :هل ينومتركذ نيح مكل ْلّقَي ملأ هعم رمألا يف ُتْكِرْشُأ
 ةاهاضم لوقي اميف مهل لوقيف «تاعجسلا عجسي لعج مث «هعم رمألا يف تكرشأ دق ينأ ملعي ناك
 مهنع عضوو ءاَشَحَو ٍقاَفِص نيب نم «ىعست ةمسن اهنم جرخأ ؛ىلبُحلا ىلع ُهَّللا معنأ دقل :نآرقلل
 ةفينح ونب هعم تقفصأف «َيبن هنأ لي هللا لوسرل دهشي كلذ عم وهو «ىنزلاو رمخلا مهل لحأو «ٌةالصلا
 .كلذ ىلع

 امأ هللا ٍلوسر دّمحم ىلإ هللا لوسر ةمليسم نم يلي هللا لوسرل بتك ناك دقو :قاحسإ نبا لاق
 ًاموق شيرق سيلو ءرمألا فصن شيرقلو ءرمألا فص انل نإو «كعم رمألا يف ُتْكِرْشَأ ينإف :دعب
 ْنِم :ميحرلا نمحرلا هللا مسب» يلي هللا لوسر هيلإ بتكف «باتكلا اذهب هّلوسر هيلع مدقف َنوُنِدْعَي
 نم اهئروُي هلل ضرألا نإف :دعب امأ .ىدقلا َعبَتا نم ىلع مالس «باذكلا ةَمِلْيَسُم ىلإ هللا لوسر ٍدَمحم
 .رشع ةنس رخآ يف كلذ ناكو «نيقتملل ةبقاعلاو ءهدابع نم ءاشي

 :لاق «هيبأ نع ءدوعسم نب ميعُت نب ةملس نع «قراط نب ٌدعس ينثدحف :"”قاحسإ نبا لاق

 ام ٍلئوب نَألوُقَت امتنا ١» :امهل ٌلوقي هباتكب باذكلا ةمليسم الوُسَر هءاج نيحي للا لوسر ٌتعمس
 .هالال 97/5 /؟ ماشه نبا هركذ هلوطب ربخلا اذه 20

 .ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقف «نسح دانسإلاو «قاحسإ نبا قيرط نم )177١1(« دواد وبأ هجرخأ (1)



 ةصقلا هذه هقف يف :لصف ةذفل (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سسلل7شخخسسس ااا زا اي كذا
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 .هامُكَئاَتْعأ ُتْبَرَصَل دقت ال َلْسُرلا َّنأ ًالؤَ هللا اَمأ» :لاقف . معن :الاق ؛؟ُلوُكَي

 ُنباو ةحاّرّنلا نبا ءاج :لاق «هّللا دبع نع «لئاو يبأ نع ")6يسلايطلا دواد يبأ دنسم» يف انيورو

 «؟هللا لوُسَر يّنأ ناّدهشت» :ِهكَي هللا لوسر امهل لاقف «ي هللا ٍلوسر ىلإ باذكلا ةمليسمل نيلوسَر لاتأ
 ًالوُسَر ًالِتاَك ٌتْنُك ْوَلَو ءوِلوُسَرو للاب ٌتْنَمآ» :للكَي هللا ٌلوسر لاقف .هللا ٌلوسر ٌةَمِليسم نأ دهشن :الاقف

 . لتقُت ال لسرلا نأب ةنسلا تضمف :هللا دبع لاق .هامُكُدتَمَل

 انقحل «هب اَنْعِمَسَف قي ٌيبنلا تعب امل : لاق يدراطُعلا ءاجر يبأ نع )«يراخبلا حيحص» يفو

 «هنم ٌنسحأ وه ًارجح اندجو اذإف «ةيلهاجلا يف ٌرجحلا ٌدّيعن انكو ءرانلاب انقحلف «باذكلا ةمليسمب

 انف مث هيلع اهانيلحف ةاشلاب انثج مث «بارت نم ٌةَوْفُج انعمج ءارجح دجن مل اذإف ءفانذخأو كلذ انيقلأ

 الإ ةديدح هيف ًامهس الو «ةديدح هيف ًاحمُر ٌعَدَن الف ةنسألا لِصْنُم ءاج : انلق بجر لخد اذإ انكو هب

 .اهانيقلأو اهانعزن

 ٌُباذكلا ٌةمليسم ميك : :لاق «سابع نبا نع «ريبجم نب عفان ثيدح نم 'نيحيحصلا» يفو : تلق

 يف اهَمِدَقو «هّنعبت .هدعب نم ّرمألا دمحم يل لعج نإ :لوقي لعجف ؛ةنيدملا هك للا ٍلوسر دهع ىلع

 ىتح «ديرج ُةعطَ يي يبنلا دي يفو امش نب سيق نب ُثباث هعمو وكي ُيبنلا لبقأف ءهموق نم ريثك رشب
 كيف للا رن نأ ودمت نَلَو ءاَهكُكيطغأ ام ٌةَعطقلا هذه يتْلأَس نإ» :لاقف «هباحصأ يف ةمليسم ىلع فقو

 مث ؛ينع 5 كبيجُي سيق نب تباث اذهو «سيرأ ام هيف ُثيِأ يلا كلارأ ينو فّللا َكَنَرِقْمَي َتْرَيمَأ ْنِيَلَو

 وبأ ينربخأف «ُتيِرأ ام هيف تير يِذّلا كنإ» ذك  يبنلا لوق نع ٌتلأسف :سابع نبا لاق .فرصنا

 ّيلإ يِحوأف ءامُهئأش يمه ءبَهذ نو ِنْيَاَوس يَدَي يف ُتْيَأَر ْمِياَ اَنأ اني : :لاق لي يبنلا نأ «ةريره

 امُمَدَحَأ ءامُم ِناذْهَك يِدْعَب ْنِم ِناَجّرْخَي ب ة نْيَاَذَك امُهُلَوأَك ارا ٠ ءامُهُتْحَفَك امُهّْمْلا نأ مانَملا يف

 نبا ثيدح نم حصأ اذهو .©هةَماَمَيلا ُبِحاَص ُتاَّذَكلا ٌةمِلْيَسُم ُرخآلاَو َءاَمْنَص ُبِحاَص يبينّعلا
 . مدقتملا قاحسإ

 أ ذإ مي ان انأ انيب» : كي هللا لوسر لاق : لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو
 ًٌّء

 2 اميدشا نأ ّيلإ يحْؤأف «يناّمَمَأَو يلع اربَكُف ٍبَهُد ْنِ ٍناَراَوِس ّيَدَي يف ٌعِضْوف «ضْرألا 3
 . 22 وقَماَمَيلا ٌبِحاَصو َءاَعَنَص َبِحاَص ءاَمُهَتْيَب انأ ِنْيَذَّللا ٍنيَباَذكلا اًمُهُنلَّوأَن ءاَبَهَذَك

 ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 :رافكلا نم مهناوخإلو مهل بتكيو ؛ةكوش مهل ناك اذإ ةدرلا لهأل مامإلا ٍةبتاكم ٌراوج : اهيف

 . «ىدهلا عبتا نم ىلع مالس»

 .ةنسلا هذه ءآدترم ناك ولو لتقُي ال لوسرلا نأ :اهنمو

 .رافكلا نم هءاقل ديرُي مدق نم ىلإ هسفنب يتأي نأ مامإلل نأ : اهنمو
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 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 31 ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 .دانعلاو ضارتعالا ّلهأ هنع بيجُي ملعلا لهأ نم لجرب َنيعتسي نأ هل يغبني مامإلا نأ :اهنمو
 .هنع بيجُيو «هنع ملكتي نأ هباحصأ ضعبل ملاعلا ليكوت : اهنمو

 ءاراطف هحورب نيراوُسلا خفن يي يبنلا نإف «قيدّصلا لئاضف ٍربكأ نم ٌتيدحلا اذه نأ :اهنمو
 رعاشلا لاق . هراطأو ةمليسم خفن يذلا حولا كلذ وه قيدّصلا ناكو

 انك ٌةَقيِقاَهْلُةْفَعْقاو َكِجوْرَب اًهيغأئَكِيَلِإاَهْعَفراهَلَُتْلَُف

 نب دمحأ سابعلا وبأ ينابنأو «هلاني ٌمهو هقحلي ٍدَكَن ىلع لجرلل يلحلا سابل ّلد انه اه نمو
 :لجر يل لاق :لاق رباعلا باهشلاب فورعملا يسدقملا رورس نب ةمعُن نب معنملا دبع نب نمحرلا دبع
 .كلذك ناكو «ملأب كلجر لخلختت : هل ٌتلقف «ًالاخلخ يلجر يف ُتيأر

 فاعر كب عقي :هل تلقف ءرمحأ حيلم بح اهيفو «بهذ ٌةقلح يفنأ يف نأك تيأر :رخآ يل لاقو
 .كلذك ىرجف ءديدش

 ىرجف «كتفش يف دصفلا ىلإ جاتحي ملأ كب عقي :تلق «يتفش يف ًاقلعم ًابالُك تيأر :رخآ لاقو
 .كلذك

 «كدي يف سانلا هرصيُي ءوس : هل ٌتلقف «هنورصبُي سانلاو ًاراوس يدي يف تيأر :رخآ يل لاقو
 «ةنسح ٌةأرما ٌجوزتت :هل تلقف «سانلا هرصبُي نكي مل رخخآ كلذ ىأرو . عولط هدي يف علط ليلق نعف
 رظنم نسحل نسحلاب اهفصوو «سانلا نع هرتسو «هافخأ امل ةأرملاب راوّسلا هل ربع :ٌتلق .ةقيقر نوكتو
 .راوسلا لكشل ةقرلابو ؛هتجهبو بهذلا

 «جيوزتلا تالآ نم اهنوكل باَّزُعلا جيوزت ىلع تلد امبرف :هوجو ىلع فرصنت لجرلل ةيلحلاو
 كلذو ءزاهجلا ىلعو :مدخلا ىلعو ؛تانبلا ىلعو ءانّعلا ىلعو «يرارسلاو ءامإلا ىلع تّلد امبرو

 .هب قيلي امو يئارلا لاح بسحب
 تلقف «سانلا هاري ال ًاخوفنم ًاراوس يدي يف نأك تيأر :لجر يل لاقو :رباعلا سابعلا وبأ لاق

 ضرملاب اهيلع مكح مث «ةأرملاب راوسلا هل رّبع فيك لمأتف .ءاقستسالا ضرم اهب ةأرما كدنع :هل
 .نطبلا هعم خفتني يذلا ءاقستسالا ضرم هنأو ءراوسلا ةرفّصل

 هيلع ٌحيصأو ل كسمم انأو ءرخآ هكسمأ دقو ًالاخلخ يدي يف ٌتيأر :رخآ يل لاقو :لاق
 ٌثملأت ًانشخ ناك لب : لاقف ؟سلمأ كدي يف ُلاخلخلا ناكف : هل ٌثلقف «هكرتف ؛يلاخلخ كرتا :لوقأو
 رهاقلا دبع كّمساو «فيرشب ٌتسلو «نافيرش كلاخو كمأ : :هل تلقف «فيرارش هيفو ٌةرم دعب ٌةرم هنم
 دي يف عقي هنإ مث تلق معن : :لاق كدي يف امم ذخأيو «كضرع يف ملكتي ءيدر سجن هناسل كلاخخو

 .ليلق نع كلذ ىرجف «يلاخ لخ :ٌلوقتو «هنم ٌدْشتف .كب يمتحيو ءدعتم ملاظ

 «يلاخ لخ هنم ذخأ ىتح همامتب ظفللا ىلإ داع مث ,«لاخلخلا» ظفل نم لاخلا هّذخَأ لمأت :تلق
 سيل هنأب هيلع مكحو «هلاخ ةقيقش يه ذإ ءهمأ فرش ىلع لدو «لاخلخلا فيرارش نم هفرش ذخأو

 نأ ىلع لدتساو . هتاذ نع جراخخ رمأ يف يه ًاقاقتشا فرشلا ىلع ةلادلا لاخلا تافرش ذإ «فيرشب

 .1479/ هناويد رظنا «ةمرلا وذ وه (1)



 2 للا لوسر ىلع ةدنك دفو مودق يف :لصف الفن (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تتش ل1 ااا نا هاما لل مسا هسا سا اسس

 يهف «ةرم دعب ةرم لاخلخلا ةنوشخب هل لصح يذلا ملألاب هضرع يف ملكتي ءيدر ناسل هلاخ ّناسل

 مونلا يف هيدي نم هذخأبو هب هيذأتب هيدي يف ام هلاخ ذخأ ىلع لدتساو .هقح يف هلاخ ناسل ٌةنوشخ

 دعتم ملاظ دي يف لاخلا عوقو ىلع هيلع يئارلا ةبذاجمو «لاخلخلل يبنجألا كاسمإب لدتساو . هتنوشخب

 ىلع هلاخخ نيعي هنأ ىلع يلاخ لخ :هلوقو ءهل بذاجملا ىلع هحايصب لدتساو .هل سيل ام هئم بلطي

 همسا هنأ ىلع هيلع هدي رهاقلا هنأو هل بذاجملا كلذل هرهق ىلع لدتساو .هنم دشبو «هملاظ

 ملو «ءازجأ ةدع هيلع ٌتعمسو «ريبعتلا ملع يف هخوسرو ءاذه انخيش لاح تناك هذهو «رهاقلا دبع

 .ىلاعت هللا همحر ءهل ةينملا مارتخاو نسلا رغصل هيلع ملعلا اذه ٌةءارق يل قفتي

 لَك يبنلا ىلع ءىيط دفو مودق يف :لصف

 املف ءمهُدّيس وهو «ليخلا ٌديز مهيفو «ءىيط دفو كي هللا ٍلوسر ىلع مدقو : :213 اقاحسإ نبا لاق

 كد اما: كيلا لوسر لاقو ءمهمالسإ نسحو اوملسأف ءمالسإلا مهيلع ضرعو ءمهمّلك ٠ «هيلإ اًوُهَتنا

 ؛ «ويف ام َّلُك ْعْلَْي ْمل هلك : : لكلا َدَْر الإ هيف ُلاَقُي ام َنوُد هُبآَر الإ ينءاجب اج ْمُث ٍلْضَقِب بَرَعلا َنِم لجو يل

 اعجار وألا ٍلوسر دنع نم جرخف «كلذب هل بتكو «هعم نيضرأو ديف هل عطقوأ ء«ريخلا ديز : :هامس مث

 ةليهللا ٌلوسر اهامس دقو : :لاق ُنف « قئيَِملا ىّمُح ْنِ دو جب نإ" : لَو هللا لوسر لاقف ءهموق ىلإ

 هتباصأ ةَدْرَق : هل لاقي دجن هايم نِم ءام ىلإ ىهتنا املف . هتبثي ملف «مَدْلَم ٌمأ ريغو ىمحلا ريغ مساب

 :دشنأ توملاب سحأ املف «تامف ءاهب ىّمُحلا

 دجنُمَةَتْرَفِبٍتْيَبيِفُكَرْنُأَو َةَرْذُع َقِراَقَملا يِيْرَك ُلِجَتْرَمَأ

 ٍدَهِحَي ٌْهَنَِرْبُيْمَل نم ُدِياَوَع ينئاعَل ُتْضِرْمْوَل مْوَي ٌبْرالأ

 «ثيرخو فيكم : نائبا هلو «هنع هللا يضر رمع ةفالخ رخآ يف تام : ليقو :ربلا دبع نبا لاق

 .ديلولا نب ٍدلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق ادهشو « كيلا لوسر ابحصو ءاملسأ

 ِهيَك هللا لوسر ىلع ةدنك دفو مودق يف :لصف
 وأ نينامث يف يهل لوسر ىلع سيق نب ُتعشألا مدق :لاق يرهزلا ينثدح :قاحسإ نبا لاق

 ٍتاَرَبِحلا ٌباّبج اوسبلو ءاوحّلستو ءمِهَمَْمُج + اوُلجَو دق هدجسم لي هيلع اوُلخدف «ةدنك نم ًابكار نيتس

 اذه لاب امّقه :لاق .ىلب :اولاق «؟اومِلْسُت اومِلْسُت ْمَل َوَأ» : كَ هللا لوسر لاق اريح املف «ريرحلاب ةقكم

 ٍلكآ وئب ٌنحن ؛هللا لوسر اي : :ثعضشألا لاق مث ءهوقلأو «هوعزنو فوُقْشف «:؟مُكِقاَُم يف ريرحلا

 نب ٌةَعيِبَر ٍبَسّنلا اذهب اوُبِسانا : لاق مث « يلا وسر كحصفف رارملا لأ نبا تن, ءرارُملا

 . «بلظُملا دّْبَع نب ساّبعلاو «ثراحلا

 ؟امُّثنأ نم الئسف «برعلا ضرأ يف اراس اذإ اناكو «نيرجات اناك :قاحسإ نباو يرهزلا لاق

 ا ذ كلذب نوزّرعتي «رارملا ٍلكآ ونب نحن : الاق

 م يِفَتنن الو ءانّمأ وُقْقَ ال ةّناَتِك نب ٍرْضّفلا وُثَب دب ُنْحَنا : كي هللا لوسر لاق .ًاكولم اوناك ةدنك نم
 0و

 هاما ماشه نبا هركذ (؟) 0ايام /؟ ماشه نبا هركذ (1)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "الك نميلا لهو نييرعشالا دفو مودق يف :لصف

 نع ءمضيه نب ملسم نع ؛ «ةحلط نب ليقع نع « «ةملس نب دامح ثيدح نم ' ''دنسملا» يفو

 :ُتلق ءمهّلضفأ ينأ الإ نورَي الو. «ةدنك َدْكَو لك هللا لوسر ىلع انمدق :لاق «سيق نب ثعشألا
 ناكو .«انيبأ ْنَم يفَتنت الو انّمَأ وُقْقَت ال ؛ةّناتِك نب رضُنلا وُنَب ُنْحَن الد: :لاق ؟انم مّتسلأ !هللا لوسر اي
 .دحلا هّتدلج الإ ةنانك نب رضنلا نم شيرق نم ًالجر ىفن لجرب ىتوأ ال :لوقي ثعشألا

 .شيرف نم وهف ؛ةنانك نب رضُنلا دلو نم ناك نم نأ :هقفلا نم اذه يفو
 .ةعاضإب سيل كلذ نأو «لاجرلا ىلع ريرحلا بايثك :هلامعتسا مّرحملا ٍلاملا فالتإ ٌزاوج :هيفو
 نب ورمع نب رجح نب ورمع نب ثراحلا وه :رارملا لكآو «يداوبلا رجش نم رجش وه :رارملاو

 .ثعشأللا دارأ اهايإو «ةرم نب بالك مأ يهو «ةروكذم ةدنك ني ةدج ُهلَي يبنللو «ةدنك نب ةيواعم

 .روجفلاب اهامر : يأ .همأ ىفقو ءهيبأ نم ىفتنا دقف «هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم نأ :هيفو

 .ةنانك نب رضنلا دلو نم اوسيل ةدنك نأ :اهيفو

 .فذقلا ّدَح َدِلُج «فورعملا هبسن نع ًالجر جرخأ نم نأ :هيفو

 نميلا لهأو نييرعشاألا دفو مودق يف :لصف
 ,ابوُلُف مكنم نَرَأ مه موق مد دقي :لاق كك يبنلا نأ «سنأ نع «ديمح نع «نوراه نب ديزي ىور

 ) :نوزجتري اولعجف «نويرعشألا ميقف
 ا”تؤإجوأ - م هئبجألا نقلت ادع 1

 ْمُه ءِنَمَلا لأ اجا : لوقي ةق لاسر شمس 7 لاق «ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» يف
 هكالبُلاو ُرْخَنلاو متَقلا لْهَأ يف ٌةنيكتلاو ٌدَيناَمَي ةمكِحلاو ءنامُي ناميإلاو .ايولك تعض ةيْثأ َ َرَأ

 , "”(ٍِسْمّشلا ِعِلظَم َلَبِ رّبَوْلا ٍلْهَأ ني َنيِداّذَقلا يف

 نب دمحم نع ؛نمحرلا دبع نب ثراحلا نع «بئذ يبأ نبا انأبنأ «نوراه نب ديزي نع انيورو
 مُهّنأك ِنَمَبلا ُلْهَأ مُكاَنأ» : لاقف ءرفس يف هيك هللا لوسر عّم انك : لاق ءفيبأ نع « نب

 مث .تكسف هللا لوسر اي نحن الإ : :راصنألا نم لجر لاقف ,«ضألا يف ْنَم ٌراَيخ ْمُه ءٌتاَحَّسلا

 ةفيِعَض ملك امتلأ الاه : لاق مث ءّتكسف ؛هللا لوسر اي ُنحن الإ :لاق
 ينب ايباوُرِشْبأ١ لاقف قا للا لوسر ىلإ اوؤاج هميمت ينب نم ًارفت نأ : :«يراخبلا حيحص» يفو 7

 اوُنَبْتا» : :لاقف «نميلا لهأ نم ٌرفن ءاجو عي هللا لوسر ُهجو رّيختف ءانطعأن رَنئْوْشَب :اولاقف . 'ميمت
 كلأسنو «نيدلا يف هقفتنل انتج ءهللا لوسر اي : اوُناق ؛ اَنْ دق : : اولاق «ميمَت وثب البي ْمَل دإ ىرشبلا
 ِرْكَّذلا يف ّبّتُكو املا ىلع ُهُشْرَع َّناَكَو «هرْيغ ٌءْيَش ْنُكَي ْمَلو هللا ناك . :لاقف ءرمألا اذه لوأ نع

 , ءيش لك
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 ِلَب هيلع َناَدْمَه دفو مودق يف :لصف ةذفيإ (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لَو للا لوسر ىلع ِدزألا دفو مودق يف :لصف
 يف هُمالسإ نسحو ملسأف «يدزألا هللا دبع نب ُدّرُص لي هللا لوسر ىلع مدقو : ''”قاحسإ نبا لاق

 هيلي ناك نم ملسأ نمب دهاجُي نأ هرمأو :هموق نم ملسأ نم ىلع كو هللا ٌلوسر هرَّمأف ءدْرَألا نم دفو

 ذئموي يهو ءَنشَرَجِي لزن ىتح هك هللا لوسر رمأب ٌريسي ُدَرُص جرخف «نميلا لئابق نم كرشلا لهأ نم
 ريسمب اوعمس نيح مهعم اهولخدف ءمَعْنَح مهيلإ توض دقو «نميلا لئابق نم لئابق اهبو «ةقلغم ةنيدم

 يف ناك اذإ ىتح «ًالفاق مهنع عجرف ء اهيف اوعئتماوا ءرهش نم ًابيرق اهيف مهوٌرصاحف «مهيلإ نيملسملا

 هوكردأ اذإ ىتح ءهبلط يف اوُججرخف «ًامزهنم مهنع ىّلو امنإ هنأ َشَرُج ْلهأ نظ ءٌرْكَش ؛هل لاقي مهل لبج

 مهنم نيلجر كي هلا لوسر ىلإ اوُكعب َنْشَرُج لهأ ناك دقو ءآديدش ًالتق مهلتقف « «مهلتاقف «مهيلع فطع

 هّللا ٍدالب يابا : لكي هللا ٌلوسر لاق ذإ ءرصعلا دعب ٌةيشع ٍةلَي هللا لوسر دنع امه انيبف «نارظنيو ناداتري

 «شرج لهأ هيمسُت كلذكو ءرشك :هل لاقُي لبج اندالبب هللا لوسر اي :الاقف ءنايشرُجلا ماقف «؟رْكّش

 ٌرَحنتل وللا ندب نإ” : لاقف :لاق ؟وَّللا ٌلوسر اي هّنأش امف :الاق . ؛ركش ُهَّنكلو ءرَشكب َسِئل هن : لاقف

 ةكيهللا ٌلوسر َّنِإ ءامكحيو :امهل الاقف ؛نامثع ىلإو ركب يبأ ىلإ نالجرلا سلجف :لاق .؛نآلا ُهَدْنِع

 «كلذ هالأسف «هيلإ اماقف ءامكموق نع عمري نأ هللا وعدي نأ هالأساف «هيلإ اموقف ءامكّموق امُكل ىَعنَي

 اوبيصأ امهموق ادجوف ءامهموق ىلإ نيعجار نكي هللا لوسر دنع نِم اًجرخف « ؛ْمُهْنَع ْعَكْا ّمُهَّللا» : لاقف

 ىتح شرُج ٌدفو جرخف «ركذ ام اهيف ركذ يتلا ةعاسلا يفو «لاق ام كي هللا لوسر هيف لاق يذلا مويلا يف

 . مهتيرق لوح ىمح مهل ىمحو ءاوملسأف « لكي هللا لوسر ىلع اوُمِيَق

 هَ هللا لوسر ىلع بعك نب ثراحلا ينب دفو مودق يف :لصف
 ىَداَمُج وأ ءرخآلا عيبر رهش يف ديلولا نب ٌدلاخ ٍةلكهْللا ُلوسر تعب مث : 'قاحسإ نبا لاق

 عهلتاقُي نأ لبق مالسإلا ىلإ مهدي نأ ءرمأو «نارجنب بعك نب ثراحلا ينب ىلإ | رشع ةنس ىلوألا

 ثعبف «مهيلع ٌمِدَق ىتح ٌدلاخ جرخف «مهُلِتاقف ءاولعفي مل نإو ءمهنم لبقاف ءاوُباجتسا نإف» ءًثالث
 ملسأف ءاوملستل اوملسأ ُسانلا اهيأ :نولوقيو «مالسإلا ىلإ نوُعديو ءهجو ُلُك يف نوُبِرضي نابكرلا

 «كلذب كهل ٍلوسر ىلإ بتكو «ًمالسإلا مهملعُي ٌدلاخ مهيف ماقأف ىيلإ اًوَعَد اميف اوُلخدو «ُنمانلا

 نيصحلا نب سيق : :مهيف ٠ ءمهّدفو هعم لبقأو لبقأف «مهدفو هعم َليْقيو َليْقُي نأ لَو للا ُلوسر هل بتكف

 لاقو للا دبع نب داّدَشو ءدارُق نب هللا دبعو «لجحملا نب ديزيو «نادملا دبع نب ديزيو ءَةَّصَّغلا يِذ

 :لاق .ًادحأ ُبلغن نكن مل :اولاق ؛؟ةّيِلِهاَجْلا يف ْمُكَلَئاَك ْنَم َنوُبِلْفَت مُكْنُك َمب» : لكيلا ٌلوسر مهل
 نب سيق مهيلع رّمأو .. «متقدص» :لاق .ملظب ًادحأ أدبن الو «قّرفتن الو ٌعِمتجن انك :اولاق . «ىلب»

 ىتح رهشأ ةعبرأ الإ اوثُكمي ملف «ةدعّقلا يذ نم وأ ءلاوش نم ٍةيقب يف مهموق ىلإ اوعجرف «نيصخحلا
 . كو هللا ٌلوسر يفوت

 لَو هيلع َناَدْمَه دفو مودق يف :لصف
 نب وٌرمعو «كلام نب مامضو ؛عفيأ نب كلامو ءطَمّتلا نب كلام :مهنم هَّناَدْمَه ٌدفو هيلع مدقو
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 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اند كلو هلا لوسر ىلع سود دفو مودق يف :لصف

 لحاورلا ىلع ةيِنَدَعلا مئامعلاو ِتاَرَبِحْلا ُتاَعطَتُم مهيلعو «كوبت نم هّمجرم كي هلا لوسر اوُقلف «كلام

 :لوقيو كي هللا لوسر يدي نيب ٌرجتري طمّنلا نب كلامو ةّيِبَحْرَألاو ةيِرْهملا

 ِفيَللا ٍلاَّبِحِب ٍتاَمطَحُم فيِرَخلاو ٍفْيَّصلا ِتاَرَبَه يف  ٍِفيْرلا دارس َنْرَراَج َكِيَلِإ

 مهيلع رّمآو ءهولأس ام هيف مهعطقأ ًاباتك لي هللا ٌلوسر مهل بتكف ءًاحيصف ًانسح ًامالك هل اوركذو

 الإ ٌحرس مهل جّرخي ال ناكو «فيقُت لاتقب هرمأو ؛هموق نم ملسأ نم ىلع هلمعتساو «طمنلا نب كلام
 . هيلع اوٌراغأ

 ثعب ِِلَو يبنلا نأ «ءاربلا نع ؛قاحسإ يبأ ثيدح نم «حيحص دانسإب ")يقهيبلا ىور دقو

 «ديلولا نب دلاخ عم جرخ نميف تنكف : ءاربلا لاق «مالسإلا ىلإ مهوُعدي نميلا لهأ ىلإ ديلولا نب َدلاخ

 بلاط يبأ ّنب ّيلع ثعب ني ّيبنلا َّنِإ مث .هوبيجُي ملف ءمالسإلا ىلإ | مهوعدي رهشأ ٌةبس انمقأف

 ءهنع هللا يضر يلع عم َبِتعُي نأ ٌبحأ دلاخ عم ناك نم ًالجر الإ ًادلاخ َلِفعُي نأ هرمأف «هنع هللا يضر

 اني ىَّلصف ٠ ءانيلإ اوجرخ «موقلا نم انوند املف ؛يلع عم بقع نميف ٌُثنكف :ءارّبلا لاق ءهعم بقعُيلف

 وكي هللا لوسر باتك مهيلع أرقو ءانيديأ نيب مّدقت مث ءأدحاو ًافص انّمص مث «هنع هللا يضر يلع

 هلو هللا لوسر أرق املف ءمهمالسإب كي هللا لوسر ىلإ هنع هللا يضر ٌيلع بتكف :ًاعيمج ُناَدْمَه تملسأف

 ثيدحلا لصأو . . ؛َناَدْمَه ىلع ُمالّسلا َناَدْمَم ىلَع ُمالّسلا» : :لاقف هسأر عفر مث «ًادجاس ّرَث «باتكلا

 ىلع ريغُت الو «ًافيقث لتاقُت نأ ٌُنادمه نكت ملو مدقت امم ٌحصأ اذهو . 2"”يراخبلا حيحص» يف
 .فئاطلاب ًافيقثو «نميلاب ناّدمه نإف « مهحر س

 كك هللا لوسر ىلع ةنيزُم دفو مودق يف :لصف
 لجر ةئامعبرأ ٍِكَي هللا لوسر ىلع انمِيق :لاق ءْنّرقُم نب نامعُتلا نع :©7يقهيبلا قيرط نم انيور

 ام ءرمت نِم ٌءيش الإ يدنع ام :لاقف همْوَقلا ِدّوَُز ٌرَمُع ايد :لاق «فرصنن نأ اندرأ املف «ةئيزُم نم

 مهدعصأ مث ؛هلزنم مهلخدأف ءرمع مهب قلطناف :لاق «مُمدوُرَك قلطنا» : لاق ءًاعِقوم موقلا نم ُعقي هنظأ
 ا «مهّتَجاح هنم ٌموقلا ذخأف ٍقَرْوألا ٍلَمَجلا َلْثِم رمتلا نِم اهيف اذإ ءانلخد املف َكيَلُع ىلإ

 .اهناكم نِم ةرمت عضوم دقفأ امف ٌترظنف «جرخ نم رخآ يف تنكف

 ربيخب كلذ لبق ُدكَي هللا لوسر ىلع سود دفو مودق يف :لصف
 ىشمف ءاهب لي هللا ٌلوسرو «ةكم َمِدَق هنأ ثَّدحُي يسوُدلا ورمع نب ليفشلا ناك :قاحسإ نبا لاق

 اذه نإو ءاندالب ٌتْمِدَت كنإ :هل اولاق «ًابيبل ًارعاش ًافيرش ًالجر ٌليفطلا ناكو «شيرق نم لاجر هيلإ

 «هنباو ِءرملا نيب ُقّرَقُي رحسلاك هلوق امنإو ءانرمأ تتشو ءانتعامج َقّرَف انرهظأ نيب يذلا وهو ّلجرلا
 مّلُكُت الق ءانيلع لح دق ام كموق ىلعو كيلع ىشخن امنإو «هجوزو ءرملا نيبو ؛هيخأو ءرملا َنيِبو
 ُثوشح ىتح ملك الو ءأنيش هنم عمسأ ال نأ ٌتعمجا ىتح يب اوُناز ام ُللاوف :لاق ءهنم ْعَمْسَت الو
 ءدجسملا ىلإ ٌتودغف :لاق . هلوق نم ٌءيش يلبي نأ نم ًاقّرَك ًافْسِرُك دجسملا ىلإ ٌتودغ نيح َينذأ يف

 .ءاربلا ثيدح نم (47494) (؟) مومرو 0
 .تاقث هلاجرو ”50 /8 (")



 كي للا لوسر ىلع سود دقو مودق يف :لصف دلما (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «هلوق ضعب ينَعِمسُي نأ الإ ُهّللا ىبأف «هنم ًابيرق ٌتمقف ءةبعكلا دنع يلصُي ٌمئاق لي هللا ٌلوسر اذإف
 يلع ىفْحَي ام ءرعاش بيبل لجرل ينإ هللاو ءهايمأ لكثاو :يسفن يف ٌتلقف ءًانسح ًامالك ٌتعمسف
 نإو «ُتلبق ًاتسح ُلوقي ام ناك نإف !لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ينُعنمي امف «حيبقلا نم ٌنسحلا
 ٌتلخد هّئيب لخد اذإ ىتح هّيعبتف «هتيب ىلإ ِيي هللا ُلوسر فرصنا ىتح ٌتثكمف :لاق .ٌتكرت ًاحيبق ناك
 ُثددس ىتح كّرمأ ينوفوخُي اوُحِرَب ام ُِللاوُف ءاذكو اذك يل اوُناق دق كّموق نإ ؛دمحم اي :ٌتلقف «هيلع
 «كرمأ يلع ضرعاف «ًانسح ًالوق ٌتعمسف «هينعِمسُي نأ الإ هللا ىبأ مث «كّلوق ٌعمسأ العل ٍفْسْركِي ينذأ

 الو ءهنم ّنسحأ طق ًالوق ٌتعمس ام لاو الف «نآرقلا يلع التو «مالسإلا لو هللا لوسر ىلع ضرعف

 ينإو «يموق يف عاطُم ؤرما ينإ ؛هللا يبن اي : ٌتلقو «قحلا ًٌةداهش ٌتدهشو ءكملسأف «هنم لدعأ أ

 مهوعدأ اميف مهيلع يل ًانوع نوكت ةيآ يل لعجي نأ يل هلل ٌعداف «مالسإلا ىلإ مهيعادف «مهيلإ عج

 ءرضاحلا ىلع ينعلطُي ةينثب تنك اذإ ىّنح يموق ىلإ ٌتجرخف :لاق . يآ هَل لمجا ّمُهّلل» : ا

 يف تعقو ةلثُم اهنأ اونظي نأ ىشخأ ينإ يهجو ريغ يف مهللا :ٌتلق «حابصملا ّلثم ينيع نيب رون عقو

 يتلا نم مهيلإ ظبهنأ انأو «قلعملا ليدنقلاك يطوس سأر يف عقوف «لوحتف : لاق «مهنيد يقارفل يهجو

 «ٍتبأ اي ينع كيلإ :ت ٌتلقف ءًاريبك ًاخيش ناكو «يبأ يناتأ «ٌتلزن املف «مهيف ٌتحبصأو م هتثج ىتح

 ينيدف ينب اي :لاق .دمحم َنيد ٌتعباتو «ٌتملسأ دق :ُتلق ؟ينب اي مل :لاق «كنم ٌتسلو ينم ٌتسلف

 بهذف :لاق .ُتِْلَع ام كمّلعُأ ىتح َلاعَت مث ؛كتيايث ْرهَطو «لِستغاف بهذا :تلقف :لاق . كيد
 «يّنع ِكيلإ :اهل ٌتلقف «يتبحاص ينتتأ مث ءملسأف مالسإلا هيلع ٌتضرعف ءاج مث «هبايث رّهطو «لستغاف
 ثتعباتو ٌتملسأ ءِكئيبو ينيب ٌمالسإلا قرف :ٌتلق ؟يمأو تنأ يبأب مل :تلاق . ينم ٍتسلو ِكنم ٌتسلف
 اهيلع ٌتضرعف «تءاج مث «تلعفف «يلستغاف يبهذاف :ُتلق :لاق .كئيد ينيدف :تلاق .دمحم نيد
 :ُتلقف ولك هللا لوسر ٌتئجف ؛يلع اوؤطبأف مالسإلا ىلإ ًاسود ٌتوعد مث ,تملسأف مالسإلا

 :لاق مث ««ًاسود ِدْها ٌمُهّللا» : :لاقف «مهيلع هللا ٌعداف «ىنزلا سود ىلع ينبلغ دق هنإ !هللا لوسر اي

 هللا ىلإ مهوعدأ سود ضرأب لزأ ملف «٠ «مهيلإ ٌتعجرف 'مهب قثراو هللا ىلإ مهُعداف كموق ىلإ عجرا»

 مث «سود نِم ًاتيب نينامث وأ نيعبسب ةئيدملا ٌتلزنف ءيبخب ل هلل لوسرو ل هللا لوسر ىلع ُثمدق من

 .نيملسملا عم انل مهسأف «ربيخب ٌَكَو هللا لوسرب انقحل

 ىتح نيملسملا عم ليفطلا جرخ ءٌبرعلا تدتراو ل هللا ٌلوسر ضف املف :قاحسإ نبا لاق
 ينإ :هباحصأل لاقف «ليفطلا نب ورمع هنبا هعمو «َةَماميْلا ىلإ نيملسملا عم راس مث «ةحيلط نِم اوغرف

 ينتيقل ةأرما نأو ءرئاط يمف نِم جرخ دق هنأو «ّقِلُخ دق يسأر نأ تيأر : يل اهوٌربعاف ايؤر ٌتيأر دق

 :لاق .تيأر ًاريخ :اولاق . ينع سيح هثيأر مث ءًثيثح ًابلط ينبلطي ينبا نأ ٌثيأرو ءاهجرف يف ينتلخدأف

 نم جرخ يذلا رئاطلا امأو ءهْعْضَوَف يسأر قلح امأ :لاق ؟اهّتلوأ امو :اولاق . اهُّتلوأ دق ينإ ِهّللاو امأ

 ينبا بلط امأو ءاهيف بيغأف «رفحت ضرألاف ؛ اهجرف يف ينتلخدأ يتلا ةأرملا امأو «يحورف «يمف

 «ةماميلاب ًاديهش ليفطلا لتقف «ينباصأ ام ةداهشلا نم هبيصي نأل دهجيس هارأ ينإف «ينع هّسبحو يايإ

 , "”هنع هللا يضر رمع نمز يف ًاديهش كومريلا ماع لتق مث «ًاديدش ًاحرج ورمع هنبا حرجو

 )١( يقهيبلل «لئالدلا» رظنا 9/ 159379 703



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز يلا 25 هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف

 ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 ند يبنلا ٌرمأ حص دقو هيف مهلوخد لبق مالسإلا لسغ تناك نيملسملا ةداع نأ :اهيف

 . بنجُي مل نمو هرفك لاح يف بنجأ نم ىلع هّيوجو :لاوقألا حصأو

 ٌمُديو ىوهب حدمي نم ٌديلقت اميس الو «مذلاو حدملا يف سانلا دلَقُي نأ لقاعلل يغبني ال هنأ : اهيفو

 .ىنسحلا هللا نم هل تقبس نَم الإ هنم جني ملو «ىدُهلا نيبو ِبوُلُقلا َنيِب ٌديلقتلا اذه َلاَح مكف «ىوهب

 .مهل مهسأ «برحلا ءاضقنا لبق شيجلاب قحل اذإ ددملا نأ : اهنمو

 مالسإلل ٍةعفنمل وأ «نيّدلا يف ةجاحل نوكت امنإ اهنأو ءءايلوألا تامارك ٌعوقو :اهنمو

 ٌرسكو «قحلا ٌراهظإ اهُّتجيتنو «لوسرلا ةعباتم اهُبِبَس «ةينامحرلا لاوحألا يه هذهف «نيملسملاو
 .ةجيتنو ايس اهُدِض ةيناطيشلا لاوحألاو «لطابلا

 امأو «ةاصعلا ىلع ءاعدلاو ٍةبوقعلاب لجعُي ال نأو هللا ىلإ ةوعدلا يف ٌربصلاو ينأتلا :اهنمو

 ىلع هدرجمب لدي ال وهو «ضرألا ىلع هرعش ٌعضو سأرلا قلح نأل اذهف ؛هعضوب هسأر قلح هٌريبعت

 ءٍدَكَنو رقف ىلعو «كلذ هب نيلي نمل ةدش وأ ءضرم وأ ءمه نم صالخ.ىلع لاد هنإف ؛هسأر عضو
 هنأ اهنم ءهسأر عضو هنأ تضتقا نئارق لْيَفظلا مانم يف نكلو «كلذ هب قيلي ال نمل هاجو ةساير ٍلاوزو
 .سأبلاو ةكوشلا يذ ودعلا ةلتاقمو «داهجلا يف ناك

 لخد دق هنأ ىأرو «همأ ةلزنمب يه يتلا ضرألا يهو ءاهآر يتلا ةأرملا نطب يف لخد هنأ : اهنمو

 قيل ايو يتق بط : ىلاعت لاق امك «ضرألا ىلإ تداضإ وه اذهو «هنم جرخ يذلا عضوملا يف
 هدوعب اهجرف يف هّلوخد َلَّوأو ؛ءطولا ّلحم امهالك ذإ «ضرألاب ةأرملا َلَّوأف 0 :هل] 4ك اهتم ره ابو

 اذإف «ندبلا يف سوبحملا رث ئاطلاك اهنإف .هحورب هيف نم جرخ يذلا رئاطلا لّوأو ءاهعم قل امك اهيلإ
 ٍنيؤملا همس ّر َّنآ» هلك ئبنلا ربخأ اذهلو اش ٌتيح بهذف ءهسيح قراف يذلا رئاطلاك تناك هم تجرخ

 َعَِْسو «َنِفُد امل سابع نبا ربق يف ًالخاد يِؤُر يذلا ٌرئاطلا وه اذهو ؛2'!«ةّئَجلا ٍرَج ٍرُبّش يف ُقلعي ٌرِئاَط

 ضايب بسح ىلعو .[18 3197 :رجفلا] 4 كيت ٌدَيِضار ِكْيَد َّلِ ودنا 9 ةليتللا 9 ا :أرقي ءىراق

 ُدِرَن دوس رويط ةروص يف نوعرف لآ ُحاورأ تناك اذهلو «حورلا ٌنوكت ءوحبُقو هيسحو هداوسو رئاطلا اذه
 هتايح ةدم وه هنع هسبحو «ةداهشلا يف هب قحلي نأ يف هداهتجاب هل هنبا ّبلط لّوأو «ًةيشعو ٌةركب ٌرانلا
 ١ .ملعأ هللاو .كومريلاو ةماميلا ةعقو نيب

 هِي هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف
 نب دمحم ينثدحف «ةنيدملاب نارجن ىراصن ٌدفو لك هللا لوسر ىلع دفو : قاحسإ نبا لاق

 «ءرصعلا ةالص دعب هّدجسم هيلع اولد هيي هللا لوسر ىلع ٌنارجن دفو مدق امل : :لاق «ريبزلا نب رفعج

 «(مُهوُعَد» :لي هللا لوسر لاقف «مهعنم ُسانلا دارأف ءهدجسم يف َنوُلَصُي اوماقف ءمهئالص تناحف

 .© ْمُهَتَالَص اوُلَصَق «ٌقِرْشَملا اوُلْيقَتْساَف

 .:نسح هدانسإو «مصاع نب سيق ثيدح نم 2٠١4/١ يئاسنلاو «0706) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .تاقث هلاجرو 2٠١8/4 يئاسنلاو «(54 ح) 251٠/١ كلام هجرخأ (؟)

 .01 ١/ ماشه نبال «ةريسلا» رظناو «لسرم اذهو 747 /6 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ ()



 لَك هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف "54 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 3331م

 , ىلع مدق :لاق «ةمقلع نب زرُك نع ؛ينامليبلا نبا نع «نايفس نب ةديرب ينثدحو : لاق

 ةعبرألاو ؛مهفارشأ نم ًالجر نورشعو ةعبرأ : :مهنم «ًابكار نوتس نارجن ىراصن ٌدفو كي هللا ٍلوسر

 «مهتروشم ٌبِحاصو «مهيأر وذو «موقلا ٌريمأ ٌبِقاعلا :مهرمأ لوؤي مهيلإ | رفن ةثالث مهنم «نورشعلاو

 ءمهلحر ٌبِحاصو ءمهّلامُي :ديسلاو «حيسملا دبع همساو .هرمأو هيأر نع الإ نورّدْصَي ال يذلاو

 ءمهمامإو مهُرْبَحو مهفُقسُأ لئاو نب ركب ينب وخأ ةمقلع نب ةثراح وبأو ءمهيألا همساو ؛مهعمتجمو

 لهأ نم مورلا ٌكولم تناكو «مهّبتك َنَرْدَو «مهيف َفْرَش دق ةثراح وبأ ناكو . .مهساردم ٌبِحاصو

 هنع مهغلبي امل ءتاماركلا هيلع اوطسبو «ّسانكلا هل اْوََيو .هومّدخأو ءهوُلَّومو «هوفش دق ةينارصنلا

 هل ةلغب ىلع ةثراح وبأ سلج «نارجن نِ ٌهْيك هللا لوسر ىلإ اوهّجو املف . . مهنيد يف هداهتجاو هملع نم

 «ةثراح يبأ ٌةلغب ترثع ذإ «هرياسي ةمقلع نب زرك :هل لاقي هل ّحأ هبنج ىلإو كلي هللا ٍلوسر ىلإ «ًاهّجوُم

 ملو :لاقف .َتْسِعَت تنأ لب :ةئراح وبأ هل لاقف هلك هللا لوسر ُديري ٌدعبألا سعت :زرك هل لاقف

 ُملعت تنأو.هعابّتا نم كُحنمي امف :زرُك هل لاقف . هُرظتنن انك يذلا ُيمألا ئبنلا هنإ هللا : لاقف ؟يخأ اي

 ٌتلعف ولو ؛هئالج الإ اي دقو ءانومركأو ءانولؤمو ءانوفّرش : ٌموقلا ءالؤه انب عنص ام :لاقف ؟اذه

 كلذ دعب ملسأ ىتح ةمقلع نب زرُك هوخأ هن اهيلع رمضأف «ىرت ام ّلُك انم اوعزن
 «ريبُج نب ديعس يتثدح :لاق «تباث نب ديز ىلوم دمحم يبأ نب دمحم ينثدحو : قاحسإ نبا لاق

 اوُعزانتف لَك هللا لوسر دنع دوهي ٌرابحأو «نارجن ىراصن تعمتجا :لاق «سابع نبا نع «ةمركعو

 زع هللا لزنأف ءينارصن الإ ناك ام : :ىراصتلا تلاقو ؛ًايدوهي الإ ٌميهاربإ ناك ام :ٌرابحألا تلاقف ءهدنع

 لأ دو ان الإ ليصنإلاو هدر أ 15 مهزإ هخ تركت مل بككحلا لمأتي» 0
 ال زرْشَأَو مكي هلو لِي هوب كك ند اميِف دوام ْملِق ٌملِع وي مكل اتي ٌرْثِعَجَح لزم 01117 تروقْتت

 بان لأ كإ 2 ةكيذتلا ني 16 اكو ائَِسم اًكيِنَع 4 , ا
 :رابحألا نم لجر لاقف [18- 56 :نارمع لآ] « تينمؤملا لو هنو أو أوما كردلو ّييلآ اًذلهو هوم نيد مهاب

 وأ : نارجن ىراصن نِم لجر لاقو ؟ميرم نبا ىسيع ىراصُنلا ُدبعت امك كدبعن نأ دمحم اي انم ديرتأ

 وري كاي رمآ وأ للا َرْيَغ َدْيْعَأ ْنأ هللا ٌداَمَم» : : لكي هللا لوسر لاقف ؟انوعدت هيلإو «دمحم اي ُديرت كلذ

 كشناو بتكلا هم ( ُهَيَمْوُي نأ ٍرَشبِإ نك ام :كلذ يف لجو زع هللا لزنأف «* ينرَمَأ الو يَنَعَب َكِلْذِب ام

 ٌرسُص امي بن كا كه ثبت نأ ل ا د م ل ني انك بك ل فة

 فارس لآ 49 ةربيس 4 منَ ذ ذإ دعب رْثْكلأ مممأَبأ انين َنيَبلاَر ةكيتنا هَكَهَلل ةكيتلا اوُدِمَّنَت نأ مرمي ل 15 9 قوس

 هنأ َدَحأ ْدإَوط : لاقف :مهضأ ىلع د مدار ؛هقيدصتب قاثيملا نم مهئابآ ىلعو مهيلع ذخأ ام ركذ مث

 "379-141 :نارمع لآ] 4َنِدِهلَشلا َنْيل : هلوق ىلإ *َنتْيّيلأ ّقكس

 نع هنولأسي هل هلا لوسر ىلع نارجن فو مدق امل : لاق (ةمامأ يبأ نب لهس نب دمحم ينئدحو

 . ””اهنم نينامثلا سأر ىلإ نارمع لآ ٌةحتاف مهيف لزن «ميرم نبا ىسيع

 وهو «نمحرلا دبع نب دمحم همساو ينامليبلا نبا هيف هلاسرإ عمو «ءلسرم اذهو :787 787 /0 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 . ثيدحلا كورتم فيعض

 . قاحسإ نبا خيش دمحم ةلاهجل فيعض هدانسإو ءهب «ءقاحسإ نبا قيرط نم 0784 /6 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 780/4 «لئالدلا» يف وه (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ايل 386 هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف

 نع ءريكب نب سنوي نع «رايجلا دبع نب دمحأ نع ءمصألا نع «مكاحلا هللا دبع يبأ نع انيورو
 بك و هلا لوسر نأ :- ملسأف ًاينارصن ناكو :سنوي لاق  هدج نع «هيبأ نع ؛عوسي دبع نب ةملس
 ٍةَداَبِع ْنِم هّللا ِةَداَبِع ىلإ مُكوعذَأ ين إف ُدْعَب اَمَأ :بوقعيو قاحسإو ميهاربإ هلإ مساب» نارجن ٍلهأ ىلإ
 برب ْمُكَدنْدَآ ْدَفَك ْمُتيِبأ ْنِإَف ٌةيِْجلاَ ْمثْيَب ْنإف ءواَبِهلا ٍةَيَأَلِو ْنِم هللا ِةَيَأْلَو ىلإ مكوعذأو دابعلا
 لهأ نم لجر ىلإ ثعبف ٌاديدش ًارعذ هب رعذو هب َعِظْق «أرقف ُباتكلا فقسألا ىتأ املف ! ؛مالّسلاو
 ال لبق ةلضعُم لزن اذإ ىعدُي دحأ نكي ملو ؛نادمه نم ناكو «ةعادو نب ليبحرش :هل لاقُي نارجن
 ابأ اي :فقسألا لاقف ءهأرقف .هيلإ ِِلَي هللا لوسر ّباتك فقسألا عفدف ءٌبِقاعلا الو ءٌديسلا الو «مهيألا
 نمؤي امف «ةوبنلا نم ليعامسإ ةيرذ يف ميهاربإ هللا دعو ام تملع دق : :ليبحرش لاقف ؟كّيأر ام «ميرم
 نب هللا دبع : :هل لاقي نارجن لهأ ني ناك ول ءيأر ةوبنلا يف يل سيل ؛لجرلا كلذ وه اذه نوكي نأ
 ىلإ فقسألا ثعبف «ةيحان سلجف :ليبحرش ىٌحنتف «سلجاف ؛ريمج نم حبصأ يذ نم وهو «ليبحرش
 هلأسو «باتكلا هأرقأف «ريمح نم حبصأ يذ نم وهو «ليبحرش نب هللا دبع هل لاقي نارجن لهأ نم لجر
 «ةيحان سلجف «ىّحنتف «سلجاف حنت : :فقسألا هل لاقف .ليبحرش لوق َّلثم هل لاقف «هيف يأرلا نع
 هأرقأف «بعك نب ثراحلا ينب نم ضيف نب رابج :هل لاقي نارجن لهأ نم لجر ىلإ ٌفقسألا ثعبف
 املف . ىحنتف فقسألا هرمأفا هللا دبعو «ليبحرُش ٍلوق ّلثم هل لاقف ؛هيف يأرلا نع هلأسو .«باتكلا
 يف ٌحوسملا ِتَعِفَرو هب ٌبِرُضَف «سوقانلاب فقسألا رمأ «ًاعيمج ةلاقملا كلت ىلع مهنم يأرلا عمتجا
 تعفرو «سوقانلا برض ليللاب مهْعّرف ناك اذإو ,راهنلاب اوُعِزف اذإ نولعفي اوثاك كلذكو «عماوصلا
 ءهلفسأو هالعأ يداولا ّلهأ  حوسملا تعفرو «سوقانلاب برض نيح - ٌعمتجاف ءعماوصلا يف نارينلا
 أرقف «ءلتاقم فلأ ةئامو نورشعو «ةيرق نوعبسو ٌثالث هيفو «عيرسلا بكارلل موي ٌةريسم يداولا ٌلوطو
 اوثعبي نأ ىلع مهنم يداولا ٍلهأ يأر عمتجاف هيف يأرلا نع مهلأسو ولي هللا لوسر ٌباتك مهيلع
 ربخب مهوتأيف «يثراحلا ضيف نب رابجو «ليبحرش نب هللا دبعو «يناَدْمَهلا ةعادو نب ليبحرش
 .لكَي هللا لوسر

 نم اهنورجي مهل ًاللُح اوسبلو ءمهنع رفسلا َبايث اوُعِضو «ةنيدملاب اوُناك اذإ ىتح ٌدفولا قلطناف
 . «ًمالسلا مهيلع دري ملف ؛هيلع اوملسف ءقللي دَّللا لوسر اْوَنَأ ىتح اوقلطنا مث .بهذلا ميتاوخو ؛قّربجلا
 نوعبتي اوقلطناف ,بهذلا ميتاوخلاو للُحلا كلي مهيلعو ؛مهملكُي ملف 5 دوط ًاراهن همالكل اوّدصتو
 ىلإ ةيلهاجلا يف ٌريِعلا ناجِرْخُي اناك ؛ مهل ًةفرعم اناكو «فوع نب نمحرلا ديعو «نافع نب َنامثع

 يف نيرجاهملاو راصنألا نم سان يف امهودجوف ءاهترذو اهرمثو اهّرُب ني امهل ىرتشُيف «دارجن
 هاثيتأف ءهل نيبيجم انلبقأف «باتكب انيلإ بتك مكيبن نإ «ءنمحرلا دبع ايو ؛نامثع اي :اولاقف « سلجم
 يأرلا امف ءانملكُي نأ انايعأف ًاليوط ًراهن همالك اًْيَدصتو ءانمالس انيلعٌَْي ملف ؛هيلع انملسف
 لاقف ؟موقلا ءالؤه يف نسحلا ابأ اي ىرت ام :موقلا يف وهو بلاط يبأ نب ؛ يلعل الاقف ؟دوعنأ ءامكنم
 تبايث اوسبليو « مهترتاوخو هذه مهللح اوعضي ذأ ىرأ : امهنع هللا يضر نمحرلا دبعو نامثعل يلع
 « لكي هللا لوسر ىلإ اوُداع مث «مهميتاوخو مهللُح اوعضوف «كلُذ ٌدفولا لعفف ءهيلإ اوتأي مث ءمهرفس
 يف لوقت ام : هل اوُناق ىتح ٌةلأسملا مهبو هب لزت ملف ؛هولأسو مهلأس مث «مهمالس ٌدرف ؛هيلع اوُمّلسف
 ؟هيف لوقت 3 ام ملعن نأ ًايبن تنك نإ انّرسيف «ىراصن ُنحنو ءانموق ىلإ عجرن انإف ؟مالسلا هيلع ىسيع



 لَو هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف 4 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مسئئ77ئ7خ77سسسسس ااا يا يك يا دفعا كذا

 هْبَلَع ىسيع يف يل ُناَقُب اَمي مكريخأ ىتح اوُميِقَأَك ءاذه يِبْؤَي ءْيَش هيف يِدْنِع امد :يي هللا قوسر لاقف
 لم رش باث ني ٌُمكَلَع مد ٍلَثَمَك هلأ َدنِع ىسِع لَم كإ» :لجو زع هللا لزنأ دقو ُدغلا حبصاف .«مالّسلا

 لا 469 تيزكل لع هَل تنْنَل لكنت ْلَيْبَم رك خشلو اشو خةضو 6ةعيو كةنإو ؟ةنإ

 لبقأ ءربخلا مهربخأ امدعب دّعلا كو هللا لوسر حبصأ املف «كلذب اورِقُي نأ اوبأف 5١[ 05 :نارمع

 هرهظ دنع يشمت اهنع هللا يضر ٌةمطافو ءهل ليمخ يف امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا ىلع ًالمتشم

 « ضيف نب رابج ايو «ليبحرش نب هللا ٌدبع اي :هيبحاصل ليبحرُش لاقف «ةوسن دع ذئموي هلو «ةلهابملل

 ًارمأ ىرأ هللاو ينإو «ييأر نع الإ اوُرُدِصي ملو اوُدِرَي مل هُلفسأو هالعأ عمتجا اذإ يداولا نأ امتملع دق

 ال هرمأ هيلع ٌدرو «هنيع يف نعط برعلا ّلوأ انكف :ًاثوعبم اكلم ُلجرلا اذه ناك نإ هللاو ىرأو «ًالبقم

 نإو ءأراوج مهنم برعلا ىندأ انإو «ةحئاجب انوبيصُي ىتح هموق رودص نم الو ءهردص نم انل بهذي

 هل لاقف ءَكلَم الإ ٌرفظ الو ٌةرعش انم ضرألا هجو ىلع ىقبي الف ءهاّنعالف ءًالسرم ًايبن لجرلا اذه ناك

 ىرأ ينإف ءهمُكَحأ نأ ييأر :لاقف ؟كيأر ٍتاهف «عارؤ ىلع ٌرومألا كتعضو دقف «ٌيأرلا امف :هابحاص

 ٌتيأر دق ينإ :لاقف كي هللا لوسر ٌليبحرُش يقلف .كاذو َتنأ :هل الاقف .ًادبأ ًاططش مكحي ال الجر

 «حابّصلا ىلإ كتليلو ليللا ىلإ ٌمويلا كمكُح :ليبحرُش لاق «؟وه امو» :لاقف «كتنعالُم نم ًاريخ

 :ليبحرش هل لاقف ,2َكِيَلَع ُبرَثُي ًادَحأ َكَءاَرَو َّلَمَل» :ِهِلي هللا ٌلوسر لاقف .زئاج وهف انيف ٌتمكح امهمف

 : لَك هللا لوسر لاقف «ليبحرُش يأر نع الإ رُّدصي الو ؛يداولا دري ام :الاقف ءامهلأسف ؛ ّيبحاص لس

 بتكف هْوَنَأ دخلا نم ناك اذإ ىتح «مهنعالي ملو ل هللا ٌلوسر عجرف .«قّكَوُم دحاج» :لاق وأ ,«رفاك

 :باتكلا يف مهل

 يف همكُح مهيلع ناك ذإ ّنارجنل هللا ٌلوسر ُئبنلا دمحم بتك ام اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب#

 «ةلُخ يفلأ ىلع هّلُك كلذ َكرتو .مهيلع لّضفأف ءقيقرو ءءادوسو ءءاضيبو ءءارفص لك يفو ءةرمث لك

 تصقن وأ جارخلا ىلع تداز ام «ةيقوأ ةلُح لكو «ةلُح ثلأ رَّفَص َّلُك يفو «ةلُح ُفلأ بَجَر لك يف

 «باسحب مهنم ٌَلِخَأ ْءٍضَرَع وأ ءباكر وأ ؛«ليخ وأ «عورد نِم اًْوَضَت امو ءباسحبف يقاوألا ىلع

 ٌةيراع مهيلعو ءرهش ٌقوف لوسر سبحُي الو :هنودف نيرشع اهب مهتعتمو ءيلسر ةاوثم نارجن ىلعو
 يلوسر اوٌراعأ امم كله امو «ةردغمو نميلاب ديك ناك اذإ ًاريعب نيثالثو ءًاسرف نيثالثو «ًاعرد نيثالث

 هللا ٌراوج اهبسحو َنارجنلو :مهيلإ هّيُدؤي ىتح يلوسر ىلع ٌنامَّض وهف ؛باكر وأ «ليخ وأ «عورد نم
 «مهتريشعو .مهدهاشو «مهبتاغو «مهلاومأو ؛مهِضرأو .مهتلمو ءمهسفنأ ىلع ٌيبنلا دمحم ٌةمذو

 نم فقسأ ٌرّيغُي الو .مهتلم الو مهقوقح نم قح رّيْغُي الو :هيلع اوناك امم اورّيغُي ال نأو «مهعبتو

 سيلو ءريثك وأ ليلق ني مهيديأ تحت ام لكو ِهتيِهْفَو نع هفاو الو ؛هتينابهر نم بهار الو ؛هتيفقسأ

 ًاقح مهنم لآس نمو .شيج مهضرأ أطي الو ءَنوُرّشَمُب الو َنٌورَشحُي الو «ةيلهاج مد الو ةبير مهيلع
 لجر ذخوُي الو «ةئيرب هنم يتملف لبق يذ نم ابر لكأ نمو «نيمولظم الو نيملاظ ريغ ٌفَصْنلا مهنيبف
 ام هرمأب هللا يتأي ىتح هللا لوسر يبنلا دمحم ُةَمْو هللا ٌراوج ةفيحصلا هذه يف ام ىلعو ءرخآ ملظب مهنم

 .«ملظب نيبلقنم ٌريغ مهيلع اميف اوُحلصأو اوُحصن

 «يلظنحلا سباح نب عرقألاو ءفوع نب كلامو «ورمع نب ناليغو «برح نب نايفس وبأ دهش



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 584 ِيَب هيلع نارجن دفو مودق يف :لصف

 ٌةوجوو فقسألا مهاقلتف «نارجن ىلإ اوفرصنا ؛مهباتك اوضبق اذإ ىتح :بتكو «ةبعش نب ةريغملاو
 نب رشب :هل لاقي ءبسنلا نم همع ُنباوهو ءهمأ نم هل خأ فقسألا عمو «ةليل ةريسم ىلع نارجن
 فقسألا هل لاقف كيلي هللا لوسر نع ينكي ال هنأ ريغ ٌّرْشِب ٌسّمَنُق «هثقان رشبب ْتّبُك ذإ ناريسي امهو هعم ةمقلع وبأو ءهؤرقي وه انيبف .فقسألا ىلإلك هللا لوسر َباتك ٌدفولا عفدف «ةمقلع وبأ هتينكو «ةيواعم
 ٌبرضف ؛هينآ ىتح ًادقع اهنع ُلُحأ ال هللاو مرج ال :رشب لاقف «ًالسرم ًاّيبن هللاو ّتْسَعَت دق :كلذ دنع
 ٌبرعلا ينع غلبتل اذه ُتلق امنإ «ينع مهفا :هل لاقف هيلع هتقان ُففقسألا ىنثو «ةنيدملا وحن هتقان هجو
 مهثمجأو مهّزعأ نحنو «ُبرعلا هب ْعَحْنَت مل امب لجرلا اذهل انعخن وأ ةقمُح اَنْذِخَأ انإ :اولوقي نأ ةفاخم
 هرهظ ٌلوُم وهو ءهتقان رشب برضف ءادبأ كسأر نم جرخ ام كّنيقأ.ال «هللاو ال :رشب هل لاقف اراد
 لوقي وهو فقسألل

 اهثبد ىراصُتلا َنيِد افِلاَحُم اهُئِيَجاَهِنْطَي يفاضِرَتْعُم اهًئيِضَرَأقِلَت رثغت َكْيَلِإ
 .كلذ دعب ةمقلع وبأ دهشتسا ىتح للي يبنلا عم لزي ملوي ّيبنلا ىتأ ىتح
 نإ :هل لاقف ءهل ةعموص سأر يف وهو «يديبزلا رمش يبأ نبا بهارلا ىتأف «ءنارجن دفولا لخدو

 «ةعادو نب ليبحرش هيلإ اورّيَسُي نأ يداولا ّلهأ عمجأف «فقسألا ىلإ بتك هّنإو «ةماهتب ثعب دق ًايبن
 ةلهابملا ىلإ مهاعدف هْوَّنَأ ىتح اوُراسف ؛هربخب مهنوتأيف «ضيف نب رابجو «ليبحرش نب هللا دبعو
 ىتح باتكلاب ٌدفولا لبقأ مث ءًباتك مهل بتكو ءًامكح مهيلع مكحف ليبحرش همكحو ؛هتنعالم اوهركف
 يبن هنأ كفقسألا دهشف هَسّكتف هتقان رشبب تبك ىتح هعم رشبو هؤرقي ٌفقسألا انيبف «فقسألا ىلإ هوعفد
 هذه نم يسفنب ٌثيمر الإو ينولزنأ :بهارلا لاقف «مالسإلا ديرُي هّوحن ةمقلع وبأ فرصناف «لسرم
 ءافلخلا ُهُسَيِلَي يذلا ُدرّبلا اذه اهنم كك هللا ٍلوسر ىلإ ةيِدّهب ٌبهارلا قلطناف هولزنأف ,.ةعموصلا
 ءٌدودحلاو «ضفئارفلاو ءنئسلاو ءٌيحولا لزني فيك عمسي كلذ دعب ٌبهارلا ماقأو ءاصعلاو بعقلاو
 يل نإ :لاقو ءهموق ىلإ ةعجرلا ين لكي هللا لوسر َنذأتساو ءملسُي ملف «مالسإلا بهارلي هللا ىبأو
 .لكب هللا لوسر ضِبُق ىتح دعي ملف ءهموق ىلإ عجرف «ىلاعت هللا ءاش نإ اداعمو ةجاح

 هدنع اوُماقأو ءهموق ٌهوجوو بقاعلاو ديّسلا هعمو لك هللا لوسر ىتأ ثراحلا ابأ فقسألا نإو
 نمحّرلا هللا مسب# :هدعب نارجنب ةفقاسأللو باتكلا اذه فقسألل بتكف هيلع هللا لزني ام نوعمتسي
 ءمهعبب لْهأو «مهِاَبْحُرو «مهتئَهَكو نان ةَفقاَسَأو ثراحلا يبأ فقسألا ىلإ يلا ٍدّمَحُم ْنم ءميحّرلا
 يقي ال ؛هِلوُسَرو هللا ٌراوج ءريثَكَد ٍليِلَق نِم مهيأ َتْحَئ اَم لُك ىلَعو ءمِهتِقوَسو «مهتلمو «موِقيقَرد
 يف نذأتسا «باتكلا تقسألا ضبق املف ةبعش نب ٌةريغملا بتكو .«َنيِمِلاَظ الو «مِلاظي نيبِلَقنم َرْيَغ «مهِنَلَع اوحّلضأو اوحصّت ام ادب هِوُسرو هللا ٌراَوَج َكِلُذ ىلَ ِهْبَلَع اوُناك امم الو «مهئاطلش الو :مِهِقوُقُح نم ٌنَح ُرِيَمُي الو ِيئاَهَك ْنِم ٌنِهاَك الو وِيئاَبْعَر ْنِم ٌبِهاَر الو هيَمُمْسَأ نِم فقس
 .©"اوفرصناف «مهل نذأف ءهعم نمو هموق ىلإ فارصنالا

 نأ دارأف هلي هللا لوسر ايتأ بقاعلاو ديسلا نأ ءدوعسم نبا ىلإ حيحص دانسإب "” يقهيبلا ىورو

 )١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ 0/ 3586 391.

 ) )7؛ةوبنلا لئالد» يف 593/8



 هس هعمل ل سلا لا ألا طا سأل دعا سلا اسس ةصقلا هذه هقف يف :لصف انْنَب (”*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم انّبِقَع الو «نحن ُحِلْفُت ال هتنعالف ًايبن ناك نإ هللاوف هْنِعالُت ال :هبحاصل امهّرحأ لاقف ءامهنعالُي

 لوسر لاقف «ًانيمأ الإ انعم ُثعبت الو ًانيمأ ًالجر انعم ثعباف «ٌتلأس ام كيطعُت :هل اولاق ءاَنِدْعَب

 نب َةَدْيَبُع َديَبم ابأ اي ْمُك» :لاقف :هباحصأ اهل فرشتس رشتساف ؛«نيهأ َّنَح ًانيمأ ًالُجَر مُكَعَم ّنَكَعِبَألا "هو هللا

 ةفيذح ثيدح نم ؛هحيحص» يف يراخبلا هاورو .هّمألا هذه ُنيِمأ اذه» :لاق ءَماَق املف «حاّرججلا
 .2 9 هوحنب

 اولاقف «نارجن ىلإ كي هللا لوسر ينثعب :لاق ةبعُش نب ةريغُملا ثيدح نم )«ملسم حيحص» يفو

 «متملع دق ام ىسومو ىسيع َنيِب ناك دقو 2114 :ميرم] «َّنوُدَم َتْحُأَيا» :نوؤرقي ام َتيأرأ :اولاق اميف

 ٌَنيِحِلاَّصلاو ْمِهِئاَبِْنَأ ءامسأب َنوُمَسُي اوُناك ْمُهّنَآ مُهَتْرَبَْأ الئأ» :لاق ءهثربخأف نكي يبنلا ٌثيتأف :لاق
 .مُهْلبَف او اك َنيِذَّلا

 ىلإ بلاط يبأ نب يلع هِي هللا ٌلوسر ثعبو :لاق «قاحسإ نبا نع ءريكب نب سنوي نع انيورو

 . مهتيزجب هيلع ٌمَدْقَيو «مهتاقدص عّمجيل نارجن لهأ

 ةصقلا هذه هقف ىف :لصف

 .نيملسملا ٌدجاسم باتكلا ٍلهأ ٍلوخُد ٌراوج : اهيفق

 كلذ ناك اذإ ًاضيأ مهدجاسم يفو نيملسملا ةرضحب مهتالص نم باتكلا ٍلهأ ٌنيكمت : اهيفو

 .كلذ دايتعا نم نونُكمُي الو ءًاضراع

 هّتعاط ْمِزَتلي مل ام مالسإلا يف هلخدُي ال يبن هنأب هِي هللا لوسرل يباتكلا نهاكلا ٌرارقإ نأ : اهيفو

 هالأس دقو هل نيربحلا لوق اذه ٌريظنو «هنم ةدر ُنوكي ال رارقإلا اذه دعب هنيدب َكَّسْمت اذإف .«هتعباتمو

 فاخن :الاق «؟يعابتا نم امكنمي امفا :لاق «يبن كنأ دهشن :الاق ءامهباجأ املف .«لئاسم ثالث نع
 نأو ءقداص هنأب هل بلاط يبأ همع ٌةداهش َكِلُذ ٌريظنو .مالسإلا كلذب امهمزلُي ملو «ٌدوهيلا انّلتقت نأ

 رابخألاو ريسلا يف ام لمأت نمو .مالسإلا يف ٌةداهشلا هذه هْلِخَدُت ملو «ًانيد ةيربلا نايدأ ري نم هيد

 هذه مهلخدت ملف «قداص هنأو «ةلاسرلاب هِي هل نيكرشملاو باتكلا لهأ نم ريثك ةداهش نم ةتباثلا

 رارقإلاو ةفرعملا الو ءطقف ةفرعملا وه سيل هنأو ؛كلذ ءارو رمأ ٌمالسإلا نأ ملع « «مالسإلا يف ةداهشلا

 . اتطايو ًارهاظ هنيدو هتعاط ُم مارتلاو «دايقنالاو «ٌرارقإلاو ٌةفرعملا لب لطقف

 مكحُي له ءْدِري ملو هللا ٌلوسر ًادمحم نأ ٌدهشأ :لاق ,اذإ رفاكلا يف مالسإلا ٌةمأ فلتخا دقو

 همالسإب مكحي : اهادحإ ءدمحأ مامإلا نع تاياور ثالث يهو «لاوقأ ةثالث ىلع ؟كلذب همالسإب

 ًارقم ناك اذإ هنأ :ةثلاغلاو . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب ّيتأي ىتح همالسإب مكحي ال :ةيناثلاو . كلذب

 ءافيتسا ٌعضوم اذه سيلو . هب ّيتأي ىتح همالسإب مكحي مل ًارقم نكي مل نإو ؛همالسإب مكُح ديحوتلاب

 مهو «نامزلا رخآ يف جرخي ًايبن نأ ىلع نوعمجم نيباتكلا ٌلهأو «ةراشإ هيلإ انرشأ امنإو «ةلأسملا هذه

 يف لوخدلا نم مهغعنمي امنإو «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم هنأ يف مهؤاملع ّكْشَي الو «هنورظتني

 .هاجلاو لاملا نِم مهنم هنولاني امو «مهل مهُعوضحو.«مهموق ىلع مهُتسائر مالسإلا

 .(5180) مقري () .(4980) مقرب ()



 (*) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز هى ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 ترهظ اذإ هّيوجو لب ؛كلذ ٌبابحتسا لب «مهترظانمو باتكلا لهأ ةلداجم ٌزاوج :اهنمو :لصف
 ٌرجاع الإ مهتلداجم نم ٌبرهي الو ءمهيلع ةجحلا ةماقإو «مهنم هُمالسإ ىجرُي نم مالسإ نم هّيحلصم
 ٌةيشخ الولو ءاهيرايو سوقلاو ءاهيداحو يملا َنْيَب ّلُْبلو .هلهأ ىلإ كلذ ٌلّويلف ؛ةجحلا ةماقإ نع
 «هنودقتعي امبو مهبتك يف امي هللا ٌلوسر هنأب ٌرارقإلا ِنْيباتكلا لهأ ٌمزلت يتلا ججُحلا نم انركذل ةلاطإلا
 . لقتسم فنصمب اهدارفإ هناحبس هللا نم وجرنو «قيرط ةئام ىلع ديزي ام هّعفد مهنكمُي ال امب

 يف حدّقلا مكل متي الو :مالكلا ءانثأ يف هل تلقف «كلذ يف ٌةرظانم مهئاملع ضعب نيبو ينيب رادو

 ىلاعت ءداسفلاو هفسلاو ملظلا مظعأ ىلإ هتبسنو ءهيف حدقلاو ىلاعت ٌبرلا يف نعطلاب الإلَك انيبن ةوبن
 راكتإو هدوحجب الإ كلذ مكل متي ال ؛كلذ نم غلبأ لب :تلق ؟كلذ انّمزلي فيك :لاقف «كلُذ نع هللا
 دقف ءملاظ كلم مكمعزب وهو «قداص يبنب سيل مكدنع دمحم ناك اذإ هنأ كلذ ٌَنايبو «ىلاعت هدوجو
 َمُرَحُيو ءلّلَحُي ىتح رمتسيو «كلذ هل متي مث ههلُقي مل ام هيلع لّرقتيو «هللا ىلع يرتفي نأ هل أيهت
 ٌلهأ مهو ؛لسرلا َعابتأ لتقيو ءباقرلا ٌبرضيو «للملا ٌحسنيو «عئارشلا عرشيو «ٌضئارفلا ضرفيو
 بسنيو «ضرألا ٌحتفي ىتح كلذ هل ميو «مهّرايدو مهلاومأ ِمَتْعَيو ,مهّدالوأو مهءاسن يبسيو .قحلا
 «لسرلا عابتأو ٌٍنحلا لهأب لعفي امو ءهدهاشُي ىلاعت ٌبرلاو هل هتبحمو هب هل ىلاعت هللا رمأ ىلإ هلك كلذ
 نُكمُيو «هرمأ يلعُيو «هرّصنيو هديؤُي ِهّلُك كلذ عم وهو «ةنس نيرشعو ًاثالث هيلع ءارتفالا يف رمتسم وهو
 نم «ءادعأ ُكِلِهُيَو ؛هتاوعد بيجُي هنأ كلذ نم بّجعأو ءرشبلا ةداع نع ةجراخلا رصنلا بابسأ نم هل
 كلذ عمو كَ هنم ءاعد ريغ نم هناحبس مهُلِصأَتسي ةراتو «هئاعدب ةرات لب «ببس الو هسفن هنم لعف ريغ
 ءاهئثتهأو ءهوجولا ٌمتأ ىلع هدعو هل زجني مث «ليمج دعو لك هدعيو ءاهايإ هلأس ةجاح لك هل يضقي
 ءىللا ىلع ٌبذك نمم ٌبذكأ ال هنإف ءملظلاو ِءارتفالاو بذكلا ةياغ يف مكدنع وهو اذه .اهلمكأو
 اهليدبتو «ضرألا نم اهعفر يف ىعسو «هلسرو هئايبنأ ٌعئارش لطبأ نمم ٌملظأ الو «كلذ ىلع ٌرمتساو
 هلُك كلذ يف ىلاعت هللاو «ًامئاد مهيلع هّترصن ترمتساو ؛هلسر عابتأو هبزحو هءايلوأ لتقو ءوه ديري امب
 نّمم ملظأ ال هنأ هيلإ ىحوأ هنأ هبر نع ٌريخُي وهو «نيتولا هنم عطقي الو «نيميلاب هنم ذُخأي الو ءهرقي

 مكئزليف ُهّللا لزنأ ام لثم ُلزنَأس لاق نمو ةيش هيلإ حوُي ملو ّيلإ َيِحوُأ لاق وأ ًابذك للا ىلع ىرتفا
 :امهنم مكل دب ال نيرمأ ٌدحأ هيذك ْنَم ٌرِِثاعم

 ىلع ذخأل ءميكح ٌريدق ٌربدم عناص ملاعلل ناك ولو ِهَرْبَدُم الو «ملاعلل عناص ال :اولوُقت نأ امإ
 تاوامسلا كلمب فيكف ءاذه ٌريغ كولملاب نيلي ال ذإ َنيملاظلل ًالاكن هلعجو «ةلباقم َمظعأ هلباقلو «هيدي
 ؟نيمكاحلا مكحأو «ضرألاو

 دَبأ ًامئاد قلخلا لالضإو «ملظلاو ؛هفسلاو ءروجلا نم هب قيلي ال ام ىلإ ٌبرلا ٌةبسي :يناثلا
 ءالعإو :هدعب نمي هرمأ مايقو «هتاوعد ةباجإو «ضرألا نم هل نيكمتلاو «بذاكلا ةرصن ْلَب ال «دابآلا
 «دانو عمجم لك يف داهشألا سوؤر ىلع نرق دعب ًانرق ةوبنلاب هل ةداهشلاو «هتوعد راهظإو «ًامئاد هتاملك
 متتعطو «حدق ٌمظعأ نيملاعلا بر يف متحدق دقلف ؟نيمحارلا محرأو «نيمكاحلا مكحأ لعف نم اذه نيأف

 هل ترهظو ءدوجولا يف ماق نيباذكلا نم ًاريثك نأ ركنن ال نحنو «ةيلكلاب هومتركنأو ؛نعط ٌدَّشأ هيف
 «هرباد اوعطقو ءهرثأ اوقحمف «مهعابتأو هلسر هيلع طلس لب ؛هتدم لطت ملو «هّرمأ هل متي مل نكلو «ةكوش
 .اهيلع نمو ضرألا ثري نأ ىلإو ءايندلا تماق ذنم هدابع يف هتنس هذه .هتفأش اولصأتساو



 ةصقلا هزه هقف يف :لصف 5ك41/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سطل 7 ش477فْ_ة سس ااا ري يداعملا دكر

 لهأ نم فصنم لك لب «بذاك وأ ملاظ هنإ : لوقث نأ هللا داعم :لاق «مالكلا اذه ينم عمس املف

 :هل تلق .ىرخألا يف ةداعسلاو ةاجنلا لهأ نِم وهف ءهرَّئأ ىفتقاو «هقيرط كلس نم نأب ٌرِقُي باتكلا

 نم ادب دجي ملف ؟ةداعسلاو ةاجنلا لهأ نم مكمعزب هرثأ يفتقمو «باذكلا قيرط كلاس نوكي فيكف

 هنع ترتاوت دق وهو دب الو ءهّقيدصت كمزل دقف :تلق . مهيلإ لسرُي مل نكلو ؛هتلاسرب فارتعالا

 ؛هنيد ىلإ باتكلا لهأ اعدو ءمِهيّمأو مهيِباَتِك ؛ٌنيعمجأ سانلا ىلإ نيملاعلا بر ٌلوسر هنأب رابخألا

 .هروف نِم ضهنو «ٌرِفاكلا َتِهْبَق ؛ةيزجلاو راغصلاب اورقأ ىتح مهنم هنيد يف لُحدي مل نم لتاقو

 نأ ىلإ مهِلَحِنَو مهللي فالتخا ىلع رافكلا ٍلادج يف لزي مل َِِي هللا لوسر نأ : :دوصقملاو

 ةيكملا ةروسلا يف نسحأ يه يتلاب مهلادجب هناحبس هللا هرمأ دقو ؛هدعب نم هباحصأ كلذكو ؛يفوُت

 ًارصان ٌفيسلا لعج امنإو :ٌُنيِدلا ماق اذهبو «ةلهابملا ىلإ ِةَجُحلا روهظ دعب مهّوعدي نأ هرمأو «ةيندملا

 :تمأو كوسو كنيس رهو «ةتانيبو هللا ججُح ٌرّضني فيس ٍفويسلا ٌلدعأو «ةجحلل

 ةيدوبعلا ةلزنم نع هجرخأ ٌثيحب ءاهّقحتسي اهقحتسي يتلا هتلزنم ٌقوف ًاقولخم ملّثع نم نأ : اهنمو :لصف
 لَه هنإ : هلوق امأو .لسرلا ةوعد عيمجل كلاخم كلو «هريغ هللا عم دبعو هللاب كرشأ دقف «ةضحملا

 :لقره ىلإ بتك دقو ءًاظوفحم كلذ نظأ الف ءبوقعيو قاحسإو ميهاريإ هلإ مساب نارجن ىلإ بتك

 دقو ء ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك ءكولملا ىلإ هبتُك يف هس تناك ءذهو «ميحّولا نمل نمْحرلا وللا مشب»

 49 نب نيش ياَدحسَو نثْلا تي َكَْي سلم» : :هيلع لزني نأ لبق كلذ لاقو ءاذه ةياورلا هذمل يف عقو

 . كوبت نم هعجرم دعب ٌنارجن ىلإ هباتكو «قافتاب ةّيكم ًةروسلا هذه نإف «طلغ ىلع طلغ كلُذو [لمنلا]

 لي هللا لوسر نإف «ربكتلاو ٌمظاعتلا مهنم رهظ اذإ مهمالك ِكرتو ءرافكلا لسر ٍةناهإ زاوج : اهيفو

 .مهالُحو مهللُح اوقلأو ءمهرفس بايث اوسبل ىتح مهيلع مالسلا دري ملو ءلسرلا ملكُي مل

 ىلع اوًرصأ لب ءاوعجري ملو وللا ٌةجح مهيلع تماق اذإ لطابلا لهأ ةلداجم يف ةئسلا نأ :اهنمو

 نم كتمأل سيل كلذ َّنِإ : لقي ملو «هلوسر كلذب هناحبس هللا رمأ دقو «ةلهايملا ىلإ مهّوعدي نأ دانعلا

 هيلع ركنُي ملو «عورفلا لئاسم ٌضعب هيلع ركنأ نمل سابع نب هللا ٌدبع هّمع نبا هيلإ اعدو ,كدعب

 مامت نم اذهو «كلُذ هيلع ركني ملو «نيديلا عفر ةلأسم يف يروثلا نايفس يعازوألا هيلإ اعدو ءةباحصلا

 . ةجحلا

 يرجيو ءاهريغو بايثلا نيو لاومألا نم مامإلا ديري ام ىلع باتكلا لهأ حلص زاوج : اهنمو

 ُلاملا كلذ نوكي لب «ةيزجب مهنم دحاو لك درفُي نأ ىلإ جاتحي الف ٠ «مهيلع ةيزجلا برض ىرجم كلذ

 وأ ءأرانيد ملاح لك نم ذخأي نأ هرمأ نميلا ىلإ اذاعم ثعب املو ءاوبحأ امك اهنوُمديتقي مهيلع ٌةيزج

 امأو ءحلص لهأ اوناكو ءملسم مهيف نكي مل نارجن ّلهأ نأ نيعضوملا نيب قرفلاو .ًايرفاعم هلُذَع

 ءاهقفلاو .مهنم دحاو لك ىلع ةيزجلا ٌبِرضي نأ هرمأف ءدوهي مهيف ناكو «مالسإلا راد تناكف نميلا

 راغصلا هجو ىلع رافكلا نم ذوخأم لام هنإف «ةيزج امهالكو «لوألا نود مسقلا اذهب ةيزجلا نوصخي

 ةمذلا يف اهّتوبُث زوجي اذه ىلعو ءًاضيأ ةيدلا يف تبثت تبثت امك ةمذلا يف للحلا توبث زاوج : اهنمو

 ١ . علخلاو قادصلا دقعب اهيف تبثت امك ءِفَلّلابو نامّضلابو ملسلا دقعب



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز خه ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 .هباسحب مهلاومأ نم هريغب لاملا نم هيلع اوحلاص ام ىلع مهُّتضواعم زوجي هنأ : اهنمو
 . ةدودعم ًامايأ مهوفيضُيو «مهومركُيو ِهّلُسُر اووؤُي نأ رافكلا ىلع مامإلا ظارتشا :اهنمو
 نأو ؛ناويح وأ ؛عاتم وأ «حالس ني هيلإ نوملسملا جاتحي ام ةيراع مهيلع هطارتشا ٌراوج : اهنمو

 يف هيلع مالكلا مدقت دقو «لمتحم اذه ؟عرشلاب وأ طرشلاب ةنومضم يه له نكل «ةنومضم ةيراعلا كلت
 .فلتلا نامضل ضرعتي ملو ءدرلاب ةنومضم اهنأب انه اه حرص دقو «نينح ةوزغ

 امك اذهَو :مهنيد يف مارح اهنأل «ةيوبرلا تالماعملا ىلع باتكلا ّلهأ ّرِقُي ال َمامإلا نأ :اهنمو
 .كلذ ىلع مهّدحي لب ؛ىنزلاو طاوُللا ىلع الو ءركسلا ىلع مهُرَتُي ال

 «نيملسملا قح يف كلذ زوجي ال امك ءرخآ ملظب رافكلا نم لجر ذخؤُي نأ زوجي ال هنأ : اهنمو
 . ملظ امهالكو

 نيملسملا اوُّشَع اذإف ءمهحالصإو ةمذلاو دهعلا لهأ حصنب ظورشم ةّمذلاو دهعلا ّدقع نأ :اهنمو
 اوقرح امل مهدهع ضاقتنا يف انّريغو نحن انيتفأ اذهبو ءةمذ الو مهل دهع الف مهنيد يف اودسفأو
 لب ءام هجوب مهناعأو مهأطاو نم دهع ضاقتنابو «عياجلا ىلإ ىرس ىتح قشمد يف ٌميظعلا قيرحلا
 .نيملسملاو مالسإلاب ررضلاو شغلا مظعأ نيم اذه نإف ءرمألا يلو ىلإ هعفري ملو كلذ ملع نمو

 ءانيمأ نوكي نأ يغبني هنأو «مالسإلا ةحلصم يف ةندُهلا لهأ ىلإ ملاعلا لجرلا مامإلا ُثعب :اهنمو
 وه اذهف ءاهريغب اهُبوشي ال ؛هلوسرو هللا ةاضرم ٌدرجم هدارم امنإو «ءىوه الو هل ضرغ ال يذلا وهو
 .حارجلا نب ةديبُح يبأ لاحك «نيمألا ٌقح نيمألا

 .ملعلا لهأ لأس لوؤسملا ىلع لكشأ نإف «هنع هولأس امع مهُياوجو باتكلا لهأ ٌةرظانم : اهنمو
 لكشُي مل الإو «هفالخ ىلع ٌليلد ٌموقي ىتح هرهاظ ىلع لمحُي قالطإلا دنع مالكلا نأ :اهنمو

 نب نوراه هنأ ىلع لدي ام ةيآلا يف سيلو اذه .[1+ :ميرم] 4توُرَع تأكل : ىلاعت هلوق ةريغملا ىلع
 مض ىتح كلذب فتكي ملو «نارمع نب نوراه هنأ اذه ىلإ ٌمض دروملا لب ءلاكشإلا مزلي ىتح نارمع
 وهو ءدساف داريإ هُداريإف «كلُذ نم ءيش ىلع ظفللا لدي ال هنأ مولعمو «نارمع نب ىسوم وخأ هنأ هيلإ
 .دصقلا داسف وأ «مهفلا ءوس نم امإ

 عمجيل ًنارجن لهأ ىلإ هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثعب لك يبنلا نإ :قاحسإ ٍنبا لوق امأو
 ٌلكشأو ؛ناعمتجت ال ةيزجلاو ةقدصلا نأل «ٌضقانتم ٌمالك هنأ نظي دقف «مهتيزجب هيلع مدقيو «مهِتاقدص
 ةنس ىلوألا ىدامجج وأ ءرخآلا عيبر رهش يف ديلولا نب دلاخ ثعب هيفي يبنلا نأ هّريغو وه هركذ ام هنم
 نإف ءًاثالث مِهّلِتاَقُي نأ لبق مالسإلا ىلإ مهّوُمدي نأ هرمأو ؛نارجنب بعك نب ثراحلا ينب ىلإ رشع
 يف نوبرضي باكرلا ثعبف ؛مهيلع مدق ىتح دلاخ جرخف ؛مهلتاقف اولعفي مل نإو «مهنم لبقاف اوُباجتسا
 مهملعي دلاخ مهيف ماقأف ؛هيلإ اوعد اميف اولمخدو «سانلا ملسأف «مالسإلا ىثإ نوعديو ءهجو لك
 دقو «مهدفوب هيلإ لبقُيو «لبقُي نأ ُِلك هللا ٌلوسر هيلإ بتكف .هلِكَي هللا ٍلوسر ىلإ كلذب بتكو «مالسإلا
 اوريغي ال نأو نمأ باتك مهل بتكو «ةلح يفلأ ىلع مهحلاصف كك هللا لوسر ىلع اودفو مهنأ مدقت
 .اورشعُي الو ءاورشحي الو «مهنيد نع

 .مدقت ام ىلع ىراصنلا حلاصف «نييمأو ىراصن : نيفنص اوناك نارجن لهأ نأ :اذه باوجو



 ركب نب دعس يذب دفو مودق يف :لصف 44 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ك0 تاسع

 مي 0 يي يك تتسا ىلع مهو مدقو اوملسأف ديلولا نب ةلاخ مهيلا ثعبف «مهتم نويمألا امأو

 أدبن الو «قرفتن الو عمتجن انك : اولاق , «؟ةّيِلِماَجل | يف مُكَلَئاَق نم َنوُِلْفَت مّتنُك مبا : لَو هللا ٌلوسر مهل

 :هلوقف .بعك نب ثراحلا ونب مه ءالؤهو «نيصحلا نب سيق مهيلع رّمأو ,؟متقدص» :لاق ءملظب ًادحأ

 نم تاقدص «نارجن لهأ نم نيتفئاطلا هب دارأ «مهتيزج وأ مهتاقدصب هيتأيل نارجن لهأ ىلإ ًايلع ثعب

 .ىراصنلا ةيزجو «مهنم ملسأ

 مورلا برع كلم يماَّدُجلا ورمع نب ٌةَوْرَق لوسر مودق يف : لصف
 هل ىدهأو «همالسإب ًالوسر هكوهللا ٍلوسر ىلإ يماذجلا ورمع نب ةورف ثعبو :'"' ”قاحسإ نبا لاق

 ضرأ نم هلوح امو ناعم هّلِزنم ناكو «برعلا نم مهيلي نم ىلع مورلل ًالماع ٌةورف ناكو ءءاضيب ةلغب

 ٌمورلا تعمتجا املف «مهدنع هوسبحف هوذخأ ىتح ه هوبلط «همالسإ نم كلذ ٌُمورلا غلب املف ءماشلا

 :لاق «نيطسلفب ءارفع :هل لاقي مهل ءام ىلع هيلصل

 لِجاَوُرلا ىدخإ َقْوُف اًَرْفَع ٍءاَم ئلمت اهليبخ ُنأِب ئَمْلَس ىتأ ْلَمَالَأ

 لجاكمملاباهْفَّرظَأ ًةَبْنَسُم اهنأ ْلْخَفلا بِرْضَي ملٍةَقاَن ئلَع

 :لاقه هولّتقيل هومّدق امل مهنأ يرهزلا معزو :قاحسإ نبا لاق

 يماّقَمو يمظفأ يِبّرِلْمْلِي يبنئأبّنيِمِلْسُملاَةَرَسْعْلَب

 . ىلاعت هللا همحري ءءاملا كلذ ىلع هوبلصو :هقنع اوبرض مث

 يك هللا لوسر ىلع ركب نب دعس يذب دفو مودق يف :لصف

 «سابع نبا نع «سابع نبا ىلوم بيرُك نع عفيون نب ديلولا نب دمحم ينئدح :قاحسإ نبا لاق

 باب ىلع هّريعب خانأف هيلع َميقف «كيهللا لوسر ىلإ ًادفاو ةبلعت نب ماَمسغ ركب نب دعس ونب ثشعب :لاق

 نبا مكُيأ : :لاقف «هباحصأ يف سلاج دجسملا يف وهو يي هللا لوسر ىلع َلخد مث «هلقعف ءدجسملا

 ّنبا اي :لاقف , ؛معن» :لاقف ؟دمحم :لاقف ,؟بِلَطُملا ِدْبَع ُنْبا اَنأ» : لي هللا ٌلوسر لاقف ؟بِللكُملا ِدْيَع

 يِسْفَت يف ُدِجَأ آل» :لاقف . .كسفن يف نّدجت الف «ةلأسملا يف كيلع ُظِلْعُمو كُلِئاس ينإ ؛بلطملا دبع

 ؛كدعب ٌنِئاك وه ْنَم هلإو «كلبق ناك ْنَم هلو «كيهأ هلإو كهلإ هللا َكُدْمْنأ : لاقف كل ادب مَع ْلَسَك

 وه نم هْلِإو «كلبق ناك ْنَم هلإو ؛كهلإ َهّللا َكُدُسْنآَف :لاق * معن ّمُهّللا» : لاق ؟ًالوسر انيلإ كّمعب ُهَللآ

 لاقف ؟نودّبعي ناب ناك يتلا ادنألا ذه علخن ذأو ءاثش هب فرش ال هي نأ رع مأ ُهَّللآ «كدعب ٌنِئاك

 «ةاّكزلاو «ًةالصلا : :ٌةضيرف ٌةضيرف مالسإلا ٌضِئارف رُكذي لعج مث « «معن ّمُهّللا» : للك هللا ٌلوسر

 غرف اذإ ىتح اهلبق يتلا يف يف هّدشن امك ةضيرف َّلُك دنع هُدشني ءاهّلُك مالسإلا ٌضئارفو «جحلاو «مايصلاو

 ٌبنتجأو «ّضئارفلا يدؤأسو فّلوسرو هدبع ًادمحم نأ ٌدهشأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ ينإف : لاق

 نإ : : ىلو نيح لها لوسر لاقف «هريعب ىلإ ًاعجار فرصنا مث ءٌصْقنأ الو ٌديزأ ال ءهنع ينتيهن ام

 قلطأف «هريعب ىتأ مث «نيتريدغ اذ ٌرعشأ ًادلج ًالجر مامض ناكو هةّنَجلا ٍلُخْدَي «ِنْيَكَصِيِقَعلا وُذ ْقّدْصَي

 ُثاللا ٍتسئب :لاق نأ هب ملكت ام َلَّوأ ناكو هيلع اوعمتجاف ؛هموق ىلع َمِدَق ىَّتح ٍجرخ مث «هلاقع

 )١( /؟ «ماشه نبا ةريس» رظنا 697..



 (8) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 55 هموقو هلا دبع نب قراط مودق يف :لصف

 الو نارْضَي ام امهنإ «مكّليو :لاق .ماذُجلاو «ٌنونجلاو ءّصربلا قتا ءمامض اي ْهَم :اوُلاقف ءىّرُعلاو
 الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ ينإو ءهيف متنك امم هب مكذقنتسا ًاباتك هيلع لزنأو ًالوسر ثعب دق هللا نإ ءٍناعّفني
 نم ىسمأ ام هللاوف ءهنع مكاهنو هب مكرمأ امب هدنع نم مكتتج دق ينإو ءهلوسرو هّدبع ًادمحم نأو هللا
 نم لضفأ موق دفاوب انعمس امف :قاحسإ نبا لاق .املسم الإ ةأرما الو لجر هترضاح يف مويلا كلذ
 / ,(0هذه وحنب سنأ ثيدح نم «نيحيحصلا١ يف ةصقلاو ,©0ةبلعث نب مامض

 رهاظلاف «ديعب اذهو «جحلا ضرف دعب ناك مامض مودق نأ ىلع لدي ةصقلا هذه يف جحلا ركذو
 .ملعأ هللاو ةاورلا ضعب مالك نم ةجردم ةظفللا هذه نأ

 كي هللا لوسر ىلع هموقو هللا دبع نب قراط مودق يف :لصف
 نب قراط :هل لاقُي لجر ينثدح :لاق «دادش نب عماج نع «يقهيبلا ركب يبأل كلذ يف انيور

 «سانلا اهّيأ ايد :لوقي وهو هل ةبجم هيلع «لجر لبقأ اذإ «زاجملا قوسب مئاقل ينإ :لاق هللا دبع
 هنإف هوقّدصُت ال !ُسسانلا اهّيأ اي :لوقي ةراججلاب هيمري هٌعبتي لجرو «هاوُحِلْفت هللا الإ هلإ ال :اوُنوق
 نم :ٌتلق :لاق «هللا ٌلوسر هنأ معزي يذلا مشاه ينب نم مالغ اذه :اولاقف ؟اًذه ْنَم :ٌتلقف «باذك
 نم ائجرحت ءاوٌرجاهو ؛ُسانلا ملسأ املف :لاق «ىّرُعلا دبع هّمع اذه :اولاق ؟اذه هب لعفي يذلا اذه
 «هذه ريغ ًابايث انسبلف انلزن ول :انلق ءاهلخنو اهناطيح نِم انوند املف ءاهرمت نيم ٌراتمن ةنيدملا ُديُِ ذل
 «؟نوديرُث نياو» :لاق لولا نم :انلق «؟موقلا بقا نيآ ني» :لاقو مّلسف هل نيرملي يف لجر اذإف
 انعمو ءانل ٌةئيعظ انعمو :لاق .اهرمت نم ٌراتمن :انلق «؟اهيف مكّيجاح ام» :لاق «ةنيدملا هذه ٌديِرُن :انلق
 امف :لاق ءرمت نم ًاعاص اذكو اذكي معن :اولاق ؟اذه مكلمج نوُعيبتأ» :لاقف «موطخم رمحأ لمج
 :انلق ءاهلخنو ةئيدملا ناطيحب انع ىّراوت املف «قلطناف «ءلمجلا ماطخي ذخأف «ًاعيش انلق امم انعضوتسا
 دقل هللا :انعم يتلا ٌةأرملا لوقت :لاق ءًانمث هل انذخأ الو «فرعن نمم انلمج انعب ام هللاو ءانعنص ام
 .مكلمج نمثل ةئماض انأ ءردبلا هليل رمقلا ُةَقِش ههجو نأك ًالجر ُثيأر

 ُتيأر ام «مكب ٌرِدْعي ال لجر هجو تيأر دقلف ءاوموالت الف :ةئيعظلا تلاق قاحسإ نبا ةياور يفو
 هِي هللا لوسر وسر انأ) :لاقف ٌلجر لبقأ ذإ كلذك مه امنيبف «ههجو نم ردبلا ٌةليل رمقلاب ةيشأ ًائيش
 مث ءانيفوتساو انلتكاو ءانعيش ىتح انلكأف «اوفوتساو ءاوُناتكاو ءاوعبشاو ءاولُكف «مكرمت اذه «مكيلإ
 :لوقي وهو هتبطخ نم انكردأف «سانلا ٌُبطخي ربنملا ىلع مئاق وه اذإف .دجسملا انلخدف ةئيدملا انلخد
 َكاَْذَأو كاحأو َكَمْحأو ٌكاَبأو َكَمَأ ءئلْفشلا ديلا َنِم ٌرْيَخ اًيلُعلا ُدَيلا مك ريح ُةَكَدَصلا نق اوُقَّدَصَت»
 يف ءامد ءالؤه يف انل !هللا لوسر اي :لاقف ءراصنألا نم :لاق وأ «عوبري ينب نم لجر لبقأ ذإ «َكاندأ
 .©©تارم ثالث هدو ىَلَع ينج ال نأ َّنإ» :لاقف «ةيلهاجلا

 .د1/7 /؟ ماشع نبال «ةريسلا» رظناو .نسح هدانسإو هب قاحسإ نبأ قيرط نم ءالاله 710/4 /0 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(
 .دهاوش هلو ؛(515) يذمرتلاو «20) ملسمو :(51) يراخبلا هجرخأ (0)
 .541 72٠/0 «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (م)



 ميَذُس دعس ينب دفو مودق يف :لصف 54١ (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هةدطشلللللللل ا 60ْ16ا اي يف يف دامس دو

 بيجُت دفو مودق يف :لصف
 مهلاومأ تاقدص مهعم اوقاس دق ًالجر رشع ٌةئالث ِنوُكَّسلا نم مهو «بيجُت دفو لَو هيلع مدقو

 قح كيلإ انقس !هللا لوسر اي :اولاقو «مهلزنم مركأو ءمهب لَك هللا لوسر ٌرُسف «مهيلع هللا ضرف يتلا

 انمدق ام !هللا لوسر اي :اولاق «مُكِئاَرَقُف ىلع اهوُمِسُناَف اهوُدر» :ِلك هللا لوسر لاقف ءانلاومأ يف هللا

 اذه هب دفو ام لثمب برعلا نم دقو ام !هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف ءانئارقف نع لَضَف امب الإ كيلع

 ُهَرْدَص َحَرَش ًارْيَخ هب ةارآ ْنَمَك لجو رع هللا ِدَيِب ىَدُهلا نإ :هلي هللا لوسر لاقف «بيجُت نم يحلا

 دادزاف «نئسلاو نآرقلا نع هنولأسي اولعجو ءاهب مهل بتكف ءءايشأ للي هللا لوسر اولأسو ««ناّميإلل

 :مهل ليقف «ثبللا اوليطُي ملو ءامايأ اوماقأف «مهتفايض نسحُي نأ ًالالب رمأو «ةيغر مهب لَك هللا لوسر

مو ءهايإ انمالكو هل هللا لوسر انتيؤرب مُهريخنف انءارو نم ىلإ ٌعجرن :اولاقف ؟مكبجعُي ام
 مث ءانيلع در ا

 :لاق .دوفولا هب زيجُي ناك ام عفرأب مهزاجأف «ًالالب مهيلإ لسرأف «هنوُمدوُي كي هللا لوسر ىلإ اوؤاج

 املف ءانيلإ هولسرأ» :لاق ءاتس انثدحأ وه انلاحر ىلع ءانفلخ مالغ ءمعن :اولاق (؟ذَحَأ ْمُكّْدِه يتب له"

 انيضق دق انإف ءهنم كّتجاح ضقاف دي هللا لوسر ىلإ قلطنا :مالغلل اولاق ءمهلاحر ىلإ اوعجر

 ىَذْبَأ ينب نِم قرما ينإ !هللا لوسر اي :لاقف لَو هللا لوسر ىتأ ىتح ُمالغلا لبقأف «هانعدوو هنم انجئاوح

 امو" :لاق .هللا لوسر اي يتجاح ضقاف ؛مهجِئاوح ٌتيضقف  ًافنآ كوتأ نيذلا طهرلا نم :لوقي

 اوُقاسو «مالسإلا يف نيبغأر اوُمِدَك اوناك نإو «يباحصأ ةجاحك تسيل يتجاح َّنِإ :لاق «كّمجاح

 يل رفغي نأ لجو ّزع َهّللا لأست نأ الإ يدالب نم ينلّمعأ ام َللاو ينإو ؛مهتاقدص نم اوُتاس ام

 هَل ُرِفَغا ّمُهّللا» :مالخلا ىلإ لبقأو يك هللا لوسر لاقف ءيبلق يف يانغ لعجي نأو «ينمحريو

 ىلإ نيعجار اوقلطناف ؛هباحصأ نم لجرل هب رمأ ام لثمب هل رمأ مث ,وبْلَك يف ٌءانغ ْلَمجاو ُهْمَحْراو

 لاقف «ىذبأ ونب نحن :اولاقف ءرشع ٌةنس ىنمب مسوملا يفي هللا لوسر اًوَاو مث ؛مهيلهأ

 انئَّدُح الو طق هلثم انيأر ام !هللا لوسر اي :اولاق ؛مُكَمَم يناتأ يلا ُمالّملا َلَمْك اَم» للي للا وسر

 :لَك هللا ٌلوسر لاقف ءاهيلإ ٌتفتلا الو اهّوحن رظن ام ايئدلا اومستقا نمانلا نأ ول ءهللا هقزر امي هنم عنقأب

 ؟هللا لوسر اي ًاعيمج لجرلا تومي سيل وأ :مهنم لجر لاقف ,ءاعيِمَج َتوُمَي ْنَأ وُجْرأل ينإ هلِل ُدْمَحلا»د

 َكلَي ٍضْعَب يف ُهكِرْنُي نأ ُهَلَجَأ َلَمْلَك ءاّيْنُدلا ٍةَيدوَأ ين هُموُمُمو هؤاَوْهَآ ُبَعَمَ :هي هللا لوسر لاقف

 هدهزأو «لاح ٍلضفأ ىلع انيف ٌمالغلا كلذ شاعف :اولاق ,«كَّلَم اهّيَأ يف لجو رع ُهَللا يلابُي الف ةّيدزألا

 ماق «مالسإلا نع نميلا لهأ نم عجر ْنَم ٌعجرو عي هلل لوسر يفوت املف هَّقزُ امب هعنقأو ءايندلا يف
 ىتح هنع لأسيو هرُكْذَي قيدصلا ركب وُبأ لعجو ءدحأ مهنم عجري ملف ؛مالسإلاو هللا مهركذف ؛هموق يف

 .©'”اريخ هب هيصوي ديبل نب دايز ىلإ بتكف «هب ماق امو «هّلاح هّعلب

 ةعاضُق نم َمْيَنُه دعس ينب دفو مودق يف :لصف

 يف ًادفاو ِهلك هللا لوسر ىلع ٌتمدق :ميِذُه دعس ينب نم هيبأ نع «نامعنلا يبأ نع «يدقاولا لاق

 يف لخاد امإ :ناّقئِص ُسانلاو «برعلا ّحادأو «ٌةبلغ دالبلا هلل هللا ٌلوسر أطوأ دقو « يموق نم ٍرّمَث

 ىتح ّدجسملا مون انجرخ مث ؛ةنيدملا نم ٌةيحان انلزنف .فيسلا نم ٌفئاخ امإو .هيف ٌبغار مالسإلا

 )١( دعس نبال «تاقبطلا» رظنا ١/7199,



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هذ دَسأ ينب دفو مودق يف :لصق

 سانلا عم لخدن ملو «ٌةيحان انمُّقف ءدجسملا يف ةزانج ىلع يلصُي يي هللا لوسر ُدجنف «هباب ىلإ انيهتنا
 :لاقف ءانب اعدف ءانيلإ رظنف هوتي هللا لوسر فرصنا مث «هتيابنو هلو هللا لوسر ىقلن ىتح مهتالص يف
 ىلع مُيَلَص ًالَهْلا :لاق .معن :انلق «؟مُمنَأ ٌنوُمِلم» :لاقف ٍيِيِذُس دعس ينب نم :انلقف «؟مُكنَأ ْنَم»
 اًمَئْبآ» :يي هللا ٌلوسر لاقف ««كميابُت ىتح انل زوجي ال كلذ نأ اننظ !هللا لوسر اي :انلق (؟ْمُكيِخَأ
 دق اتلاحر ىلإ انفرصنا مث ؛مالسإلا ىلع كي هللا لوسر انعيابو انملسأف :اولاق «نوُمِلْسُم مثنأك ئنلْسأ
 ىلع هعيابف ءهيلإ انّيحاص مّدقتف «هيلإ انب َيِتأَف ءانبلط يف هي هللا ٌلوسر ثعبف ءانّرغصأ اهيلع انفلخ
 ءديلَع هللا ُكَراَي ءٍمُهئياَح مْوّقلا ٌرْضأ» :لاقف ءانُمِداخ هنإو انّرْغصأ هنإ !هلل قوسر اي :انلقف مالسإلا
 ناكف ءانيلع كي هللا لوسر ِهرّمأ مث ءهل تي هللا لوسر ءاعدل «نآرقلل انأرقأو انّريخ ٍهللاو ناكف :لاق
 ءانموق ىلإ انعجرف ءانم لجر لكل ةضف نم قاوأب انزاجأف ًالالب رمأ ءفارصنالا اندرأ املو ءانُمْؤَي
 .©0مالسإلا هللا مهقزرف

 ةراّرَق ينب دفو مودق يف :لصف
 ٌدفو هيلع َمِدَق ءكوبت نِم هِي هللا ُلوسر َّعجر املو :«ءافتكالا» باتك يف ملاس نب عيبرلا وبأ لاق

 ىلع َنوُبْيَسُم وهو مالسإلاب ٌنيرقم ِوَب هللا لوسر اوؤاجو «ثراحلا تنب ةلمر راد يف اولزنف .مهّرْغِصأ وهو «نصح نب ةنييع يخأ نبا سيق نب ُرُحْلاو «نصح نب ٌةجراخ مهيف «ًالجر رشع ةعضب ةرازق ينب
 ءاندالب تكَئسأ !هللا لوسر اي :مهّدحأ لاقف ءمهدالب نع هاي هللا ُلوسر مهلأسف ءٍاجع باكر
 انل عفشيلو «كبر ىلإ انل غفشاو ءاَثيغُي كبر انل ٌعداف ءانلايع ترو ءانيانج بدجأو ءانيشاوم ُْتْكَلَعَو
 يذلا ِنَمُك لجو ّرَع در ىلإ ٌتْمَقَس امّنِإ اذه َكَلْيَو هللا َناَحْبس» :ِلكي هللا لوسر لاقف ,كيلإ كّبر
 هِلالَجو هيَملَطَع نم َِت يهك «ضرألاو ٍتاواَمسلا هيِسْرُك ْعِسَو ءٌميِظَعلا وه الإ هلإ ال ؟هيلإ اَنْ ُعَمْشَي
 ْنَل :يبارعألا لاقف «ةمعن» :لاق ؟لجو زع انّير كحضيو ؛هللا ٌلوسر اي :يبارعألا لاقف «مُكئاَيَق ِبْرُقو «مكلزأو ْمُكِفْفَس نِم ُكَحضيَل ٌلَجو رع هللا َّنإ :هلي هللا لوسر لاقو هدييَجبلا ُلْحّرلا ظِيَي امك
 عفري ال ناكو «تاملكب ملكتف «رّبنملا ٌدَِصو ءهلوق نم لَو يبنلا كجضف ءًاريخ ُكحضي ّبَر ْنِم مَدْعَت
 نم طفح امم ناكو ءهيطبإ ضايب يؤر ىتح هيدي عفرف ءءاقستسالا عفر الإ ءاعدلا نم ءيش يف هيدي

 ًائيرَم ًاثيغم اثيغ انقسا ّمُهَللا .تّيَملا َكَدْلَب يخأو ءَكَئَمْحَر ٌرشناو َكَمِياَهَبو ٌكَدالب ٍقْسا ّمُهْللا» : هئاعد هَ م به 2 3 0 ممم ومس م86 هم وومم كَ ) 0
 الو مْذَم الو ءباَذَع اَيْفُس ال ٍةَمْحَر ايفُس َمُهَّللا ٌناَض َرْيَغ ًاعِفاَن لجآ َرْيُم ًالِجاَح ًاعساو ًاقَبط ًاعيرم
 1 .©:ءاّدغألا ىلع انرضْناو ٌثيغلا انِقْسا ّمُهَّللا ءقْحَم الو ءِقَرُغ

 دّسأ ينب دفو مودق يف :لصف
 هّدحو هللا نأ اندهش انإ ؛هللا لوسر اي :مهملكتم لاقف ءاوملكتف ءدجسملا يف هباحصأ عم ٌسلاج 7 58 0 و 9 0 5 لَك هللا لوسرو «دليوُش نب ٌةحلطو ؛دبعم نب ةصباو مهيف «طمهر ٌةرشع دسأ ىنب ٌدفو لي هيلع مدقو

 لاق .انعارو نمل نحنو اقع انيلإ ثَعِبَت ملو ءدَّللا لوسر اي كانئجو .هلوسرو هّدبع كنأو هل كيرشاال

 هع هه لب وسلس 8ع ادت ال لك ًائلسأ ل َكَلَع يمي :هلوسر ىلع هللا لزنأف : يظرقلا بعك نب دمحم

 )١( دعس نبا هجرخحأ  "74/1١مهتم كورتم وهو ءرمع نب دمحم همساو «يدقاولا هخيش نع .

 )١( «تاقبطلا» رظنا ١/7910



 َيِلَب دفو مودق يف :لصف 1947 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ك0 ا م ا دا هلا مهلا

 ُةفاّيِعلا ذئموي هنع لي هللا لوسر اولأس امم ناكو [تارجحلا] 469 َنِوِدَص ْرْثُك نإ نمل ٌوَسَدَم نأ يَ

 انك ٌروُمَأ هذه نإ ؛هللا لوسر اي :اولاقف :هلك كلذ نع هيَ هللا لوسر مهاهنف «ىصحلا ٌبرضو ٌةَئاَهَكلاَو

 ّنِم يبن ُهَمْلُعِ» :لاق .طَخلا :اولاق ؛؟يِه امو» :لاق ؟تيقب ًةلصخ َتيأرأ «ةيلهاجلا يف اهلعفن

 ١ .©0وميَع ِِمْلِع َلْثِم فَداَص ْنَمَك ئاييْنألا

 ءارْهَب ٍدَفَو مودق يف :لصف
 بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابُص يمأ تعمس :تلاق دادقملا ٍتنب ةميرك نع يدقاولا ركذ

 مهلجاور نودوقي اوُلِبقأف «ًالجر ٌرشع ٌهثالث مهر كي هللا ٍلوسر ىلع نميلا نِم ءارهب ُدفو مدق :لوقت

 «مهب بحرف «دادقملا مهيلإ جرخف ةليَّدخ ينبي انلزانم يف ٌنحنو «دادقملا باب ىلإ اوهتنا ىتح

 ناكو «ٌدادقملا اهلمحف ءاهيلع سلجنل اوُلِحَي نأ لبق اهانأيه انك دق سيح ْنِم ِةَْفِجِب مهءاجو «مهلزنأف

 ين لكألا كلت انعمجف ءّلَكُأ اهيفو ٌُةَعْصَقلا انيلإ ُتّدُرو اوُلِهَت ىتح اهنم اولكأف «ماعطلا ىلع ًاميرك

 لاقف «ةملس ٌمأ تيب يف هّندجوف «يتالوم ةردِس عم كي هللا لوسر ىلإ اهب انثعي مث «ةريغص ٍةعصق

 لعف ام» :لاق مث «يِمَض» :لاق ؛هللا لوسر اي معن :ةردس تلاق ؛؟اذهب ُتّلسرأ ةعابّض» :هلكي هللا ُلوسر

 ىتح تيبلا يف هعم نمو وه ًالكأ لي هللا ٌلوسر اهنم ٌباصأف :تلاق ءاندنع :ٌتلاق ؛؟دبعم يبأ فيض

 يف يقب امب ُتعجرف :ةردس تلاق :«ْمُكِفْيَض ىلإ َيِقَب اَمب يِبهْذا» :لاق مث ؛ُةَرْدِس مهعم تلكأو ءاوُلِهَ
 «ٌموقلا لعج ىتح ٌضيِغَت امو «مهيلع اهددرن ءاوماقأ ام ُفيِضلا اهنم لكأف :تلق «يتالوم ىلإ ةعصقلا

 َرِكُذ دقو «نيحلا يف الإ اذه لثم ىلع ٌرِْقَت انك ام انيلإ ماعطلا ٌبحأ َنِم انُلهْنل كنإ !دبعم ابأ اي :نولوقي

عم وبأ مهربخأف «عّبُّسلا يف كدنع نحنو وحن وأ ُةَقلُعلا وه امنإ «مكدالبب ٌماعطلا نأ انل
 ربخب دب

 دهشن :نولوقي ٌموقلا لعجف قي هللا لوسر عباصأ ٌةكرب هذهف ءاهّدرو ًالكأ اهنم لكأ هنأ كلي هللا لوسر

 مث ءًامايأ اوماقأو « «ّضئارفلا اومّلعتف لي هللا لوسر دارأ يذلا كلذو «ًانيقي اودادزاو هللا لوسر هنأ

 ."”مهيلهأ ىلإ اوفرصناو «مهزئاوجب مهل رمأو «هنوعّدوُي لك هللا لوسر اوؤاج

 ةرذٌع دفو مودق يف :لصف

 «نامعنلا نب ةرمج مهيف «ًالجر ٌرشع انثا عست ةئس رفص يف ةرْذُع دفو لي هللا لوسر ىلع مدقو

 نحن ءهمأل يَصُق ةوخإ ةرذُم وتب نحن هُركْتُت ال نم :مهملكتم لاقف ؟مّْقلا نَم» :هلي هللا لوسر لاقف
 كلَ هللا لوسر لاق ؛ماحرأو ٌتابارَّق انلو ركب ينبو ةعازُش كم نطب نِم اوحازأو ءًايصُق اودضع نيذلا

لا ٌلوسر مهرّشبو ءاوملسأف :؟مكب ينقَرعأ اَم ءًالهأو مكب ًابحرم»
 ىلإ لقره برهو «ماشلا حتفب ِدِكي هل

 اهنوحبذي اوناك يتلا حئابذلا نعو ؛ةنهاكلا لاؤس نع هلي هللا لوسر مهاهنو «هدالب نِم عنتمم

 .©9اوزيجأ دقو اوُقرصنا مث «ةلمر رادب ًامايأ اوماقأف «ةيحضألا الإ مهيلع سيل نأ مهربخأو

 يلب دفو مودق يف :لصف
َمِدَّقَو .هدنع يوَلَبلا تباث نب عفيوُر مهلزنأف « عست ةنس نم لوألا عيبر يف ّنِلَب دفو هيلع مدقو

 مهب 

 ءاوملسأف :«َكِيِؤَقِبَو كب ًابَحْرَم» :ِكي هللا لوسر هل لاقف «يموق ءالؤه :لاقو لي هللا لوسر ىلع

 .ا"1/1 «تاقبطلا» رظنا (؟) 7917/١. «تاقبطلا» رظنا )١(



 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لن َيِلَب دفو مودق يف :لصف

 يف َوهَك «مالشإلا ٍرْيَغ ىلع َتاَم نَم لكك «مالشإلل ْمُئادَه يذلا لل ُدْمَحلا» :كك هللا لوسر مهل لاقو
 ؟رجلأ َكِلَُذ يف يل لهف «ةفايضلا يف ةبغر يث نإ !هللا لوسر اي :دفولا خيش بِيَبُضلا وبأ هل لاقف ,هِراّتلا
 ؟ةفايّضلا ٌتقو ام !هللا لوسر اي :لاق ,هةُقَدَص َوُهَك ريِقُك وأ ّينَخ ىلإ ُهتنَئَص ٍفوُرْغَم لكَ ْمَعَتا :لاق
 :لاق ؛كَجرْحُيَف َكَدْنِع مق ْنَأ ٍفْيَّضلِل لحي الو ٌةَكَدَص َّوُهَك َكِلْذ َدْعَب ناك امف ,مايأ دلتا :لاق
 ىلإ اوُمجرف اوماق مث :عفيور لاق ,هبِحاَص ُهَدِجَي ىَّنَح هعد ُهَلَو كَل اَم) :لاق ؟ريعبلاف :لاق بذل أ َكيِخَأل أ َكَّل يِه» :لاق ؟ضرألا نم ةالفلا يف اهدجأ منغلا نم ةلاّضلا َتيأَرَأ .هللا لوسر اي
 نمو هنم نولكأي اوناكو ءارمّتلا اذهب ْنِصنْسا» :لاقف ءأرمت لوحي يلزنم يتأي كي هللا ُلوسر اذإف «يلزنم
 ."”ههدالب ىلإ اوعجرو ؛مهزاجأو يو هللا لوسر اوُهدو مث ءائالث اوماقأف «هريغ

 يح :بتارم ُثالث وهو «هب لزن نم ىلع ًاقح فيضلل نأ :هقفلا نم ٍةصقلا هذه يف :لصف
 بتارملا لت ٌيبنلا ركذ دقو «ةليلو موي بجاولا ٌحلاف .تاقدصلا نم ٌةقدصو «بحتسم ٌمامتو ءبجاو
 ْنَم١ :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛يعازُحلا حيرش يبأ ثيدح نم هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يف ةثالثلا
 ىَّنَح هَدْنِع َيِوْنَي ْنَأ ُهَل لِجَي الو َتَقَدَص َوُْهَك كلذ هاَرَو َناَك امك ءماَيآ ُهَنآَلَت ُةَئاَيّضلاو متَلْيَلو توه :لاق ؟هللا لوسر اي هتزئاج امو :اولاق .ههَترِئاَج ُهَفْيَص ْمِرْكيلَم ءرخآلا ٍمَْيلاو للاب ني َناَك
 ,7”هجرخي

 اذهب لدتساو .طقتلملا كلم يهف ءاهّبحاص ِتأي مل اذإ ةاشلا نأو «منغلا طاقتلا ٌراوج :هيفو
 «هتميق هيلعو لاحلا يف هلكأ نيب طقتلملا ٌرّيخُي هطاقتلا ٌدوجي امم اهّوحنو ًءاشلا نأ ىلع انباحصأ ٌضعب
 اهلعج لكي هنأل ,نيهجو ىلع ؟هب ٌعِجرَي لهو ءهلام نم هيلع قافنإلاو هكرت نيبو «هنمث ظفحو هعيب نيبو
 . اهتميق وأ هيلإ اهعفد اهّيحاص رهظ اذإف «ةثالثلا هذه نيب َرْيُخ هل تناك اذإو ءاهّبحاص رهظي نأ الإ هل
 ةياور لوحلا لبق اهيف ُفّرصتي ال :نيسحلا وبأ لاق .اذه فالخ ىلعف بدمحأ باحصأ ومدقتم امأو
 «ةدحاو ةياور هريغ الو لكأب فّرصتي ال هنإف «منغلاك هسفنب لقتسي ال ام ُذُخأَي :انلق نإو :لاق ءةدحاو
 اهدر اهبحاص ءاج نإف ءةنس اهُقّرعُي :ةاشلا يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ صنو .ليقع نبا لاق كلذكو
 اذإ منغلا ٌةلاضو :ركب وبأ لاقو .ةدحاو ٌةياور لوحلا لبق ًءاشلا كلمي ال :نافيرشلا لاق كلذكو ؛هيلإ
 ُثرقأو ٌةقفأ ٌلوألاو .هل تناك اهّبِحاص ٌفرْعَي ملو ٌةنسلا تضم اذإف «بجاولا وهو «ةنس اهُنّرعُي اهذخأ
 :انلق نإ اهتميق فاعضأ اهكلام ميرغتل ًامزلتسم ةنس اهُقيرعت نوكي دق ذإ «كلاملاو طقتلملا ةحلصم ىلإ
 ءاهظقتلي الو اهُمدي :ليق نإو «كلذ طقتلملا ميرغت ٌمزلتسا ءٌعجري ال :انلق نإو ءاهتقفنب هيلع ٌعجري
 .لاملا عايضب رمأي ال عراشلاو ُتَفِلَثو بئذلل تناك

 .ًاضيأ ليلدللو ءهباحصأ ٍلاوقأو ءدمحأ صوصنل فلاخم هومتحجر يذلا اذهف :لبق نإف
 يف هتياور يف ًاضيأ صنو «بلاط يبأ ةياور يف هتياكح مدقت اممف هدمحأ صوصن ةفلاخم امأ

 تلجأ ٌةتيملا ؛ةحوبذملا نم لكأي الو «ةتيملا نم ُلُكأي :لاق ؛ةتيم ةاشو ةحوبذم ةاش دجو رطضم
 «ليلدلا ٌةفلاخم امأو . مدقت دقف باحصألا مالك ٌةفلاخم امأو .ىلوألا قيرطب ٍةيحلا ةاشلا ٌءاقيإف ءاهلاح ىلع ةحوبذملا ءاقيإ بجوأ اذإف ءاهّبحاص ٌبلطيو ءاهفرعي نأ ديرُي ءاهحبذ دق بحاص اهل ٌةحوبذملاو

 )١( «تاقبطلا» رظنا ١/ :88 )1( ملسمو «(75019) يراخبلا هجرخأ )44(.



 ةرُم يذ دفو مودق يف :لصف 55 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تت 2 تا يا

 زأ ءكيِخأل وأ َكَل يه» :لاقف ؟منغلا ةلاض يف ىرت فيك !هللا لوسر اي :ورمع نب هللا دبع ثيدح يفف

 .حبذلاو عيبلا عنمي اذهو «0"9وديئاَص َكِيِخَأ ىلع رد :ظفل يفو .هتَلاَص َكيِخَأ ئَلَع سبح ١ «بذلل

 ال ءاهظفحو اهعيبو اهلكأ نيب ٌُرّيخم هنإ :لوقي نمو «فيرعتلا نم ُرثكأ دمحأ صن يف سيلا :ليق

 هاطعأ اهّيحاص رهظ نإف « ءاهتّمالعو اهتيِش فرع دقو «كلذ عم اهفرعُي لب «فيرعتلا طوقسب لوقي

 ةحلصمل ةمذلا يف ةنومضم يهو اهفيرعت وأ «ةيقاب يهو اهفيرعت نم معأ اهفرعي :دمحأ لوقف .ةميقلا

 ام ةقشملاو جرحلا نم ٌةنس اهفيرعت باجيإ يف نإف ءرفسلا يف اهطقتلا اذإ اميس الو ءاهطقتلمو اهبحاص

 نإ هنأ هّرابخإو ءاهذخأب هرمأ يفانُي ام كالهلاو ةعاضإلل اهضيرعت نم اهكرت يفو «ٌعراشلا هب ىضري ال

 .اهلثم وأ اهتميق ٌنامضو اهّلكأ امإو ؛ اهنمث ظفحو اهُعيِب امإ : :دب الو ُنيعتيف «بئذلل تناك اهذخأي مل

 خويشب ساقُي نمو باحصألا ةمئأ ربكأ نم رييختلا راتخا يذلاف ءباحصألا ةفلاخم امأو

 ّلُك رييختلا هرايتخا يف نسحأ دقلو «هحور هللا سدق يسدقملا دمحم وبأ وهو ؛ءالجألا رابكلا بهذملا

 .ناسحإلا

 ةزافملا يف ةطقتلملا ةاشلا يف فرصتلا نم عنملا يعرشلا ليلدلا يف نيأف «ليلدلا ةفلاخم امأو

 اذه ؟همدع عم وأ. «قافنإلاب عوجرلا عم ةنس اهيلع ٍقافنإلاو اهفيرعت باجيإو « «لكألاو عيبلاب رفسلا يفو

 نأ يف حيرص هُهَتَلاَص كيخأ ئلق سيحلا» :لي هلوقو «ليلد هيلع موقي نأ ًالضف ٌةعيرش هب يتأت ال ام

 «ةنس اهفيرعت نم هل ًاريخ اهنمث ظفحو اهعيب ناك اذإف .هقح ليزُيو «هنود اهي ٌرِئأتسي ال نأ هب دارملا

 هيف هل نوكي يذلا رييختلاب وه هيلع اهدرو اهُسبح ناك ءاهتميق ٌفاعضأ اهبحاص ميرغتو ءاهيلع قافنإلاو

 .قيفوتلا هللابو .رهاظ اذهو ءهتوقو هاوحفب هيضتقي ٌتيدحلاو ءظحلا

 «هوحنو بئذلا نم ُعِيتمي ال ًاريغص ًاوُلَك نوكي نأ الإ مهللا «هظاقتلا زوجي ال ٌريعبلا نأ :اهئمو

 .هتلالدو صنلا هيبنتب ةاشلا مكح همكحف

 ةرّم يذ دفو مودق يف :لصف
 :اولاقف «فوع نب ثراحلا مُهسأر ًالجر رشع ةثالث ةرُم يذ دفو ِِلكي هللا لوسر ىلع َميقو

 لاقو هوكي هللا لوسر مسبتف «بلاغ نب يؤل ينب نم موق نحن «كّتريشعو كّموق انإ ؛هللا لوسر اي
 انإ هللاو :لاق :؟ُدالبلا فيكو» :لاق .اهالاو امو حالسي :لاق ؟كّلهأ تكرت نيأ» :ثراحلل

 مث ءامايأ اوماقأف «َتْيَملا م ُمهِقْسا ّمُهَّللا» :ةئكَي هللا ٌلوسر لاقف . انل هللا ٌحداف «خم لاملا يف ام ءَنوُتْيْسَمل

 مهزاجأف «مهزيجُي نأ ًالآلب رمأف «هل نيِعّدَرُم لي هللا لوسر اوؤاجف «مهدالب ىلإ فارصنالا اودارأ

 اوُدجوف .مهدالب ىلإ اوعجرو «ةيقوأ ةرشع يتنثا هاطعأ فوع نب ثراحلا لضفو «ةضف قاوأ رشعب

 كلذ دعب ُتبصخخأو ءهيف كي هللا لوسر اعد يذلا مويلا كلذ وه اذإف ؟مُتْرِطُم ىتم :اولأسف «ةريطم دالبلا
 . 9 هعّدالب

 ظفللا اذهف «هتلاض كيخأ ىلع سبحا» ظفل نود ١١١/7 ؛ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هجرخأ ثيدحلاو «ينعم لاب فدصملا هقاس دق )١(

 . ةمامع نب بيثُذ فعضل فيعض هدانسإو ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم هدجأ ملام
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 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار 565 براحم دفو مودق يف :لصف

 نالٌؤَخ دفو مودق يف :لصف
 نحن ؛هللا لوسر اي :اولاقف ءةرشع مهو «نالوخ ٌدفو رشع ةنس نابعش رهش يف ْهَلِكَو هيلع َمِدقو

 طظابآ كيلإ انبرض دقو ءهلوسري نوقّدصمو «لجو زع هللاب نوئمؤم نحنو ءانموق نم اَنَءاَرَو نم ىلع

 لاقف «كل نيرئاز انمدقو ءانيلع هلوسرلو هلل ةنملاو ءاهّلوهسو ضرألا َنوُرَُخ انبكرو «لبإلا

 امأو .ةّئَسَح ٍمُكدَحَأ ٌريِعَب اهاطح ةَوظَح لكَ , كل ذك يلا مكريسم ني عزك ام نأ كو هللا لوسر
 اذه !هللا لوسر اي : اولاق اقَماَيِقلا َمْوَي يراوج يف َناَك هٍئيِدَمل اي ينراَز ْنَم هنإف كل َن َنيِرِئاَر :مكّلوق

 اوناك يذلا نالوخ منص وهو  ؟؟ِسّنَأ مَع َّلَمُك اما : ه6 هلل لوسر لاق مث يلع ىو ال يذلا ٌرفسلا
 ةريبك زوجعو ريبك خيش نب اياقب انم تيقب دقو ءهب تئج تئج اموهب هللا انلّدب ءٌْرِشِبَأ :اولاق  هنودبعي
 : كَم هللا لوسر مهل لاقف . . ةئتفو رورُع يف هنم انك دقف هللا ءاش نإ ءانمدهل هيلع انمدق ولو هب نوكّسمتم

 انعتباو «هيلع انْرَدَق ام انعمجف ؛ةمّرلا انلكأ ىّتَح اَنْئَْسَأ انتيأر دقل :اولاق ؛؟هتنتِف ْنِم متي ٌديَأَو اَم َمظْعَأ اًمو»
 نم اهيلإ ٌجّوحأ نحنو «عابسلا اهُدرَت اهانكرتو ءّودحاو ٍةادَع يف ًانايرق سنأ معل اهانرحنو ءروث ةئام هب
 مع انيلع معنأ : انلِئاق لوقيو «لاجرلا يراوُي ٌبْهُعلا انيأر دقلو ءانتعاس نم ُثيغلا انءاجف «عابسلا
 اوناك مهنأو ءمهثورُحو مهماعنأ نم اذه مهمنصل نوُمِسقَي وُمِسَقَي اوناك ام لَو هللا لوسرل اوركذو ءسنأ
 فل هيمستق ءهظسو هل ٌلعجنف «َعرْزْلا عن انك : اولاق «مهمعزي هلل ًاءزجو هل ًاءزج كلذ نم نولعجي
 «حيرلا تلام اذإو «سنأ معل هانلعج هلل هاتيمس يذلاف ٌحيرلا تلام اذإف هلل ةرجح رخآ ًاعرز يمسنو
 هلي اوُلَمَجَر» : كلذ يف ّىلع لزنأ هللا نأ لك هللا لوسر مهل ركذف هلل هلعجنا سنأ معلا هاتلعج يذلاف
 لاقف «ملكتيف هيلإ مكاحتن انكو :اولاق [17 : :ماعنألا] ةيآلا ايست ع ايست ركنألاو ثرححلا جرم ارد اَنِم
 ءاقولاب مهرمأو :مهربخأف دو :اولاق 00 ملل ةيآلا را ل هللا لوسر
 ٌتاَمُنُظ مْلظلا نإف» : لاق ٠ ًادحأ اوُمِلَظي ال نأو ءاوُرواج نمل راوجلا نسحُحو «قنامألا ءادأو ءدهعلاب
 مع اومده ىتح ةدقع اوُلَحَي ملف «مهموق ىلإ اوُعِجرف «مهزاجأو «مايأ دعب هوعدو مث 1ةَماَيقلا ّمَْي
 , نس

 براحم دقو مودق يف :لصف
 ىلع مهّظفأو «برعلا طلغأ اوناك مهو «عادولا ةّجح ٌماع براحم ُدفو ِديل هللا ٍلوسر ىلع َمياَقو

 كي هللا لوسر ءاجف هللا ىلإ مهوعدي لئابقلا ىلع ُهَسْفَن ِهِضْرَع َمايأ مس اوملا كلت يف ُهكَي هللا لوسر
 هم اوُشلج نأ ىلإ ءاشعَ ءادقب مهيأ لالي ذاكد ءاوملسأف .مهموق نم مهءارو نمع نيبئان ةرشع مهنم
 يدي يبراحملا آر املف ءرظنلا هّدمأف «مهنم ًالجر فرعف ءرصعلا ىلإ رهظلا نم ًاموي هدي هللا لوسر
 دقل هوَّللاو يأ : ُئبراحملا لاق :«كٌئيأر دقلا : لاق ؟ينمهوت هللا لوسر اي كنأك :لاق ؛هيلإ ٌرظنلا
 لاقف «سانئلا ىلع فوطت تنأو «ظاكُعب درلا حبقأب كتددرو «مالكلا حبقأب كّتملكو «ينتملكو ينتيأر
 الو :ذئموي َكيلع ٌدشأ يباحصأ يف ناك ام ؛هللا ّلوسر اي :ٌيبراحملا لاق مث ؛«معنا : كي هللا لوسر
 اوناك نيذلا رفنلا كئلوأ تام دقني «كب ٌتقدص ىتح يناقبأ يذلا هللا دمحأف « ينم مالسإلا نع ٌدعبأ

 ٌيبراحملا لاقف َلَجَو ِّرَع ِهّللا ديب ٌبوُنُقلا ه هذه نإ : لَك هللا لوسر لاقف ءمهنيد ىلع يعم
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 نامث ةئس يف ءاَدُّص دفو مودق يف :لصف 51/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ااا يدعم دك
 مس حس

 نم ُهَلْبَق ناك ام ٌبْجَي َمآلْسإلا ّنإد :هقلي هللا لوسر لاقف ءكاّيإ يتعجارم نم يل رفغتسا اوّللا لوسر اي
 ."!مهيلهأ ىلإ اوُقرصنا مث «هرْفُكلا

 نامث ةنس يف ءاَدُّص دفو مودق يف :لصف

 لمعتسا «ًاثعب أيهو «ًاثوعب ثعب ةَئاَّرْعِحلا نم فرصنا امل هنأ كلذو ءءاَدُص دفو كي هيلع َمِدَقو

 يف ةانق ةيحانب ركسعو «ءادوس ٌةيار هيلإ عفدو «ضيبأ ًءاول هل دقعو «ةدابع نب ٍدعس ّنب سيق هيلع

 لجر كي هللا لوسر ىلع مدقف ءادُص اهيف ناك نميلا نم ٌةيحان أطي نأ هرمأو «نيملسملا نم ةئامعبرأ

 ٍدُّدراف يئارو نم ىلع ًادفاو كثنج ؛وَّللا لوسر اي :لاقف لي هللا لوسر ىتأف «شيجلاب ملعو «مهنم

ادّصلا جرخو َةاَنُق ٍرْذَص نم دعس نب سيق هلو هللا لوسر ٌدرف «يموقب كل انأو ّشيجلا
 «هموق ىلإ يئ

وسر اي :ةدابُع نب ٌدعس لاقف ؛مهنم ًالجر رشع ةسمخ كي هللا ٍلوسر ىلع ميقف
 اولزني مهعد ؛هللا ل

 «مالسإلا ىلع هوعيابف هِي هللا لوسر ىلإ مهب حار مث ,مهاسكو «مهمركأو مهاّيحف هيلع اوُنزنف يلع

اشفف ءمهموق ىلإ اوعجرف .ائموق نم انءارو نم ىلع كل ُنحن : اولاقف
 ىفاوف ؛مالسإلا مهيف 

 نم ركذو .ٍقِلَطْصُملا ينب ضعب نع يدقاولا اذه ركذ .عادولا ةجحح يف لجر ُةئام مهنم لكي هللا لوسر

هل لاقف لَو هللا لوسر ىلع مدق يذلا هنأ يئادّصلا ثراحلا نب دايز ثيدح
 كل انأو شيجلا ٍدُّدرا :

 :َلاق ؛؟َكِْوَت يف ٌعاطُمَل َكَّنِإ ءِءادُص اخآ اي) :يل لاقف «هيلع يموق ٌدفو مدقو :لاق «مهّدرف «يمرقب

م اذه ٌدايز ناكو .هلوسر نمو «لجو زع هللا نم هللا ّلوسر اي لب :ٌتلق
 ضعب يف كو هللا ٍلوسر ع

 لعجف :لاق ءًّيوق ًالجر تنكو ءهعم ائيشتعاو  ًاليل راس يأ - لَك هللا لوسر ىشتعاف :لاق «هرافسأ

 ىلع ُتْنُّدأَف «ءادُص اخأ اي نّدأ» :لاق ءرحّسلا يف ناك املف ُهَرْرَغ ٌثْمِزَلو ؛هنع نوقّرفتي هباحصأ

 :تلق «؟ءام كعم له ءءادُص اخأ ايد :لاقف «عجر مث «هتجاحل لزنف ءانيهذ ىتح انرس مث «يتلحار

 لعجف «بعقلا يف ةوادإلا يف ام ُتيبصف «ٌّبّض» :لاقف ءهب تثجف «هتاه» :لاقف ؛يتوادإ يف ءيش يعم

 :لاق مث ءٌروفت انيع هعباصأ نم نيعبصأ لك نيب ُتيأرف «ءانإلا ىلع ِهَّنك عضو مث «نوقحالتي هئاحصأ

 ىف نذأ» :لاقو أضوت مث «انيقتساو انيقسل «لجو زع يّبر نم ييحتسأ ينأ الول ءءاَّدُّص اخأ ايد

:لاقف ميقُي لالب ءاج مث ءمهرخآ نم اوُدروف :لاق هدريْلَق ءوضولاب ةجاح هل تناك نم ,يباحصأ
 ّنإ» 

 نأ ُلْبَق هثلاس ُتنكو ءانب ىلصف لي هلا لوسر مّدقت مث هّطمقأف ؛ٌميِقْيََُكّندأ ْنَمَو ّنّذَأ ٍءاَدُص اخ

 ؛هلماع نم ىكشتي لجر ماق هتالص نم غرف املف ؛لعفف ءباتك كلذب يل َبّيكيو «يموق ىلع ينمي
 يف َرْيَ ال» :ِكو هللا لوسر لاقف «ةيلهاجلا يف هنيبو اننيب تناك وحزب انذخأ هنإ !هللا لوسر اي :لاقف

 نإ :ولي هللا لوسر لاقف «ةقدصلا نم ينطغأ ؛هللا لوسر اي :لاقف ءرخآ ماق مث ««مِلسُم ٍلُجَرل َراَمإلا

 اهنم اء تْنُك نإف وار ةزاَمك اهأَرَج مح ءلَسْرُم يَ الو «ِبٌرقُم ِكَلَم ىلإ اَهَتَمْسَي لكي مل هللا

نظتبلا يف او «ٍسأَّرلا يف ٌعادُص َيِه امّنإف ءاهنع ًايَغ َتْنُع ْنِإو . كُتْيَطْغَأ
 ناتاه :يسفن يف ُتلّقَف ««

 :ٌتلقف ءاهنع ينغ انأو «ةقدصلا نِم هتلأسو ؛ءملسم لجر انأو «ةرامإلا تلأس نيح ناتلصخ

 َريَخ ال» :ٌلوقت كتعمس ينإ :تلقف «؟مِلّود :هيكَي هللا لوسر لاقف ءامُهْلبقاف كاباتك ناذه ؛هللا ٌلوسر اي

 يه امّنِإف ءاهنع ّيَِغ َوُهَو وقَدَصلا نم َلَأَس ْنَمه :لوقت كتعمسو ءملسم انأو «مِلْسُم ٍلجَرلةَراَمإلا يف
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 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "538 ةصقلا هزه هقف يف :لصف

 ىُسلُت امك تلق يذلا نإ امد :856 هللا لوسر لاقف ءيِنَغ انأو ؛ِنْظَبلا يف ٌءاَد «سأّرلا يف ٌادُص
 ءانيلع لك فيصلا ناك اذإو ءاهؤام انافك ءاتشلا ناك اذإ ًارثب انل نإ ؛هللا لوسر اي :ٌتلق هّلمعتساف «مهنم لجر ىلع هئللدف .ههلوْغتْسَأ َكِيْوَق ْنِم لج ىلع يلدا : يل لاق مث كي هللا لوسر امهلبقف
 لاقف ءانرثب يف انل لجو زع هللا ٌعداف «فاخن نحنو «ليلق ائيف َمويلا ٌمالسإلاو «هايملا ىلع انقرفتف
 ءاهيلإ تتيهتنا اذإ١ :لاقو ّيلإ نهعفد مث « هذيب ّنُهَكَرَعُف هئلوانف (تاَيَصَح ٌعّبَس يتلوان» : هلك للا لوسر
 . ؟؟ةعاسلا ىّتح ًارعق اهل انكردأ امف ؛تلعفف :لاق ؛هللا ٌمسو «ٌةاصح ًءاصح اهيف يتلأف

 ةصقلا هذه هقف يف :لصف

 .ةهارك ريغ نم ءادوس ةيارلا ٍنوك زاوجو «ضيبأ ءاوللا ٍنوك ٌبابحتساو «شيجلل تايارلاو ةيولألا دقع ٌبابحتسا :اهيفف
 .ةدحو يئادّصلا ربخ لجأ نم شيجلا ّدر ل يلا نإف ءدحاولا ربخ ٌلوبق :اهيفو
 ١ .ليللا فصن دعب امل لاقُي الو «ةيشع راس :يأ «ىشتعا» :هلوق نإف «ناذألا ىلإ رفسلا يف هّلُك ليللا ريس ٌداوج :اهيفو
 .ةلحارلا ىلع ناذألا ٌراوج :اهيفو
 .لاؤسلا نم كلذ سيلو ؛ءوضولل هتيعر دحأ نم املا مامإلا ُبلط :اهيفو
 1 .هزوخُيف ءاملا بلطي ىتح ٌمميتي ال هنأ :اهيفو
 ىتح هرّثكو هب هللا هّدمأ هيف اهعضو امل ؛هعباصأ نيب نم ءاملا ناروفب ةرهاظلا ٌةزجعملا :اهيفو

 محللا لالخ نم جرخيو «عباصألا قشي ناك هنأ نّطَت لاهجلاو «ةميركلا عباصألا لالخ نِ ٌروفي لعج
 جرخ ىتح روفي لعجف ءددملاو هللا نم ةكربلا هيف تلح هيف هعباصأ هعضوب امنإو «كلذك سيلو ؛مدلاو
 .هباحصأ دهشمب ةديدع ًارارم اذه هل ىرج دقو ءعباصألا نيب نم

 تبث امك ءرخآ ميقيو ءدحاو نذؤي نأ ٌدوجيو «ناذألا ىلوت نم ةماقإلا ىلوتي نأ ةنّسلا نأ :اهيفو
 ,ىمقأف» :لاق ءميقأ نأ ديرأ «ٌتيأر انأ ؛هللا لوسر اي :ديز نب هللا دبع لاقف «ميقي نأ لالب دارأ مث ءىيلع هاقلأف .'لالب ىلع ِهِقلا» :لاق ِهلك ىبنلا هب ربخأو «ناذألا ىأر امل هنأ ديز نب هللا دبع ةصق يف
 , 9هلا همحر دمحأ مامإلا هركذ «لالب نذأو ءوه ماقأف

 هلأس امنإ يئادّصلا نإف ©5صهاَرأ نم اَنِلَمَع ىَلَع يلون ْنَل اًنإ» :رخآلا ثيدحلا يف هلوق اذه ضِقانُي الو «هتيلوت نم ًاعنام هلاؤس نوكي الو ءًائفك هآر اذإ كلذ هلأس نمل هتيلوتو مامإلا ريمأت ٌذاوج :اهيفو
 ىلإ مهءاعُّدو «مهحالصإ هٌدوصقم ناكو «مهيلإ ًابيحم ؛مهيف ًاعاطم ناكو .ةصاخ هموق ىلع هرّمؤي نأ
 هلأس امنإ لئاسلا كلذ نأ ىأرو ءاهيلإ هباجأف «هتيلوت يف هموق ةحلصم نأ هلك ْيبنلا ىأرف «مالسإلا
 لب هئيلوت تناكف «ةحلصملل عنمو ءةحلصملل ىّلوف ءاهنم هعنمف ءوه هتحلصمو هسفن ظحل ةيالولا
 هلل هعلمو

 )١( «تاقبطلا» رظنا 7953/1١ /89190, 0/4

 .ةصق هلو «ىسوم يبأ ثيدح نم ؛(4١ ح) (1877) ثيدح رثأب ملسمو (7119) يراخبلا هجرخأ
)©( 
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كلا كا اسس ها عا عساس
 

 ةيالولا كرت نأو ؛مهملظب مهيف حدقلاو ءمامإلا ىلإ مهعفرو ؛ةملظلا لامعلا ةياكش زاوج :اهيفو

 رهظي مل ام هلوقب اهنم يطعأ «ةقدصلا لهأ نم هنأ ركذ اذإ لجرلا نأو ءاهيف لوخدلا نِم ملسملل ٌريخ

 , هقالمخ هنم

 اهآَّرَج هللا نإ :هلوقل فانصألا نم ًافنص هدحو نوكي نأ زوجي دحاولا ٌصخشلا نأ :اهنمو

 . ؛ٌكُديطَْأ اهنم ًاءُْج تنك ْنِإَك ِواّرِجَأ ةّينامَ

 .كلذ هلأس اذإ ُهَألو نم ةيالول مامإلا ٍةلاقإ ٌراوج : اهنمو

 . هيْلوُي نميف هياحصأ نم يأرلا يذل مامإلا ٌةراشتسا : اهنمو

 الف اذه ىلعو ءهنم ءوضولا ةهارك بجوُت ال هتكرب نأو «كّرابملا ءاملاب ءوضولا ٌراوج :اهنمو

ع يرجي يذلا ءاملا نِم الو «مزمز ءام نِم ءوضولا هركي
 .ملعأ هللاو .ةبعكلا رهظ ىل

 ناسغ دفو مودق يف :لصف
 !ال مأ انّموق انٌُعبتيأ يردن ال :اوُناقو اوُبلسأف ءرفن ٌةثالث مهو ءرشع ٌةنس ًناضمر رهش يف اومدقو

 اوُمِدقف «نيعجار اوفرصناو ءزئاوجب هيلي هللا لوسر مهزاجأف ءرصيق ٌبرقو «مهكلم ءاقب نوُحُي مهو

 ثلاثلا كردأو «مالسإلا ىلع نالجر مهنم تام ىتح مهمالسإ اوُمتكو مهل اوبيجتسي ملف ؛مهموق ىلع

 .همركي ناكف «همالسإب هريخأف «ةديبع ابأ يقلف «كومريلا ماع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مهنم

 نامالس دفو مودق يف :لصف

 :تلقف :بيبح لاق .اوملسأف «ورمع نب ٌبيبح مهيف ءرفن ةعبس نامالَس دفو كي هيلع مدقو
 يأ

عم اولصو «ًاليوط ًاثيدح ركذ مث هاَهِتفَو يف ٌةالَّصلا» :لاق ؟لامعألا ٌٍلضفأ ام !هللا لوسر
 ذئموي ه

 «مهدالي َبْدَج هيلإ اًوُكَش مث ءرهظلا يف مايقلا نِم ٌفخأ رصعلا ٌةالص تناكف :لاق ءرصعلاو رهظلا

 هّنإف ءكيدي عفرا ؛هللا لوسر اي :ٌتلقف ؛ «مهراّد يف ّثْيَقلا ٌمِهِقْسا َمُهَّللا» :هديب كي هللا ٌلوسر لاقف

 انمقأف ءهنع ائمُقو ماق مث ؛هيطبإ ضايب ٌثيأر ىتح هيدي عفرو « لكي هللا لوسر مسبتف «ٌبيطأو ٌرثكأ

 رذتعاو ءانم لجر لكل ٍقاوأ سمح انيطعأف «زئاوجب انل رمأو «هانعدو مث ءانيلع يرجت هُتفايضو ءثالث

 دق اهاندجوف «اندالب ىلإ انلحر مث ءهبّيطأو اذه ٌرثكأ ام :انلقف «لام مويلا اندنع سيل :لاقو «لالب انيلإ

هُمدقم ناكو :يدقاولا لاق .ةعاسلا كلت يف ِهي هللا لوسر هيف اعد يذلا مويلا يف تّرِطُم
 لاوش يف م

 , ؟9رشع ةنس

 سْبَع ينب دفو مودق يف :لصف

 ال نمل َمالسإ ال هنأ انوربخأف ءانؤاَرُق انيلع مدق ؛وّللا لوسر اي :اولاقف «سبع ينب ٌدفو هيلع َمَّقو

 ءانلاومأ يف ٌريخ الف هل ةرجِ ال نمل َمالسإ ال ناك نإف ءانشياعم يهو «شاومو ٌلاومأ انلو هل ةرجه

 مُكِلاَمْعَأ ْنِم هللا ْمُكَدِلَي نّلُك ءمُكْنُع ُتْيَح هللا اوُقَتا» : غلو للا لوسر لاقف ءانرخآ نم انرَجاهو اهانعب

 )١( ؟تاقبطلا» رظنا ١/1 77,



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 07 ولك نا لوسر ىلع دزألا دفو مودق يف :لصف
 ةنبا هل تناك هل َبِقَع ال هنأ هوربخأف ؟ٌبِقََع هل له «نانس نب دلاخ نع لي هللا لوسر مهلأسو ةًائْيَش
 . ©"ودمْوَق ُهَّيَض يبا :لاقف «نانس نب دلاخ نع هباحصأ ثدحبي وو هللا لوسر أشنأو ,تضرقناف

 دماغ دقو مودق يف :لصف

 دَكْركلا عيقبي اولزنف «ةرشع مهو ءرشع ةنس دماغ ٌدفو هلو هللا لوسر ىلع َمِدَقَو : ”'يدقاولا لاق
 ءدنع مانف ءًاَنِس مهّئدحأ مهلحر دنع اوفَّلخو كي هللا ٍلوسر ىلإ اوُقلطنا مث ؛ءافرطو ّلْئأ ذئموي وهو
 :؟مكِلاَحِر يف مُتْفَلَح ْنَما :مهل لاقو ؛مالسإلا عئارش نِم ُمئارش هيف ًاباتك مهل بتكو ءمالسإلاب هل اوُرقأو «هيلع اومّلسف ل هلا لوسر ىلإ ٌموقلا ىهتناو هل ٌباوثأ اهيف مهدحأل ٌةبيع قرسف «ٌقِراس ىتأو
 لاقف , ؛مُكدَحأ ةَبِيَ ٌدَحأف ٍتآ ىتا ىّنَح مُكِعاَتم نعمان دَ هنإن» :لاق .هللا لوسر اّي انّئدحأ :اولاقف
 ىلإ ُتّدُرو ْتَّذِخَأ ْدَقَق» : كي هللا لوسر لاقف «يريغ ٌةبيع موقلا نم دحأل ام ؛هللا لوسر اي :موقلا ٌدحأ
 . هلل هللا ٌلوسر مُهَربخأ امع هولأسف «مهّبِحاص اودجوف ءمهلحر اوتأ ىتح ًاعارس ٌموقلا جرخف ؛اهعضْوَم
 راثف «ىنآر املف ءًادعاق ناك دق لجر اذإف ءاهبلط يف ٌتمقف «ةبيعلا ٌتدقفف «يمون نِم ٌتْعِزْف :لاق
 :اولاقف ءاهتجرختساف «ةبيعلا بيغ دق وه اذإو «رفح رثأ اذإف «ىهتنا ثيح ىلإ ٌثيهتناف «ينم ودعي
 زيجي ناك امك مهزاجأو ءانآرق مهملعف .بعك نب ّيبأ كي يبنلا رمأو «ملسأف ىوفّلخ يذلا ٌمالغلا ءاجو :هوربخأف ؛ ِةكَو يبنلا ىلإ اوعجرف «تّدر دق اهنأو ءاهذخأب انربخأ دق هنإف هللا لوسر هنأ دهشن
 . اوفرصناو دوفولا

 دلي هللا لوسر ىلع دزألا دفو مودق يف :لصف

 يبأ نب دمحأ ثيدح نم ؛ينيدملا ىسوم وبأ ظفاحلاو :«ةباحصلا ةفرعم» باتك يف ميعن وبأ ركذ
 :لاق «يدزألا ديوس نب ديزي نب ةمقلع ينثدح :لاق ينارادلا ناميلس ابأ تعمس :لاق «يراوحلا
 املف « كك هللا لوسر ىلع يموق نم ٍةعبس ٌعباس تدفو :لاق ثراحلا نب ديوس يدج نع يبأ ينثدح
 مسبتف «نونمؤم :انلق «؟مّثْن امد :لاقف .ءانّيِزو انتمس نِم ىأر ام هّبجعأ فائملكو هيلع انلخد
 :ةلصخ ةرشع سمح :انلق ؟؟مكِناَميِإو مُكِلْوَق ُةَقيِقَح اَمف ةَيِقَح ٍلْوَك ٌلُكِل َّنإ) :لاقو لَك هللا لوسر
 مُكتْرَمَأ يتلا ٌسْمَحلا اًمو» : لكك هللا لوسر لاقف .ًائيش اهنم هركت نأ الإ ءنآلا اهيلع نحنف ؛ةيلهاجلا يف اهي انقلخت ٌسمخَو ءاهب َّلَمْمَت ْنأ انترمأ ٌسمخو ءاهب َنِمْوُت نأ كّلُسُر اهب انترمأ اهنم ٌسمخ
 .توملا دعب ِثعبلاو «هلسرو «هيتكو ؛هِيكِئالمو دّللاب َنِمؤُ نأ انترمأ :انلق ؟اهب اوُئِمْؤُت ْنأ يلّسُر اهب
 «ةالصلا َميقُتو هللا الإ هلإ ال :لوقن نأ انترمأ :انلق «؟اهب اوُلَمْمَت ْنَأ مُكُتْرَمَأ يتلا ٌسْمَحلا اًمو» :لاق
 يِتْلا ٌسْمَحلا اًمو» :لاقف «ًاليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا تيبلا ٌجحنو «ناضمر ٌموصنو «ةاكزلا يتؤنو
 ءءاضقلا ٌرُمِب ىضرلاو «ءالبلا دنع ٌربصلاو ؛ءاخرلا دنع ٌركشلا :اولاق «؟ةيلِجاَجلا يف اهب مَتُفْلَخَت
 ْنِم اوُداَك ءاَمَلُع ٌءاَمَكَح» : كي هللا لوسر لاقف .ءادعألاب ةتامشلا كرتو ؛ءاقللا نطاوم يف قدصلاو

 ,وُنوُتَت امك مث نإ ٌةلضح َنوُرِْم مُكل ميك ءاسنخ مكديزأ اًنأر» :لاق من ,؛ءايبنأ اوُنوَُي نأ موو مس * عم
 .ةوبن هل تبثت الو ءواو اذه نانس نب دلاخ ربخو 7946/1 «تاقبطلا» رظنا )١(

 .ريسلاو يزاغملا يف مامإ هنكل ؛ثيدحلا كورتم يدقاولا نأ مدقتو 740 ١/ «تاقبطلا» رظنا قفز



 لَك هنا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دفو مودق يف :لصف نة (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هس ا جيب 6ك

متنأ ٍءْيَش يف اوُِانُث الو «نونكست ال ام اوُنبَت الو «َنوُلكأت ال ما اوُعَمْحَت الق
 اوُقّناو َنوُلوُرَت اد نع 

 ني موقلا فرصناف « «نودّلُخَت هيفو َنوُمدْقَت ِهْبَلَع امي اوُبعْراو ءنوُضَرْعُ ِهْيَلَعَو َنوُمَجْرُت هيلإ يذلا هللا
0 

 اهب اولمعو ؛هتيصو اوظفحو هوكي هللا لوسر دنع

 هلي هللا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دفو مودق يف :لصف

 نب ةزمح ُنِب ميهاربإ ّيلإ بتك : :لاق «هيبأ دنسم» يف لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللا دبع نع انيور

 ىلع هتعمسو هئضرع دقو ثيدحلا اذهب كيلإ ٌتبتك :يريبزلا ريبزلا نب بعصُم نب ةزمح نب دمحم

 دبع انثدح :لاق «يمازجلا ة ةريغملا نب نمحرلا ٌدبع ينثدح :لاق «ينع كلذب ثّّدحف «كيلإ هب ٌثبتك ام

 ققتتملا نب رماع نب بجاح ني هللا دبع نب دوسألا نب مِهّْلَد نع ءيراصنألا يعَمَّسلا شايع نب نمحرلا

 نع ءهللا دبع نب دوسألا يبأ ًاضيأ هينثدحو : ٍمهَلَذ لاق ءرماع نب طيقل همع نع ؛هيبأ نع «يليقعلا

 نب كيهن : : مل لاقي هل ٌبِحاص هعمو يهل لوسر ىلإ ًادفاو جرخ رماع نب طيقل نأ «طيقل نب مصاع

 ري هلا لوسر ىلع انمي ىّنح يبحاصو انأ ٌتجرخف : :طيقل لاق ؛ «قِفتنَملا نب كلام نب مصاع
 هانيفاوف

 يتْوَص ُتَّبَح ْدُك ين الآ مانا اهُيأد : :لاقف ءييطخ ِساّنلا يف ماقف «ةادغلا ةالص نم فرصنا َنِح

 ُلوُقَي َهاَم اَنَل ْمَلْغا : :هل اولاقف ؟؟هُمْؤَك ُهََعَب ءىرملا نم لَه آلآ ءَمْوَيلا اوعَمْسَتِل ال ماي ةَعَبرأ ُذْنُم

 يّنإ الأ ءٌلاَض ِهيِهْلُي وأ ءهبِحاَص ُتيِدَح أ وِسْفَن ٌتيِدَح هيِهْلُي ُهلعَلٌلُجَر َمَكآلا» : رق هللا ُلوُس 7
 اذإ ىتح يبحاصو انأ تمقو ؛ٌانلا سسلجف ؛ ءاوشلجلا الآ ءاوُشيَِ اوما الأ ُتلَلَب لَم 3 لوم

 ينأ َمِلَع وللا ُدْمَعَل : :كحضف ؟بيغلا ملع نم كدنع ام هللا لوسر اي : تلق «هرظنو او ان عرف

 :تلقف ءهديب راشأو ,«هلل اّلِإ اهُملْعي ال ٍبَْقلا نم سنحت حيِاَقَمَب كبَر نصا : :لاقف ءَةَطْفَّسلا ىغَتْبَأ

 ند نيج لا ملعو ..نوملشت الو مشا ةعم ىلع ذق يلا مله لاق ؟هللا لوسر اي نه ام

 كيغلا ٍمْوَي ٌملعو ملغ الو ْمِعاَط َتْنأ ام َمِلَعدَك دع يف ام ْمْلِعو َتوُمَْغَت امو ُهَمِلَع دك مِحّرلا يف

 َمَدْعَن نل :ٌتلقف :ظيقل لاق . «بيرق ىلإ مك نأ مل ذك كح لم يقف نيلزأ مُكبلَع فركب

 لمت امم انملع !هلا لوس اي: انلق , ؛ةَعاّسلا ٍمْوَي ملِعو» : لاق وللا لوسَر اي ًاريخ ٌكحضي بر نِم

 انيلاوث يتلا مهشخو ءانيلع ريرت يتلا ححذم نم ادحأ انقيدصت نوصي ال ليبق ني انإف ؛ «ملعتو َسانلا

 ْثَعْبُت مث ملي ام َنوُنبْلت مث ءمُكيبن ىَنوَُي مك «مُتنبل ام َنوُكَبل : :لاق ءاهنم نحن يتلا انتريشعو
 رع كبَر حَبضأف كَم نيا كيال «َتاَم الإ ًاعْيَش اهِرْهَظ ْىلَع ٌعدَت ام َكْفِإ ٌرَْعَلَ «ُةحِئاّصلا

 كهلإ ُرئَمَلَق ٠ «شْرَعلا دْنِع ْني ب ٌبِضْقَت َءاَمَّسلا َكْبَر َلَسْرَأف البلا ِهْيَلَع ْتّلَحو ءضْرألا يف فولي لجو

 ِهِسْأَر ِدْنِع ْنِم ُهَنْلُخَت ىنح هن بلا تفس الإ تي ذم الو ليتك عرضت ْنِ اره لق دنا

 يسحب ةايحلاب ءدهعل «مويلا «سْمأ «ُبر اَي :لوقي هيف ناك امل ميهَم : : كير ُلوُقَيف «ًاسلاج يِوَتْسَيَ

 كتبنا : :ٍلاق ؟عابسلاو ىليلاو ٌايرلا انقّرمت ام دعب انُعمجي فيكف هللا لوسر اي :ٌبلقف , «هلهأب ًاثيدح

 لا لَسْرأ مل .ادبأ ىيحت ال : :ثلقف ءقيلاَب ةرّدَم يف يهو اهيلع َتْفَرْشَأ ُنضْرَألا ؛هللا ِءالآ يف كِل لثمب

 دفا وهل كلهلإ دلو «ٌةدجاو ٌةَبِرَط يهو اًهَِلَع تفرش ىّنح اما الإ كيل ثبت ملف ٠ َءاَمَّسلا اَهْيََع

 «مكعراصت نيو ؛داوضألا ني ةوجرختف ضزألا تابث عمي ذأ ىلع املا ني مكي نأ لع

 )١( ديوس نب ديزي نب ةمقلع فعضل «فيعض هدانسإ .



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىف ل هللا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دفو مودق يف :لصف

 رظني دحاو صخش وهو ضرألا ءلم نحنو فيك !هللا ٌلوسر اي : :ٌتلق :لاق ««مُكيلإ ُرظْني لإ نور
 ْمُكياَيرَيَ امُيَنوَرَت ةَريِغَص هنم ٌدبآ ُرَمَقلاو ٌسْمّشلا للا ءالآ يف اذه لثمب كئبنأا : :لاق ؟هيلإ رظننو انيلإ
 امهرون اورت نأ نم هنورتو مكاري نأ ىلع ٌردقأ وهل ٌكْهلِإ رمعلو ءامهتيُر يف نوُراضُت الو ٌةَدحاو ٌةَعاَس
 َنوُضَّرعُِ» :لاق ؟هانيقل اذإ ابر انب لعفي امف اللا لوسر اي :تلق .«امهتيؤر يف نوُراضت ال مكنايريو
 اهب ٌحَضْنيُك ءوام نم ٌةكْرُع هِديب ديب لجو َّرَع َكْيَر ٌذُحأيف :ٌةيفاحح مكنم هيلع ئفُحي ال مكُئاَحفَص هل ٌةيِداب هيلع
 وايل طبل فوج مما اًماف «ةرظق اهنم مكنم دحأ هو ءىطخي ام كال عَ ,مُكلبق
 هِرْلأ ىلع قرتفيو ْمُكيل ُفِرَصْن َمْنَي مث الأ «دوشألا مَمُحلا لثمب هُمظختف : لاق وأ هُحَضْنَتَف ُرِفاَكلا اًمآو
 الآ ؛دنأ وأ جو ع كير لقي «لسج : لوقي ةّرَْجلا مُكدَحَأ أَي ِرّنلا ني ًارشج نوكُلسَيُك َنوُحِلاَّصلا
 مك ٌدَحَأ ظني ام كهلإ ٌرَْمَلف ٠ اهُنبأَر م اهيلع لان - هللاو  ءامظأ ىلع مُكيبَل ضْوَح ىلع نوعلطتت
 امهنم َنْوَرَت الف ُرَمّقلاَو ٌسْمَّشلا سنخُتو .ىذألاو ءِلْوَبلاو ٍفْوَلا َّنِم هرم حَدَق اهيلع ََكَو الإ هَ
 عوُلظ لبق َكِلْذِ ْيْه كتَعاَس كلِ ٍرَصَب ٍلْثِمبا : :لاق ؟رصبن ميف !هللا لوسر اي : :ٌتلق :لاق .«ًادحاو
 اتتائيس نم ىّرجُن مبف !هللا لوسر اي : :ُتلق : :لاق ««لابجلا هي ْتَهَجاوو ٌضْرألا تكرس ٍمْوَي يف ٍسمّشلا
 !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق «هَوفَْي نأ الإ اهي ُةَكيَسلاو ءاهِلاَكنأ ٍرْشَمب دعب ةَئَسْحلا١ : ني لاق ؟انتانسحو
 امتي بالا يي الإ ناب اهنا ٍباَوْبَأةعبَس اهل رتل نإ كهلإ رع : :لاق ؟ٌرانلا امو ٌةنجلا ام
 :ُتلق «هأماَم َنيِعْبَس امهنيب ٌبككرلا ريال ن اَباَب اهنم ام باوبأ ُةَيا هَل اهل ةّنَبلا ّنإو ءًاماَع َنيِعْبَس
 ٌعاَدُص َدُص اهي ام ٍرْمَح ْنِ ٍراَْنأو ءْىَّصُم ٍلَسَع ْنِم ٍراَهَْأ ىلع» : :لاق ؟ةنجلا نم علطن مالعف !هلا لوس اي
 ْنِم َرْيَخَو َنوُمَلْعَت اَ ٌكهلإ ُرْمَعَلو ,قهكافو «نِيآ ِرْيَغ ٍءاَمو هُمْعط ريكي ام نبل ْنِم ٍراهْنأ ٌةَماَدَن الو
 ٌتاحِلْصُملا) لاق ؟تاحلصم نهنم وأ جاوزأ اهيف انلّوأ !هللا لوسر اي :تلق ٠ ” ةَرَهطُم جاوأو ُهَعَم هلئم
 ْنَأ َرْيَغ ايلا يف مكتاّذل ّلثم مُكَنوُدَلَيو َنُهْنوُذَلَت َنيِحِلاَّصلِل ٌتاحِلاصلا» :ظفل يفو « «نيِحِلاَّصلِل
 « قو يبنلا هبجُي ملف ؟هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ىصقأ !هللا لوسر اي : :تلقف :طيقل لاق ءهدّناَوَت ال
 قاكّرلا ٍءاَيِإَو َوالّصلا ماقإ ىلع : :لاقو ءهدي نيكي ّيبنلا طسبف ؟كغيابأ م الع !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق
 قرشملا نيب ام انل ّنإو !هللا لوسر اي :ٌتلق : لاق ريع اهلإ للاب كرفت د ال ْنَأَو :كِرْشُملا ٍلايِزو
 ثيح اهنم لحن :تلق : لاق «هينيطعي ال ام طرتشم *م ينأ نظو «هدي كي هللا لوسر ضبقف «برغملاو
 َكْيَلَع ينجي الو ٌتْفِش َتْنِش ُت ُتْيَح لت كلذ كلا : :لاقو «هدي طسبف ءهسفن ىلع الإ ؤرما ينجي الو ءانئش

 ؛لاق ؟هلا لور اي نم ؛بالك نب ركب ينب ذأ ةيردخلا نب بعك هل لاقف ««ةرِخآلاو لوألا يف سانلا ىقتأ نم كهلإ ٌرمعل - نيترم  َنْيد َّنِإ اه ءَنْيَك نإ اه» :لاق مث ءهنع انفرصناف : :لاق هَكُسْفَت الإ
 :ٌتلقف «هيلع ٌتلبقأو ءانفرصناف :لاق ء«؛مهنم كلذ لهأ «قفتنملا ونب « «قفتنملا ونب «قفتنملا ىئب»
 ٌكابأ َّنِإ هللاو : : شيرق ضْرُع ني لجر لاقف ؟مهتيلهاج يف ريخ نم ىضم نمم دحأل له هللا لوسر اي
 «سانلا سوؤر ىلع يبأل لاق امم همحلو يهجو دلج َنيِب ٌرح عقو هنأكف : :لاق ءرانلا يفل قفتنملا
 :لاق ؟كلهأو هللا لوسر اي :ٌتلقف ءلمجأ ىرمخألا اذإ مث : ؟هللا لوسر اي كوبأو :لوقأ نأ ٌتممهف

 ٌدّمَحُم كيلإ ينلسرأ : ْلُق كرشم نم يشرُت وأ ؛يرماع رْبُك ئلع َتيََأ ام ُثَْح ٠ هللا ُرْمَعَل يلْهأو»
 كلذ مهب لعف امو !هللا لوسر اي : :ٌتلق :لاق «هراَثلا يف َكِنظَبو ٌكِهجو ىلع رج هبت ٌكْؤوُسَي امب َكَرشَباَف
 َتَعَب هللا نأ كلذ : نكي لاق ؟نوحلصم مهنأ َنوُبيحَي اوناكو ههايإ الإ نونسحُي ال لمع ىلع اوناك دقو



 لك هللا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا يذب دفو مودق يف :لصف كو (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لا ا ا ها هاسساجا

 . '''«نييكهملا ني ناك ُهيبَل عاطأ نمو َيئاَطلا َنِ ناك هبي ئصق نمف آيت ممأ عبس ل يآ يف
 «ةوبُتلا ةاكشي نم جر دق هنأ ىلع هُتمظعو هُتماخفو هُتلالج يدانُت ؛ليلج ريبك ثيدح اذه

 ةزمح نب ميهاربإ هنع هاور ؛يندملا نمحرلا ديع نب ةريغملا نب نمحرلا دبع ثيدح نم الإ فرعُي ال

 ثيدحلا لهأ ٌمامإ امهب جتحا ««؛حيحصلا» يف امهب جتحم ناتقث «ةنيدملا ءاملع رابك نم امهو «يريبزلا

 ميلستلاب هولباقو «لوبقلاب هؤّقلتو «مهبتك يف ةنسلا لهأ ٌةمثأ هاورو «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 .هتاوُر نم دحأ يف الو «هيف مهنم ٌدحأ نعطي ملو «دايقنالاو

 يفو 2هيبأ دئسم» يف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ «مامإلا نبا مامإلا :هاور نممف

 ٌتبتك :يريبزلا ريبزلا نب بعصم نب ةزمح نب دمحم نب ةزمح نب ٌميهاربإ ىلإ بتك :لاقو «ةنسلا» باتك

 . ينع هب ثّدحف «كيلإ هب ٌتبتك ام ىلع هثعمسو «هّتضرع دقو ٌثيدحلا اذهب كيلإ

 .هل ؛ةنسلا» باتك يف ليبنلا مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ليلجلا ظفاحلا : مهنمو

ملا» باتك يف لاسعلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ ظفاحلا :مهنمو
 .'ةفرع

 ريثك يف يناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ «هناوأ ٌتدحمو «هنامز ظفاح :مهنمو

 . هبتك نم
ك يف يناهبصألا خيشلا وبأ َناّيَح نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا :مهنمو

 .«ةنسلا» بات

 ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا نبا ظفاحلا : مهنمو
 ظفاح هدنم نب

 .ناهيصأ

 .هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا : مهنمو

 ظافحلا نم ةعامجو ؛يناهبصألا قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ ءهرصع ظفاح : مهنمو

 . مهركذ لوطي مهاوس
نب دمحأ نب هللا دبعو «يئاعنصلا قاحسإ نب دمحم ثيدحلا اذه ىور :هدنم نبا لاقو

 لبنح 

 وبأو «يزارلا ةعرز وبأ مهنم ةمئألا نِم ةعامج نيدلا ٍلهأو ءاملعلا عمجمب قارعلاب هاور دقو ءامهريغو

 ليبس ىلع ِهْوَوَر لب ؛هدانسإ يف ملكتي ملو «دحأ هركنُي ملو ؛ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأو «متاح
 مالك اذه .ةنّسلاو باتكلل فلاخم وأ «لهاج وأ «ٌدِجاج الإ ٌثيدحلا اذه ركْنُي الو «ميلستلاو لوبقلا

 .هدنم نب هللا دبع يبأ

 هيف عمتجي يذلا ٌضوحلا  ءارلا حتفب - ةبرّشلاو .روبقلا :ءاوصألاو .رطمُت يأ :ُبِضَت : هلوقو

 ةياور ىلعو .برشت تئش ثيح نمف ءرثك دق ءاملا نأ ديرُي «ةلظنحلا :ءايلاو نوكسلابو ءءاملا

 . اهئاوتساو ةلظنحلا ةرضخب تابنلاب اهترضُحب ضرألا هبش دق نوكي :ءايلاو نوكسلا

 ىهو : يعمصألا لاق ءهملؤُي وأ هُقرحي ام ةلفغ ىلع هباصأ اذإ ُناسنإلا اهّلوقي ةملك :سح :هلوقو

 «هنأ» نوكي نأ :امهدحأ :نالوق هيف :ةبيتق ُنبا لاق .«هنأ وأ» :لجو زع كّبر ُلوقي :هلوقو .هوأ لثم

 ٍدانسإب 2711/19 يناربطلاو 515(2) «ةنسلا» يف مصاع يأ نباو ء15 3/4 «دنسملا دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ )١(

 يف امك لوبقم شايع نب نمحرلا دبع ًاضيأ هيفو .نافرعي ال :يبهذلا لاق ءبجاح نب هللا دبع هدجو دوسألا نب مهلد . فيعض

 77415174 ٠١/ «عمجملا# رظناو .ركنم رخآلا اهضعبلو «دهاوش ثيدحلا اذه ظافلأ ضعبلو «بيرقتلا»



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ٠٠4 2 5: نا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دفو مودق يف :لصف
 :فوطلاو .لوقي ام ىلع هنأ وأ ؛كلذك متنأ :لاق هنأك ًافوذحم ربخلا نوكي نأ :رخآلاو «معن ىنعمب
 :هلوقو .طارصلا :رسجلاو .ه«َلؤَبلاو فْؤلَكلا ٌعِفادُي وهو مكُدَحَأ ّلَصْيت ال :ثيدحلا يفو .طئاغلا
 .ٌتنك ميفو ؛كرمأ امو كنأش ام يأ :؛ميهم :كبر لوقيف"

 يذلا وه ؛فيك نزو ىلع لزألاو «ةدشلا  يازلا نوكسب  لزألا :«نيلزأ مكيلع فرشيل :هلوقو
 .طّئقي داك ىتح هب دتشاو «لزألا هباصأ دق

 ني ةيش اهيف ههبشُي ال يتلا ىلاعتو هناحبس هلاّعفأ تافص نم وه «ُكحضي لطيفا :هلوقو
 ىلإ ليبس ال امك ءاهدر ىلإ ٌليبس ال ةريثك ٌتيداحأ يف ةفصلا هذه تدرو دقو ؛هتاذ تافصك ةهتاقولخم
 . ليطعت الو فيرحت الب هيزنتو «ليثمت الب تابثإ « ميقتسم دحاو طارص عيمجلا يف مالكلاو هٌدَكِلَملا ٍفِقؤَملا لهب يهاب ةكَرَع ةيِشَع وندِد هادا ِءامّسلا ىلإ كبل لك امير قرئ ١4 أب ل و ةكيتتلا هميم د ال وطب له 1١١ :رجنلا] 4ك كب يَ :هلرقك .هلعف تافص نم وه ««ضرألا يف وطي كبر حبصأف» :كلذكو ءاهفيرحتو اههيبشت

 ءاذه الإ حيرص ثيدح يف ءاج ةكئالملا توم ملعأ ال :«كبر دنع نيذلا ةكئالملاو» :هلوقو
 رولا يف َحِقْبَو» :ىلاعت هلوقب هيلع لدتسي دقو هروصلا ثيدح وهو «ليوطلا عفار نب ليعامسإ ثيدحو
 .[34 :رمزلا] 4ةَهأ هاك نم اّلِإ ٍضْرَْلا يف نَمَو ِتوَمَسلأ ىف نم ٌقِعَصَف

 « هتاقصب ماسقإلا ٍزاوج ىلع ليلد هيفو . هلالج لج برلا ةايحب مسق وه :«كهلإ رمعلف» :هلوقو
 دئاز ردق كلذو ءاهب فصويو ؛رداصملا ءامسأ اهنم هيلع قلطُي هنأو «ةميدق اهنأو ءاهب نيميلا ٍداقعناو
 . اهيلع ةلاد رداصملا هذه نِم ةقتشم ىنسحلا ءامسألا نأو ءءامسألا درجم ىلع

 .هتخفنو ثعبلا ةحيص يه :ةةحئاصلا ءيجت مث : هلوقو

 ةأشنلا هيش ؛هداصح دعب تبن اذإ :ٌعِرْرلا فلخأ نم وه :«هسأر دنع نِم هفلخي ىتح» :هلوقو
 . عرزلا تبني امك هسأر دنع نم ةفلخلا كلتو ءدصح ام دعب عرزلا فالخإب توملا دعب ةرخآلا

 مل ءامئاق هسولج دعب ٌموقي مث «هتايح لامكو هتقلجي مامت دنع اذه :«ًاسلاج يوتسيفا :هلوقو

 . ًايشام امإو ًابكار امإ ةمايقلا فقوم ىلإ قاسُي
 :لاقف ءًاموي اهيف ثبل هنأك ءضرألا يف هثبل ةدمل لالقتسا ««مويلا ءسمأ بر اي :لوقي# :هلوقو

 .مويلا وأ سمأ مهقراف امنإ هنأو هلهأب دهع ثيدح هنأ بسحي «مويلا :لاقف «موي ٌّضعب وأ ء سمأ

 اذه ىلع هل هِي هللا لوسر رارقإو ؛؟عابسلاو ىلبلاو ٌحايرلا انقّرمت ام دعب انعمجي فيك» :هلوقو
 ٌقئاقح نومهفي اونوكي ملو «لئاسملا قئاقد يف نوُضوخي اونوكي مل موقلا نأ معز نم ىلع در «لاؤسلا
 ةيرّدّقلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم سوجملاو ةئباصلا خارفأ نأو «تايملعلاب نيلوغشم اوناك لب «ناميإلا
 : .تايملعلاب مهنم ُفرعأ

 مهييجُيف ؛تاهبشلاو ةلئسألا نم مهيلع ُلكْشُي ام لي هللا لوسر ىلع نوُروُي مهنأ ىلع ليلد هيفو
 «ةبلاغملاو تنعتلل :هؤادعأ ءهباحصأو هؤادعأ ةلئسألا نكي هيلع دروأ دقو .مهرودص جلي امب اهنع
 نع هلاؤسك ,هنع باوج الامالإ هلاؤس نع ًالك بيجُي وهو «ناميإلا ةدايزو نايبلاو مهفلل :هباحصأو
 ةأشن اهئشنيو ءاهقّرف امدعب دبعلا ءازجأ عمجي هناحبس هنأ ىلع ليلد لاؤسلا اذه يفو .ةعاسلا تقو



 8ك للا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دفو مودق يف :لصف 0 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 233232322221 يا يم ااا ب ا ا يكل يللا احم دكر

 يف كلذ لثمب كعئبنأ» : هلوقو .هنم نيعضوم يف كلذك «هباتك يف هامس امك ًاديدج ًاقلخ هقلخيو «ىرخأ

 .هدابع ىلإ اهب فّرعت يتلا هّئايآو همعز :هؤالآ هللا ءالآ

 .هنم ءولمم نآرقلاو «داعملاو ديحوتلا ةلدأ يف سايقلا تايثإ :هيفو

 نع هتردق ٌرجعت فيكف ءيش ىلع ًارداق ناك اذإ هناحبس هنأو «هريظن مكح ءيشلا ٌمكح نأ : : هيفو

 لوقعلا ىلإ هلّصوأو هٌقلبأو هّئيبأو ريرقت ٌنسحأ هباتك يف داعملا ةلدأ هناحبس ُهّللا رق دقف ؟هلثمو هريظن

 ًاولُح نولوقي امع ىلاعت « «هتمكح يف ًاذنعطو هل ًازيجعتو ىل ًابيذكت الإ نودحاجلا هؤادعأ ىبأف ءرطيفلاو

 .ًاريبك

 «ًاهيزم دنَب سيلا ينج : ىلاعت هلوقك وه ؛ةيلاب ةردم يهو ءاهيلع تفرشأ» : ضرألا يف هلوقو

 عزز لك ني د َتَبْكَأَو ترو تيه هانلا اهّلع الرا اذ ذإَف ٌةَدِياَه تضرألا ىَريو# :هلوقو 4 :عدرسلا]

 .ةريثك نآرقلا يف هرئاظنو [ه :جحلا] 74عبهَب

 .ةرخآلا يف هتيؤر ٌتابثإو « «لجو زع هلل رظنلا ةفص تابثإ هيف « ؟مكيلإ رظنيو هيلإ نورظنتن» :هلوقو

 هلوق يفو «ثيدحلا اذه يف اذه ءاج دق ؛ هدحاو صخش وهو ضرألا ملم نحنو فيكا : هلوقو

 عقي الو ءهنم ٌدارملا نوملعي برع موق اذهب نوبطاخملاو ")وللا ني ُرَيْغَأ ٌصْخَش الد : :رخآ ثيدح يف

 «كلذ نم ًابولق ٌملسأو ءاناعذأ ٌحصأو الوقع فرشأ مه لب هواجس لاب احبس هقربشت مبولق يف

 هنظي يذلا زاجملا مهوتل ًايفنو ءاهل ًاقيقحت رمقلاو سمشلا ةيؤرب ًانايع ةيؤرلا ٌعوقو لي ققح

 راسم

 .هلوقب هناحبس هل ديلا ةفص تابثإ هيف ؛«مكلبق اهب حضنيف ءاملا نم ةفرغ هديب كبر ذخأيف» :هلوقو

 .ةمحفلا يهو «ةممح عمج :ممحلاو .ةءالملا :ةطيرلاو .ٌحضنلا وه يذلا لعفلا تابثإو

 ش .ةنجلا ىلإ ةمايقلا فقوم نم فارصنا اذه «ةمكيبن فرصني مث» :هلوقو

 .هرثأ ىلع نوضميو نوعزفي يأ : «نوحلاصلا هرثأ ىلع ُقَرْفَيو» : هلوقو
 نولصي ال مهنأكف «ٍرسجلا ءارو نم ضوحلا نأ اذه رهاظ : : ؛مكيبن ضوح ىلع نوعلطتفا : :هلوقو

 نم اطَّلغو «يلازغلاو  «هتركذت» يف يبطرقلا امهاكح نالوق كلذ يف فلسللو ءرسجلا اوعطقي ىتح هيلإ

 ىلع ماك اَنأ اَنْ :لاق وي هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع :؟ ”7يراخبلا ىور دقو ءرسجلا دعب هنإ :لاق

 ؟نيأ ىلإ :ٌتلقف ٌمّلَه :مهل لاقف «مهنْيبو ينْبَب ْنِم ْلُجَو جر ٍمُهُْفَرَع اذإ ىّنح ٌةَرُْ اًدإ ٍضْوحلا
 لم الإ مُهْنِم ٌصْلخَ هاَأ الق ءمهراَبْمأ ىلع اوُدندا مُهّنإ : لاق ؟مهنأش ام :ٌتلق هوّللاو ٍراَّثلا ىلإ : لاقف

 طارّصلا لبق فقوملا يف نوكي ضوحلا نأ ىلع ليلد ُلدأ هتحص عم ثيدحلا اذهف : لاق . «مَعَّنلا ٍلَمَع

 .راثلا نم ملس هزاج نمف « منهج ىلع دودمم رسج وه امذإ ] طارصلا نأل

 نيب طلخ يهو (جيمب جوز لك نم تتبنأو تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتايآ نمو) ةعوبطملا يف 0(

 . ححصللا نم تبثملاو ؛5 :جحلاو 8 :تلصف ةيآ

 صخش ال :لاق امنإو «دحأ ال :يأ «صخش الو» :هلوقو .ةصق هلو «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم 1449(:2) ملسم هجرخأ ()

 .هنم كلذ روصتي الو «ىلاعت هللا نم ريغأ نوكي نأ صخشل يغبني ال هانعم : ليفو :ةراعتسا

 .("841) مقرب 0



 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5*7 8 كلا لوسر ىلع َقِفَتْنُملا ينب دو مودق يف :لصف

 قّدصي هلك هّثيدحو فالتخا الو ضقانت الو ضراعت كي هللا لوسر ثيداحأ نيب سيلو :ُتلق
 ءطارّصلا عطق دعب الإ هيلإ لصوُي الو ىرُي ال ضوحلا نأ اودارأ نإ لوقلا اذه ٌباحصأو ءأضعب هضعب
 مهل ادب هوعطقو طارصلا اوزاج اذإ نينمؤملا نأ اودارأ نإو «مهّلوق ٌدري هريغو اذه ةريره يبأ ثيدحف
 :هلوق نإف ؛طارصلا لبق هّنوك ضقانُي ال وهو ءاذه طيقل ثيدح هيلع لدي اذهف «هنم اويرشف ضوحلا
 هدريف ءرسجلا ءارو ىلإ هدادتما ليحُي يذلا امف «ةعسلاو لوطلا اذهب ناك اذإف ءرهش هّضرعو ءرهش هّلوط
 .ملعأ هللاو ,قداصلا ريخ ىلع ٌفوقوم هعوقوو .ناكمإلا زيح يف اذهف :هّدعبو طارصلا لبق نونمؤملا

 مه ام أمظأ هنودري :يأ ءءاملا نودراولا.شاطعلا :ةلهانلا :«طق ةلهان أمظأ ىلع هللاو» :هلوقو
 دتشا هوعطق املف ءمِهْلُك اهودرو دقو ءرانلا ٌرسج هنإف «طارصلا دعب نوكي نأ ٍبِسانُي اذهو ؛هيلإ
 .ةمايقلا فقوم يف هودرو امك لكي هضوح اودروف «ءاملا ىلإ مهؤمظ

 يراوتلا :سانتخالاو ءنايرُي الو ناسبتحتف نايفتخت :يأ ؛رمقلاو سمشلا سنخن» :هلوقو
 .هنم ٌتسنخناف :ةريره يبأ لوق هنمو ءءافتخالاو

 اذه بابلاو بابلا نيب ام نأ هب ديرُي نأ لمتحي ««ًاماع نيعبس ٌةريسم نيبابلا نيب ام» :هلوقو
 ًاماع نيعبرأب هريدقت نِم ءاج ام اذه ُضِقانُي الو «نيعارصملا نيبابلاب ديري نأ لمتحيو «رادقملا
 ةريسم نيعارصملا نيب ام نأ انل ٌرِكُذ دقلو :لاق لب «عفرلاب هيوار هيف حّرصُي مل هنأ :امهدحأ :نيهجول
 .ملعأ هللاو .هئطبو اهيف ريسلا ةعرس فالتخاب فلتخت ةفاسملا نأ :يناثلاو . ًاماع نيعبرأ

 عادُص ني اهّقحلي امو ايندلا رمخب ضيرعت :«ةمادن الو عادص اهب ام هنأ ةنجلا رمخ يف» :هلوقو
 ريغ ءاملاو .لقعلا ُلاوز هبجوُي يذلا رشلا لوصحو «لاملاو ٍلقعلا باهذ ىلع ةمادنلاو «سأرلا
 . هثكم لوطب ريغتي مل يذلا وه :نسآلا

 ىلع ؟ةنجلا لهأ ٌءاسن دلت له «سانلا فلتخا دق :«دلاوت ال نأ ريغ» :ةنجلا لهأ ءاسن يف هلوقو
 ثيدحبو «ثيدحلا اذهب ةفئاطلا هذه تجتحاو «ةدالو الو لبح اهيف نوكي ال :ةفئاط تلاقف «نيلوق
 ءةنجلا يف ةدالولا فلسلا نم ةفئاط تتبثأو ؛2"”ةينم الو ينم ال نأ ريغ» هيفو «دنسملا» يف هنظأ رخآ
 لاق :لاق ديعس يبأ نع ؛يجانلا قيدصلا يبأ ثيدح نم ؛هعماج» يف يذمرتلا هاور امب تجتحاو
 لاق .يَِتشَي امك َِعاَس يف هنو ُهْعْضَوَو هُلمَح ّناك ِةئَجبلا يف َدْلَولا ئَهتْشا اذإ ٌنِمْؤُملا» :هِلكي هللا لوسر
 , "”هجام نبا هاورو «بيرغ نسح :يذمرتلا

 اذإ) :لاقف «طرشلاب هقلع هنإف «ةنجلا يف ةدالولا عوقو ىلع لدي ال اذه :ىلوألا ةفئاطلا تلاق
 داد ٌةنجلاو :اولاق .هنع يراخبلا هاكح ءهيوهار نب قاحسإ ليوأت اذهو «يهتشي ال هنكلو ؛«ىهتشا
 دلاوت ولف ءاهيف توم ال دولخ ٌراد ةنجلاو :اولاق .ءازجلا لهأ نم اوسيل ءالؤهو «لامعألا ىلع ءازج
 .توملاب ايندلا مهتعسو امنإو ءمهتعسو امل دبألاو ماودلا ىلع اهّلهأ اهيف

 كوكشملا ال :عوقولا ٍققحمل نوكت امنإ «اذإل :تلاقو هّْنُك كلذ نع ىرخألا ةفئاطلا تباجأو

 هنعو ؛كورتم هنإف .كلام يبأ نب ديزي نب دلاخ لجأل ءًادج فيعض هدائسإو ةمامأ يبأ ثيدح نم :(7475) يناربطلا هجرخأ )١(
 .ففيعض وهو «ديعس نب ديوس

 .(47872) هجام نباو «(75257) يذمرتلا هجرخأ (؟)



 و للا لوسر ىلع عخنلا ٍدفو مودق يف :لصف ا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تت تسلسل سل

 نيملسملا ٌلافطأو : اولاق ءمهنم لمع الب اهايإ | مهنكسي ًاقلخ ةنجلل ءىشنُي هناحبس هنأ حص دقو ءهيف

 نإف ٠ «مهتعسو دلولا نم فالآ ةرشع مهنم دحاو َّلُك قزر ولف : اهتعس ثيدح امأو .لمع ريغب اهيف ًاضيأ

 . ماع يفلأ ةريسم هكلم يف رظني نم مهاندأ

 نإ هنأل ءةلأسملا هذهل باوج ال .«هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ىصقأ !هللا لوسر ايد :هلوقو

 لوخد دعب هيلإ نوهتنم نحن ام ىصقأ :دارأ نإو هللا الإ هملعي الف ءاهئاهتناو ايندلا ةدم ىصقأ دارأ

 مل اذهلو ءميحجو ميعن ىلإ ءاهتنالا ناك نإو كلذ نم هيلإ يهتني ام ىصقأ سفن ملعت الف «رانلاو ةنجلا

 .ِلَج يبنلا هبجُي

 يف ءاج امك هيلاوُي الو هٌرواجُي الف «هتاداعمو هتقرافم يأ : :؛كرشملا لايزو» : : ةعيبلا دقع يف هلوقو

 .نيكرشملاو نيملسملا ينعي 0 «امهاران ىءارت ال” :«نئسلا» يف يذلا ثيدحلا

 لب ال «خيبوتو عيرقت لاسرإ اذه ؛«دمحم كيلإ ينلسرأ :لقف رفاك ربقب تررم امثيح» :هلوقو

 نم نأ ىلع ليلدو ءمهل مهباطخو ءايحألا مالك روبقلا لهأ باحصأ عامس ىلع ليلد هيفو . يهنو رمأ

 ٍءميهاربإ نيد ةيفينحلا اورِّيغ دق اوُتاك نيكرشملا نأل «ةثعبلا لبق تام نإو رانلا يف وهف ًاكرشم تام

 ًامولعم لزي مل رانلاب هيلع ٌديعولاو هُبقو «هب هللا نم ةجح مهعم سيلو «هوب دراو «كرشلا اهب اولديتساو

 «نرق دعب ًانرق ممألا نيب ةلوادتم هلهأل هللا ٍتابوقع ٌرابخأو ءمهرخآ ىلإ مهلوأ نم مِهّلُك لسرلا نيد نم

 هتيبوبر ديحوت نم هيلع هَداَبِع َّرطَق ام الإ نكي مل ولو «تقو لك يف نيكرشملا ىلع ةغلابلا ةجحلا هللف

 هناحبس ناك نإو ءرخآ هلإ هعم نوكي نأ لقعو ةرطف لك يف ٌليحتسي هنأو «هتيهلإ | ديحوتل مزلتسملا

 ءاهلهأل ةمولعم ضرألا يف ديحوتلا ىلإ لسرلا ٌةوعد لزت ملف ءاهّدحو ة ةرطفلا هذه ىضتقمب بذعُي ال

 .ملعأ هللاو «ءلسرلا ةوعد هتفلاخمب باذعلا قحتسي كرشملاف

 يي هللا لوسر ىلع عخنلا ٍدفو مودق يف :لصف
 يتئام يف ًةرشع ىدحإ ! ةنس مرحملا فصن يف هيلع ًامودق دوفولا ٌرخآ ْمُهو ؛عْجّنلا ُدُفَو هيلع مدقو

 «لبج نب داعم اوعياب اوُناك دقو «السإلاب يقم كك هلا لوسر اوؤاج مث ءيفايضألا د اوف «لجر

 امو» : لاق «ًابّجع ذه يرفس يف ٌثيأر ينإ ؛هللا لوسر اي :- ورمع نب ةرارُز :هل لاقي مهنم لجر لاقف

 لَه» :هلي هللا لوسر هل لاقف «ىّوحأ عم عّقسأ ًايلج تدلو اهتاك يححلا يف اهكرت نان ُثيأَر :. :لاق ؟؟ٌتيأر

 :لاق ,«َكَنْبَآ وهو امالُع ْتَدَلَو دك اهِّف' :لاق ة وعن :لاق ؟؟لْمَح ئَلَع ُهَرِصُم َكَن ةَمأ ٌتكَرَت

 ,«؟همُثُكُك ٍصَرَب ْنِم كب لَها : :لاقف ءهنم اندف ,(يّنِم ْنْدا» :لاقف ؟ىوحأ َعفسأ هلا مف ؛هلا لوسر ا

 !هللا لوسر اي :لاق كلذ َوْهَه : :لاق ءَكّرْيَغ ِهْيَلَع َعّلْطا الو ٌدَحَأ هب َمِلَع اَم ٌّقَحلاب َكَّتَعَب يِذَّلاَو :لاق

 نسخ ىلإ َعَججَر ءٍبَرَعْلا ُكِلَم َكِلْذا» :لاق ,ناتكسمو ٍناَجلمَدُم ناطرُق هيلع رذنملا نب نامعنلا ٌتيأرو

 ُهَبِقَب كلِ ٠ :لاق ؛ضرألا نِم تجرخ دق ءاطمش ًازوجع ُتيأرو ؛هللا لوسر اي : :لاق ءاوجبو هي

 :لوقت يهو ورمع :هل لاقُي يل نبا نيبو ينيب ٌتَلاحف ءضرألا نم تجرخ ًاران ٌتيأرو :لاق كايد

 يف نوُكت ُةنثِف كلا: :كلو هللا لوسر لاق ٍمكلامو مكلهأ مكّلكآ ينومعطأ :ىمعأو ءريصب ءىَلطَل ىَلَل

 ٍقاَبظأ ٌَراَجِتْشا َنوُرِجَتْشَيو ْمُهَماَمِإ ُساَنلا ُلُثْقَي' :لاق ؟ةنعفلا امو ؛هللا لوسر اي :لاق «نامّرلا رخآ

 )١( يذمرتلاو «(77545) دواد وبأ هجرخأ )١504(.: حيحص ثيدح وهو «هللا دبع نب ريرج ثيدح نم 255/4 يئاسنلاو .



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ؟م هتابتاكم يف ِهِلَك هيده ركذ يف :لصف

 َدْنِع نيؤُملا مد ُنوُكَيو - نسحم هنأ اهيف ٌءيسملا ٌبسحُيا هعباصأ نيب هيو هللا لوسر تفلاخو يفسأرلا
 :لاقف «كّنْبا اهُكَرْذأ تنأ َّتِم نإو قئْتفلا َتْكَر ذأ َكنبا تاَم ْنِإ املا ٍبْرُش ْنِم ئّلخأ اهيف نِمؤُملا
 «هنبا يقبو تامف ,ءاهُكذُمال ٌمُهّللا» :هلي هللا لوسر هل لاقف ءاهكردأ ال نأ هللا مدا !هللا لوسر اي
 ©"”نامثع َعلخ نمم ناكو

 مهريغو كولملا ىلإ هتابتاكم يف ْهكَي هيده ركذ يف :لصف
 دمحم ْنِم ءميِحّرلا ٍنْمْحَّلا هللا مشيا :لقّرِه ىلإ بتك هنأ يك هنع «نيحيحصلا» يف تبث

 «مالشإلا ِةَياَعب كوُعْدآ ينإق : :ُدْعَب ام  ىدقلا حينا نم ىلع ٌمالَس مورا ِميِظَع لمَرِه ىلإ وللا ٍلوُسَر
 لإ اولاَمَت بتكلأ لهاكياطو «َنيّيسيرألا ّمْنِإ َكْيَلَع نِإَف ءَتْيلَوَت نإ ءِنْئَرَم كّرجَأ هللا َكِتُْي ملت مس
 نإ مأ نود نم ابر نب عنب كوكي 1و كيك اميه هدي كرم الو هلل الإ َدْبَه ال أ أ كنتو انتي رس ةدك
 0 :نارمع لآ) ؟ تويم نأي اوُدحهْمأ اوُوُمَم الو

 ميظع ئَرشك ىلإ هللا ٍلوسَ دمحم نم ءمبحرلا نحر وللا مشيه :"”يَرسك ىلإ تنك
 نأ هَل َكيِرَش ال دو هللا اّلإ هلإ ال ْنأ َدهْشَو ءويلوُسََو للاب َنَمآَو ئَدهلا َعَينا نم ىلع ٌمالَس «ٍسراَق
 ٌقحَيو يح ناك نم َرِِْلةئاك سانا ىلإ للا لوُسَو انأ ينإف وللا ة ةّياَعِب لود ءَُلوُسَرو هدب ادمحُم
 .ههكلُم هللا قرم :لاقف لَك هللا لوسر كلذ خلبف ءهقّرم ُباتكلا هيلع ءىرُق املف .'ٍسوُجَملا مل كِيلمَك تنبأ نإ ,ملت مْ َنيِرفاَكلا ىلع ُلوَقلا

 ِكِلَم يِشاِجّنلا ىلإ للا ٍلوُسر دمحم ْنِي ءويجرلا ٍنلْحَّلا وللا مشيف : يشاجنلا ىلإ ّبتكو
 ُنِمِيَهُملا ُنِمْؤُملا ُمالَّسلا ٌنسوُدُقلا ُكِلَملا ّو َوُم الإ هلإ ال يذلا هللا كيل دم ين ينإف تْنَأ ملشأ ؛ قّشَبَحلا
 12000001 7 «ئسيعب ْثَلَمَحُف ٠ ةئيِصَحلا ِةبْيَطلا ٍلوُثبلا .مقزم نإ ملا ةئملكو وللا حور مير نبا ىسي أ ده

 ةآلاوُملاو ههل كيش ال ُهَنَوَّللا ىلإ كرش ينو «وييب ْمكآ َقَّلَح اَمك .هخفنو ِهِحوُر ْنِم هللا ُهَقلَخُف رم و ع
 رع هللا ىلإ كونج ٌكوُعْدَأ يناو وللا ُلوُسَر ين ,ينءاج يِذّلاب َنيْؤتو «ينعبتت نأ ءهيَعاَظ لَم
 عم باتكلاب ثعبو ,ىدُلا نا نم نق مالا « يتَحيصُن اوُلَبقأف ُتْحَصَنَو ُتْفَلَب ْدَو لَجَو
 كيلعو لوقلا يلع نإ !ةمحصأ اي : هل لاق ًارمع نإ : قاحسإ نبا لاقف ءيِرْمّضلا ةيمأ نب ورمع
 ملو ءمانلز الإ ظق ريح ريحت كل قت مل انأل «كنم كب ةقثلا يف انأكو ءانيلع لا يف كنك كن «عامتسالا
 ءدرُي ال ٌُدهاش كنيبو اتنيب ليجنإلا «كيف نم كيلع ةجُحلا انذخأ دقو ءماَّنِمأ الإ طق ءيش ىلع َكْفَحَن
 يف دوهيلاك يمألا يبنلا اذه يف ٌتنأف الإو ٠ ءلِصْفَملا ةباصإو ٌرححلا عقوم كلذ يفو ءروجُي ال ضاقو
 مهفاخخ ام ىلع كنمأو ءهل مهجر مل امل كاجرف «سانلا ىلإ هل لا قر دقو ؛ميرم نبا ىسبع
 " بانكلا لهأ ةرظتنب يذلا يمآلا نينا للاب ٌدهشأ : يش ثاجنلا لاقف .رظتنُي رجأو فلاس ريخب هيلع
 مث .ربخلا نِم ىفشأب سيل نايعلا نأو « «لمجبلا بكارب ىسيع ةراشبك «رامجلا بكارب ىسوم ًةراَشب نأو
 يشاجنلا نم هللا لوسر دمحم ىلإ ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ِهلذ يبنلا ٍباتك ٌباوج يشاجنلا بتك

 145/١", دعس نبال ؟تاقبطلا رظنا قفز

 .(10/9/9) ملسمو ؛(59441) يراخبلا هجرخأ ()

 . لوألا ءزجلا لئاوأ يف اهركذ مدقت ءارمألاو كولملا ىلإ يبنلا بتك نإ



 هتابتاكم يف دلك هيده ركذ يف :لصف 07؟4 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ماا

 دقف :دعب امأ وه الإ هلإ ال يذلا هللا .هتاكربو هللا ٌةمحرو هللا نم هللا يبن اي كيلع ٌمالس .ةمحصأ

 ام ىلع ٌديزي ال ىسيع نإ «ضرألاو ءامسلا ٌبروف ؛ ىسيع رمأ ني تركذ اميف هللا لوسر اي كاتك ينغلب

 كّنأ ٌدهشأف هباحصأو كمع نبا انبرق دقو «انيلإ هب ثثعب ام انفرع دقو «تركذ امك هنإ ءاقورْفُت تركذ

 . «نيملاعلا بر هلل هيدي ىلع ٌتملسأو «كمع َنبا ٌتعيابو «كّتعياب دقو .ًاقدصم ًاقداص هللا لوسر

 .رشقلاو ةاونلا نيب ام ةقالِع :قورفثلاو

 «ىّلصملا ىلإ سانلاب جرخف «مويلا كلذ هتومي لي هللا ٌلوسر ربخأو «عست ةنس ٌيشاجنلا يفوتو
 . ًاعبرأ ربكو «هيلع ىّلصف

 وهو ؛هيلع ىلص يذلا ٌيِشاجنلا َنيِب زيمُي ملو «هيوار طلخ دقو ملعأ هللاو مهو اذهو :تلق

 يف ًانّيبم كلذ ءاج دقو .ٍنانئا امهف «هوعدي هيلإ بتك يذلا ٌيشاجنلا ٌنيِبو ءهباحصأ ٌمركأو هب نمآ يذلا

 .هيلع ىَّلَص يذلاب سيلو «يشاجنلا ىلإ بتك ْهكَي هللا لوسر نأ "!ملسم حيحص»

 دمحم نم «ميحرلا ٍنْمّْرل وللا منيو : ةيردنكسإلاو ّرصم ِكلّم سقوقملا ىلإ بتكو :لصفا

 ِةَياَعِدب ٌكوُهْدَأ ينإف : :دعَب امآ ىذا َعَبَا نم ىلع مالَس ءذو طيقلا ميِظَ سِقْوَمُملا ىلإ ءهِلوُسرو للا دبع

 بتكلا ٌلْهأتي» طئبقلا ّمْنِإ َكِْيَلَع ّنإف َتْيلَوَت ْنِإَف « ِنْيئَرَم رج هللا َكِتْوي مِلْسَأو ْمّلْسَت مِلْسَأ «مالشإلا

 ل د أ اب نب عي لو يك مي ةرثك لو كأ الإ كين الأ اني كتي رس دم لإ

 املف «ةعتلب يبأ نب بطاح عم هب ثعبو ء 214 :نارمع لآ] 4َتوُمِيْسُم انآ اوُدحهمأ اوُلوُمَم الوم نإ وه

 مقتناف «ىلوألاو ِةَرِخآلا َلاَكَ هللا هذخأف «ىلعألا ُثرلا هنأ معزي ٌلجر كّلبق ناك هنإ :هل لاق هيلع لخد
 ءهنم ٌريخ وه امل الإ هّعدن نل ًائيد انل نإ :لاقف . كب كّريغ ربتعي الو «كريغب ربتعاف هنم مقتنا مث هب

 «َنمانلا اعد يبنلا اذه َّنإ هاوس ام َدْقَف هللا هب يفاكلا مالسإلا وهو «هللا نيد ىلإ كومتدن :بطاح لاقف

 ىسيعب ىسوم ٌةراشي ام يرمعلو «ىراصنلا هنم مهبّرقأو ٌدوهيلا هل مهادعأو «شيرق هيلع مهَّدشأ ناكف

 يبن لكو « ليجنإلا ىلإ ةاروتلا ّلهأ كئاعّدك الإ نآرقلا ىلإ كاّيِإ انواعد امو :دمحمب ىسيع ِةَراَشِبك الإ

 نيد نع كاهنن انسلو «ٌيبنلا اذه هكردأ نمم َتنأو «هوعبطُي نأ مهيلع ٌقحلاف وتمأ نِم ْمُهَك ًاموق كردأ

 دوهزمب رمأي ال هّيدجوف «ّيبنلا اذه رمأ يف ٌترظن دق ينإ :ٌسِقوقملا لاقف .هب كّرمأن انكلو «حيسملا

 يآ هعم ٌتدجوو «بِذاكلا ِنِماَكلا الو ءِلاَّضلا رحاسلاب هدجأ ملو «هيف بوغرم نَع ىهني الو «هيف

 «جاَع ْنِم ٌنُح يف هلعجف «ك يبنلا ٌباتك ذخأو .رظنأسو «ىوجُنلاب رابخإلاو يبخل جارخإب ةوبنلا

 هللأ مسي : هلا لوسر ىلإ بتكف «ةيبرعلاب تكي هل اتاك اعد مش «هل ةيراج ىلإ هعفدو هيلع متخو

 ٌتأرق دقف :دعب امأ « كيلع مالس ءطبقلا ميظع سقوقملا نم ؛هللا دبع نب دمحمل ؛ميحرلا نمحرلا

 «ماشلاب جّرخي هنأ نظأ ٌتنكو «يقب ايبن نأ ٌتملع دقو «هيلإ وعدت امو «هيف ٌتركذ ام ٌتمهفو «كّباتك

 ةلغي كيلإ ُثيدهأو ؛ةوسكيو ءميظع طبقلا يف ناكم امهل نيتيراجب كيلإ تش ٌتثعبو «كّلوسر ٌتمركأ دقو

 «لُدْلُد ةلغبلاو «نيريسو ةيرام :ناتيراجلاو «ملسُي ملو ءاذه ىلع دزي ملو . كيلع مالسلاو .اهبكرتل

 . ةيواعم نمز ىلإ تيقب
 اذه تدجو :لاق ةمركع نع ءهدانسإب يدقاولا ركذف «ءىواس نب رذنملا ىلإ بتكو :لصقف

 )١( ملسم هجرخأ )90/9/4(.



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قلل هتابتاكم يف إي هيده ركذ يف :لصف

 ىلإ يمرضحلا نب العلا كك هللا لوسر ٌتعب : هيف اذإف «هُتْحسنَف هتوم دعب سابع نبا بتك يف باتكلا
 دعب امأ :ك هللا لوسر ىلإ ٌرذنملا بتكف «مالسإلا ىلإ هيف هوعدي ًاباتك هيلإ بتكو «ىواس نب رِذنملا
 ءهيف لخدو ؛هبجعأو ٌمالسإلا ٌبحأ نم مهنمف ؛نيرحبلا لهأ ىلع كباتك تأرق ينإف هللا لوسر اي
 لكي هللا ٌلوسر هيلإ بتكف ,كرمأ كلذ يف ّيلإ ْتِدَحَأَت ,دوهيو سوجم يضرأبو ؛ههرك نم مهنمو
 كيلإ دمحأ يّنإف كي ْالَس «واَس نب رُِملا ىلإ للا ٍلوُسَر دمحم نم ءمجرلا نلخ نمحَرلا هللا مشي»
 هللا ٌكورُكدَأ ين إف ءّدْعَب اَمأ ءهُلوُسرو هدب ُهُدْبَع ًادّمحُم َّنأو هللا الإ هلإ ال ْنَآ ٌدهْشَأَو ءوه اّلِإ هلإ ال يذلا هللا
 مو .يعاطا ذل مكر عي ءيلُسُم غلي نم هنإو ؛هِسَْل هْفَتِل دل ُحَصْنَي امّنإف ْحَصْنَي َْم هنإف «لجبو رع
 ُكُرْئاف ٍَكِمْوَت يف َكُتْمْفَس ْدَق ذإو «ًأريخ َكْيَلَع اَنْ لآ دق يلو َنأو ٠ 'يل عَ قُل صن
 نع َكَلِزْعَت نلف ٠ «حّلصُت امهم َكْناو «مُهنو لَبئاف بونألا لأ ْنع ُتوَقَعو لَ اوُمَلْسُأ ام َنيِمِلْسُمْلِل
 .ةيْزجلا ِهْبَلَعَ ِةيِسوُجَم وأ ٍةَيدوُهَي ىلَع ْماَقَأ ْنَمو ءَكِلَمَع

 :صاعلا نب ورمع عم هثعبو ؛ًاباتك َناَمُع كلم ىلإ بتكو ,0لصف

 نم قلع ٌمالّس ىددّلجلا ينبا ٍدبعو مج ىلإ هللا دبع نب دمحم نم ءميِحّرلا ِنْمْحَرلا وللا مشي»
 ٌةَاَك ِساَّنلا ئلإ هللا لوسر ينإف « امّلْسَت امِلْسَأ ,مالُسإلا ِةَياَعِدِب امُكوُمدَأ ينإف :ٌدْعَب ٌدْعَب اَمأ «ئدُملا َعْبَنا
 ادت ْنَأ امّتْيَبَأ نإو ٠ اَمُكديلو مالشإلاب اَمُتَْفأ ذإ اك «نيرِفاَكلا ىلع ُلْوَقلا ّن نحو ايح ناك نم َرِذّنأَ
 بكتكو .«اَمُكِكْلُم ىلع يتّوُين ٌرَهظَنو ءاَمُكَوَحاَسب لَن يلْيَحَو ءاَمُكَدع ٌِئاَر اَمُكَكَلُم نِإف ,مالشإلاب
 .ٌباتكلا متخخو «بعك نب بأ

 , نيلجرلا ٌملحأ ناكو ءدبع ىلإ ُتْدَمَع ءاهتمدق املف ؛نامع ىلإ ٌثيهتنا ىتح ُتجرخف :ورمع لاق
 نسا ّيلع مّدَّمملا يخأ :لاقف «كيخأ ىلإو «كيلإ لك هللا لوسر ٌلوسر ينإ : ٌتلقف ءّاَمْلُخ امهّلهسأو
 ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ :تلق ؟هيلإ وعدت امو : لاق مث ؛كباتك أرقي ىتح هيلإ كّلِصوُأ ان انأو ءكلُملاو

 ديس نبا كنإ ورمع اي :لاق :هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشتو «هنود نِم ٌدِبُع ام َعّلْختو ل
 ملسأ ناك هنأ ُتْدوَو قلك دمحمب نمؤُي ملو تام : ٌتلق ؟ةودُق هيف انل نإف ,كوبأ عنص فيكف «كم
 بيرق :ٌتلق ؟هّئعبت ىتمف :لاق بولسإلل هللا يناده ىتح هيأر لثم ىلع انأ ثدك دقو هب قّدصو
 هّموق عنص فيكف :لاق ءملسأ دق يشاجنلا نأ هتربخأو «يشاجنلا دنع :ثلق ؟كّمالسإ ناك نيأ ينلأسف
 ام ورمع اي رظنا :لاق ٠ معن : :تلق ؟هوعبت ُنابهرلاو ٌةفقاسألاو :لاق «هوعبّناو هورقأ :تلقف ؟هكلمب
 مث ءاننيد يف هّلجتسن امو «ٌتبذك ام : :تلق «بذكلا نم هل ٌمضفأ لجر يف ةلصخخ نِم سيل هنإ «لوقت
 ناك :تلق ؟كلذ تملع ءيش يأب :لاق .ىلب :تلق «يشاجنلا مالسإب ملع لقره ىرأ ام :لاق
 ام ًادحاو ًامهرد ينلأس ول ءهللاو ال :لاق كي دمحمب قّدصو ملسأ املف اجرت هل ٌُجِرْخُي ُيشاجنلا
 لاق ؟ًاثدحم ًانيِد نيديو ءًاجرخ كل جِرْخُي ال كدبع ٌعدتأ : هوخأ فاني هل لاقف «هلوق لقره غلبف « « هتيطعأ
 :لاق ٠ عنص امك ٌثعنصل يكلمب يلا الول هللاو «هب عنصأ ام هسفنل هراتخاف نيد يف َبْعَر لجر : :لقره
 رمأي :ٌتلق ؟هنع ىهنيو هب ٌرمأي يذلاام ينربخأف : :دبع لاق . كّتقدص هللاو :تلق ءورمع اي ٌلوقت ام رظنا

 نعو «ناودُعلاو ملظلا نع ىهنيو ءمحرلا ةلِصَو ربلاب رمأيو «هتيصعم نع ىهنيو «لجو زع هللا ةعاطب

 )١( «ةيارلا بصنا رظنا 493/4 8714



 هتابتاكم يف َْي هيده ركذ يف :لصف الكا (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هدا هت يئتفخلةه مشل ا ا ماا ياا ل

 ناك ول «هيلإ وعدي يذلا اذه ّنسحأ ام :لاق .بيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع نعو ءرمخلا نعو «ىنزلا

 ريصيو هَعَدي نأ نم هكلمب ُنضأ يخأ نكلو «هب قدصنو «دمحمب نمؤن ىتح انبكرل هيلع ينعباتُي يخأ

 ىلع اهّدرف «؛مهينغ نم ةقدصلا ذخأف «هموق ىلع لي هللا لوسر هكّلم « ءملسأ نإ هنإ :تلق . ابنك

 يف تاقدصلا نم ٍقوهللا لوسر ضرف امب هُتربخأف ؟ةقدصلا امو «نسح قلخل اذه نإ :لاق .مهريقف

 دِرّثو ءرجشلا ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم دخْوُتو ءورمع اي :لاق .لبإلا ىلإ ٌثيهتنا ىتج لاومألا

 :لاق ءاذهب نوعيطُي مهددع ةرثكو ءمهراد ذعُب يف يموق ىرأ ام هللاو :لاقف . .معن :تلقف ؟هايملا

 ذخأف «هيلع ٌتلخدف ءاموي يناعد هنإ مث «يربخ َّلُك هربخيف «هيخأ ىلإ لصي وهو ًامايأ هبابي ٌتثكمف

 «هيلإ ترظنف «ءسلجأ ينوعدي نأ اوبأف ءسلجأل تبهذف «تلسرأف ءهوعد :لاقف َيعّبَضي هناوعأ

 هعفد مث :هرخآ ىلإ ىهتنا ىتح أرقو همئاخ ضففأ «ًاموتخم باتكلا هيلإ تعفدف «كتجاحب ملكت :لاقف

 ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخُت الأ لاق «هنم قرأ هاخأ تيأر ينأ الإ :هتءارق لثم هأرقف ءهيخأ ىلإ

 يف اوبغر دق سانلا :تلق ؟هعم نمو :لاق .فيسلاب روهقم امإو «نيدلا يف ٌبغار امإ هوُعَِت :تلقف

 ملعأ امف ؛لالض يف اوناك مهنأ مهايإ هللا ىَدُم عم مهلوقعب اوفرعو «هريغ ىلع هوراتخاو ؛مالسإلا

 كءاَرْضَح ُديِبُيو ءليخلا كئطوُي «هعبتتو ٌمويلا ملسُت مل.نإ تنأو ةّجرَحلا هذه يف كّريغ يقب ًادحأ

 ءاذه يموي ينعد :َّلاق .لاجرلاو ليخلا كيلع لخدت الو «كموق ىلع كلمعتْشَيو ءُمَّلْسَت ملسأف

 اذإ ىنح هكا فَي مل نإ ميسي نأ وجرأل ينإ !ورمع اي: :لاقف ءهيخأ ىلإ ُتعجرف ؛ًادغ ّىلإ عجراو

 «هيلإ ينلصوأف «هيلإ لصأ مل ينأ هُتربخأف «هيخأ ىلإ ٌتفرصناف «يل نذأي نأ ىبأف «هيلإ ٌثيتأ دغلا ناك

 غلبت ال وهو «يدي يف ام ًالجر ُتكّلم نإ برعلا ٌفعضأ انأ اذإف «هيلإ يتوعد اميف ٌتركف ينإ : لاقف

 نقيأ املف ءًادغ جراخ انأو :تلق .ىقال نم لاتقك سيل ًالاتق ْتَْمْلَأ هّليخ تغلب نإو ءانه اه هُليخ

 حبصأف «هباجأ دق هيلإ لسرأ نم ُّلُكو «هيلع رهظ دق اميف نحن ام : لاقف «هوخأ هب الخ «يجرخمب

 نيبو ةقدصلا َنيِبو ينيب ايلخو ٠ هلي يبنلا اقدصو ءًاعيمج هوخأو وه مالسإلا ىلإ باجأف ّيلِإ لسرأف

 . ينفلاخ نم ىلع ًانوع يل اناكو «مهنيب اميف مكحلا

 ورمع نب :طيلَس عم هب لسرأو ٍ؛يلع نب ةّدوه ةماميلا بحاص ىلإ كي يبنلا بتكو :لصف
 ملا نم ىلع ٌمالَّس «يلع نب ةدؤه ىلإ وللا ٍلوُسَر دمحم ْنِم «ميِحّرلا ٍنمْحّرلا هللا » :يرماعلا

  هَكْيَدي ٌتحَت ام َكَل َلَعْجأَو ءمكشت ملْساف :رئاحلاو تلا نيت ال يبس يد ذأ ملا ئدُلا

 در نود ًادر درف «باتكلا هيلع أرتقاو ءهاّيحو هلزنأ ًاموتخم كي هللا لوسر باتكب طيلَس هيلع مدق اًملف

 رمألا ضعب يلإ لعجاف «يناكم باهت ٌبرعلاو ؛هلّمجأو هيلإ وعدت ام ّنسحأ ام هلك يبنلا ىلإ بتكو

 «هريخأف « « و يبنلا ىلع هّلُك كلذب َميَتَ رجه جسن نم ًاباوثأ هاسكو «ةزئاجب ًاطيِلَس زاجأو «كعبتأ

 ٌفّرصنا املف . . 'هيدي يف ام دايو داب «ٌتلعف ام ضرألا نم ٌةَاَيس ينلأس ول# : لاقف «هباتك ٍِلَو ٌيِبنلا أرقو

 ةَماَمَيلا نإ اَمآد : ةللكَو ٌئيبنلا لاقف تام دق ةذوه نأب «مالسلا هيلع ٌليربج هءاج «حتفلا نم كو هللا لوسر

 َتْنَأ» : كو هللا لوسر هل لاقف ؟ُهّلُيَقي نم هللا لوسر اي :لئاق لاقف «يِدْعَب ُلَمْقُي ٠ أَنتَ ٌباَّذَك اهب ُجُرْخَيَس

 .كلذك ناكف ؛«كّباحصأو

 نع هلأسف «ةذوّه دنع ناك «ىراصنلا ءامظع نم ميظع قشمد نوكرأ نأ : يدقاولا ركذو

 :لاق ؟هبيجُت ال َمِل :نوكرألا لاق ءهبجأ ملف «مالسإلا ىلإ ي ينوعدي هباتك ينءاج :لاقف ولك يبنلا



 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فد يوبنلا بطلا :لصف

 كل ةّريخلا نإف ءَكنَكُرَمُيل هّئعبت نئَل ؛هللاو ىلب :لاق ؛كلمأ مل هثعبت نإو «يموق كلم انأو ينيدب تننض
 دمحم :ليجنإلا يف اندنع بوتكمل هنإو «ميرم نب ىسيع هب رّشِب يذلا ٌيبرعلا يبنلل هنإو ؛هعابتا يف
 .هللا لوسر

 يناّسْغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ هباتك يف :لصف

 هللا مشيه :ةيبْيَدُحلا نم هّعِجْرَم بهو نب عاجش عم ًاباتك هيلإ بتكف ءاهتطوُعب قشمدب ناكو
 نمآو ءىَدهلا َعبنا ِنَم ىلَ ْمالَس : رْمِش يبأ نب ثراحلا ىلإ .هللا ٍلوُسَر دمحم نم ءميِحّرلا ٍنْمْحّرلا
 .كلذ مدقت دقو «َكُكْنُم َكَل ىقبي هَل ٌكيِرَش ال ُهَدْحَو هللاب َنِمْؤُت نأ ىلإ َكوُهْدَأ ينإو ,ٌقَّدَّصو هللاب

 يوبنلا بطلا :لصف
 يتلا بتكلاو «لئاسرلاو ايارسلاو ثوعبلاو ريسلاو يزاغملا يف ِهْكَب هيده نم لمج ىلع انيتأ دقو

 هب ٍبّبطت يذلا بطلا يف هيده يف ةعفان لوصف ركذب كلذ عبتن نحنو .مهباونو كولملا يلإ اهب بتك
 ةبسن نأو ءاهيلإ لوصولا نع ءابطألا رثكأ ٌلوقع ُرِجْعَت يتلا ةمكجلا نم هبف ام ُنّيبنو ؛هريغل هفصوو
 :ةوقلاو لوحلا دمتسن هنمو «ناعتسملا هللابو لوقنف « مهبط ىلإ زئاجعلا بط ةبسنك اهيلإ مهبط

 .نآرقلا يف ناروكذم امهو «نادبألا ٌضرمو ؛بولقلا يضرم :ناعون ضرملا
 ىلاعت لاق .نآرقلا يف امهالكو ءّْغو ةوهش ضرمو «كشو ةهبش ضرم :ناعون بولقلا ٌضرمو

 مو ىف هيلا ليَ : ىلاحت لاقو 1٠١ :ةرقبلا] «اًضْرم لأ مُهَاَرَه سرع مهيلُق ىف» :ةهبشلا ضرم يف
 ىبأف ةئسلاو نآرُقلا ميكحت ىلإ يعُد نم ٌقح يف ىلاعت لاقو ١[ :رثدملا] «الكم ادي َُّنأ َداَرَأ ادام َنوريَكْلاَم ضم
 ننعم دل أني يَ مَ لكب نإَو (2) ترسيم متن نيك اذإ زئتني كحل .وإوُستو هلأ لإ أمد ادلو» : ضرعأو
 14: .؛> :رردلا) «كيطا مم كيتزأ لت وسو نيكع هنأ تبي نأ تاتي أ ابك ل ُترَت مونت نأ (©
 .كوكشلاو تاهبشلا ضرم اذهف

 لقلب َنْمَصضخع ال وَلا نإ ةلدنلا َّنْي ٍرََح دل يَا ةئيَب :ىلاعت لاقف تاوهشلا ضرم امأو
 . ملعأ هللاو «ىنزلا ةوهش ضرم اذهف 1" :بازحالا] «(ٌضَرَم دلك ىف ىلا عمظُي

 ّلَع الو جرح جنتل لع ار ٌجَيَح مالا لع َىِّْلط :ىلاعت لاقف :نادبألا ضرم امأو :لصف
 ةَّمظع كل نّيبي عيدب ٌرسِل ءوُضولاو موصلاو جحلا يف ندبلا ضرم ركذو ١ :رونلا] 4 جرح ِضيِرَمْل
 «ةحصلا طفح :ةثالث نادبألا بط دعاوق نأ كلذو «هاوس نع هّلقعو همهف نمل هب ءانغتسالاو «نآرقلا
 عضاوملا هذه يف ةثالثلا لوصألا هذه هناحبس ركذف «ةدسافلا داوملا ٌعارفتساو «يذؤملا نع ةيمحلاو
 . ةثالثلا

 حابأف 1184 :ةرقبلا «يأ راي ْنَي هدم ٍرَئَس لع وأ ايري كني تنك سم : موصلا ةيآ يف لاقف
 عامتجال رفسلا يف ٌموصلا اهبِجُْي الثل هتوقو هتحص ظفحل ًابلط رفاسمللو ءضرملا رذعل ضيرملل رطفلا
 «فعضتو «ةوقلا ٌروختف «لّلحت ام فلخي يذلا ءاذغلا مدعو «ليلحتلا نم هبجوُي امو «ةكرحلا ٍةدِش
 .اهفعضُي امع هتوقو هتحصل ًاظفح ٌرطفلا رفاسملل حابأف

 «ؤاش وأ َْمَكَس ذأ راب ني ٌةيذيَم وأد ني ىذأ هوي ذأ ارت مكي نك نقال :جحلا ةيآ يف لاقو



 يوبنلا بطلا :لصف الا# (”) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز

 1 يف هسأر قلحي نأ ءامهريغ وأ كح وأ «لمق نم .هسأر نم ّىذأ هب نمو ضيرملل حابأف «[195 :ةرقبلا]

 اذإف ءرعشلا ٌتحت : اهناقتحاب هسأر يف ىذألا هل تبجوأ يتلا ةئيدرلا ةرخبألا ةدامل ًاغارفتسا م ارحإلا

 يذؤي غارفتسا لك هيلع ساقُي غارفتسالا اذهف ءاهنم ةرخبألا كلت تجرخف ءٌماسملا ٍتحتفت ءهسأر قلح
 «لوبلاو ءّْيبت اذإ ينملاو «جاه اذإ مدلا :ةرشع اهتعفادمو اهسايحنا يذؤي يتلا ءايشألاو .ةّسايحنا

 بجوُي ةرشعلا هذه نم دحاو لكو «شطعلاو «عوجلاو «مونلاو ءساطعلاو ؛ءيقلاو «حيرلاو «طئاغلاو

 .هبسحب ءاودألا نم ءاد هسبح

 ٌبعصأ وه ام غارفتسا ىلع  سأرلا يف نقتحملا ٌراخبلا وهو اهاندأ غارفتساب هناحبس هبن دقو

 . ىلعألا ىلع ىندألاب ٌهيبنتلا نآرقلا ٌةقي ةقيرط يه امك ءهنم

 ٍََ يح دع هج وأ ٍرَمَس ا لع وأ م مك نإو» : ءوضولا ةيآ يف ىلاعت لاقف : ةيمحلا امأو

 ءاملا نع لودعلا ضيرملل حابأف 2[ :ةدئاملا] 4ابيَط اَديِعَص اوثتبتت هم اوني ملم لنيل مدسل وأ طبكتلا

 وأ لخاد نم هل ٍذؤَم لك نع ةيمحلا ىلع ٌةيبنت اذهو ءهيذؤُي ام هلسج ٌبيِصُي نأ هل ٌةيمح بارتلا ىلإ
 يف كي هللا لوسر يده ركذن نحنو «هدعاوق عماجمو بطلا لوصأ ىلإ هدابع هناحبُس دشرأ دقف جراخ
 . يده لمكأ هيف هيده نأ نيبنو «كلذ

 ني الإ هلوصح ىلإ ليبس الو «مهيلع همالسو هللا تاولص ٍلسرلا ىلإ مَّلسمف :بولقلا بط امأف
 هتافصو «هئامسأبو ءاهرطافو ءاهّبرب ةفراع نوكت نأ بولقلا ٌحالص نإف ,مهيديأ ىلعو مهتهج

 الو اهل ةحص الو «هطخاسمو هيهانمل ًةَبدَجتم هّباحمو هتاضرمل َةرْيْؤُم نوكت نأو .هماكحأو «هلاعفأو

 نودب بلقلا ٍةَحِص لوصح نم نطُي امو «لسرلا ةهج نيم الإ هيّملت ىلإ ٌليبس الو «كلذب الإ ةتبلا ةايح
 هبلق ةايحو ءاهتّرُقو اهتَّحِصو «ةيناوهشلا ةيميهبلا هسفن ٌةايح كلذ امنإو «كلذ نظَي نمم طلغف ؛مهعابُتا
 «تاومألا نم هنإف «هبلق ةايح ىلع كبيلف ءاذهو اذه نيب زيمي مل نمو «لزعمب كلذ نع هتوقو «هتحصو
 .تاملظلا راحب يف ٌسِمغنم هنإف ءهرون ىلعو

 جاتحي ال اذهف ؛هّميهبو هّقطان ناويحلا هيلع هللا رطف دق عون :ناعون هنإف نادبألا بط امأو :لصف
 ام :يناثلاو .اهليزُي امو اهدادضأب بعتلاو ءدربلاو «شطعلاو ؛عوجلا بطك «بيبط ةجلاعم ىلإ هيف

 :لادتعالا نع اهب جرخي ٌثيحب «جازملا يف ةثداحلا ةهباشتملا ضارمألا عفدك ؛لمأتو ركف ىلإ جاتحي
 «ةيدام امإ :ناعون يهو ءاهنم نينثا نم بكرتي ام وأ «ةبوطر وأ «ةسوبي وأ «ةدورُب وأ «ةرارح ىلإ امإ

 ةيفيكلا ٌضارمأ نأ امهنيب ٌقرفلاو «ةيفيك ثودحب وأ «ةدام ٍباَبِصناب نوكي نأ امإ :ينعأ «ةيفيك امإو
 .جازملا يف ةيفيك اهُرثأ يقبيو ءاهداوم ٌلوزتف ءاهتبجوأ يتلا داوملا لاوز دعب نوكت

 نأ يغبني ببسلا يف رظنلاف ءهعم ضرملا ٌببس ناك اذإو ءاهّذمت اهعم اهبابسأ : ةداملا ضارمأو
 نع وضعلا جرخُت يتلا يهو ةيلآلا ضارمألا وأ « ءاقلاث ءاودلا يف مث «ًايناث ضرملا يف مث ءألوأ عقي
 ءعضو وأ ؛ ءيظع وأ يدع وأ ءقسالم وأ ءةنوشخ وأ «ىرجم وأ «يفيوجت وأ «لكش يف امإ : هتئيه

 ىمسي هيف لادتعالا نع جورخلاو ًالاصتا اهفّلأت يمس ندبلا اهنم ناكو تفَّلأت اذإ ءاضعألا هذه نإف

 .ةيلآلاو ةهباشتملا معت يتلا ةماعلا ضارمألا وأ «لاصتالا قرفت

 دعب ًاضرم ىمسي ٌجورخلا اذهو ؛لادتعالا نع ُجازملا اهب ٌجرخي يتلا يه :ةهباشتملا ضارمألاو



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 9714 يوبثلا بطلا :لصف

 :ةطيسبلاف .ةبكرم ةعبرأو «ةطيسب ةعبرأ :برضأ ةينامث ىلع يهو .ًاسوسحم ًارارضإ لعفلاب رضي نأ

 «بطرلا درابلاو «سبايلا راحلاو «بطرلا ٌراحلا :ةبكرملاو «سبايلاو «؛بطرلاو. «راحلاو «درابلا

 لعفلاب ضرملا رضي مل نإو «ةدام بابصنا ريغب وأ «ةدام بابصناب نوكت نأ امإ يهو «سبايلا ذرابلاو
 .ةحص لادتعالا نع ًاجورخ ىمسُي

 «نيرمألا نيب ةطسوتم لاحو «ةيعيبطلا نع ةجراخ لاحو «ةيعيبط لاح :لاوحأ ٌةثالث ندبللو
 نيب ةطسؤتم يه :ةثلاثلا لاحلاو .ًاضيرم نوكي اهب :ةيناثلاو «ًاحيحص ندبلا نوكي اهب :ىلوألاف

 .هلخاد نِم امإ ؛هتعيبط نع ندبلا جورخ ٌببسو ءطسوتمب الإ هدض ىلإ لقتني ال دضلا نإف «نيتلاحلا
 دقو ءًاقفاوم ُنوكي دق هاقلي ام نألف ءجراخ نم امإو ءسبايلاو بطرلاو ءدرابلاو راحلا نم بكرم هنأل

 دقو «لادتعالا نع هجورخب جازملا ءوس نم نوكي دق ناسنإلا قحلي يذلا ٌررضلاو ؛قفاوم ريغ نوكي
 ىلإ كلذ عجريو ءاهل ةلماحلا حاورألا وأ ؛ىوقلا يف فعض نم نوكي دقو ءوضعلا يف داسف نِم نوكي

 يف لادتعالا ام قرفت وأ ؛هناصقن مدع يف لادتعالا ام ُناصقن وأ «هتدايز مدع يف ٌلادتعالا ام ةدايز
 عضو يذ جورخ وأ ءهضابقنا يف لادتعالا ام ٌدادتما وأ ؛هقرفت يف لادتعالا ام ٌلاصتا وأ ءهلاصتا

 .هلادتعا نع هجرخُي ثيحب هلكشو هعضو نع لكشو

 ام هنم ُصّقني وأ ءهقّرفت هرضي ام هيف عمجي وأ «هعمج ناسنإلاب رضي ام قرفي يذلا وه بيبطلاف

 عفديو ءهبشلاو لكشلاب اهظفحي وأ ؛ةدوقفملا ةحصلا بلجيف ءهّصقن ةن هرضي ام هيف ديزي وأ «هّتدايز ةّرضي

 هلك اذه ىرتسو «ةيمحلاب اهلوصح نم عنمي امب ءاهعفدي وأ اهجرخيو «ضيقنلاو دضلاب ةدوجوملا ةلعلا
 .هتنوعمو هلضفو «هتوقو هللا لوحب ًايفاك ًايفاش لكي هللا لوسر يده يف

 هلهأ نم ضرم هباصأ نمل هب رمألاو ؛هسفن يف يوادتلا ٌلعِف هلك هيده نم ناكف : لصف.
 ىمست يتلا ةبكرملا ةيودألا هذه ُلامعتسا هباحصأ يده الو هيده نِم نكي مل نكلو ؛هباحصأو
 هترْوَس رِسكُي وأ «هنواعُي ام درفملا ىلإ اوفاضأ امبرو «تادرفملاب مهتيودأ ٌبلاغ ناك لب «نيذابرقأ

 يِنُع امنإو «ٌةبطاق يداوبلا ٍلهأو :كركلاو برعلا نم اهيانجأ فالعخا ىلع ممألا بلي لا اًذهو

 .تادرفملاب دنهلا بط رثكأو نوينانويلاو ٌمورلا تابكرملاب

 نكمأ ىتمو «ءاودلا ىلإ هنع لدعُي ال ءاذغلاب يوادتلا نكمأ ىتم هنأ ىلع ءابطألا قفتا دقو
 هعفد لواحُي مل ٠ «ةيمحلاو ةيذغألاب هعفد ىلع ردق ءاد لكو :اولاق .بكرملا ىلإ هنع لدعُي ال طيسبلاب

 ؛هلّلحُي ءاد ندبلا يف دجي مل اذإ ءاودلا نإف «ةيودألا يقسب َعلوي نأ بيبطلل يغبني الو اولاق .ةيودألاب

 ,اهب ثبعو «ةحصلاب ثّيشت :هتيفيك وأ «هيلع هتيمك تدازف هقفاوي ام دجووأ هقفاوُي ال ًءاد دجو وأ

 . ثالثلا بطلا قرف دحأ مهو «ًابلاغ تادرفملاب مِهّيِط ءابطألا نم براجتلا ٌبابرأو

 «تادرفملا اهتيذغأ ٌبلاغ ىتلا ةفئاطلاو ةمألاف «ةيذغألا سنج نم ةيودألا نأ كلذ ىف قيقحتلاو

 ىلإ نوجاتحي ةبكرملا ةيذغألا مهيلع تبلغ نيذلا ندملا ٌلهأو «تادرفملاب اهّبطو «ًادج ةليلق اهضارمأ
 لهأ ٌضارمأو ءاهل ٌعفنأ ةبكرملا ٌةيودألاف «ةبّكرم بلاغلا يف مهضارمأ نأ كلذ ببسو: «ةبكرملا ةيوذألا

 .ةيبطلا ةعانصلا بسحب ناهرب اذهف «ةدرفملا ةيودألا اهتاوادم يف يفكيف «ةدرفم يراحصلاو يداوبلا

 « مهبط ىلإ زئاجعلاو ةيقرطلا بط ةبسنك هيلإ ءاّبطألا بلع ةبسن ءرخآ ًارمأ انهاه نإ :لوقن نحنو



 يوبنلا بطلا :لصف ااه (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم مهنمو .«سايق وه :لوقي نم مهنم «بللاب ملعلا نم مهدنع ام نإف ؛مهثمئأو مهاَذُح هب فرتعا دقو

 ريثك ذخأ :لوقي نم مهنمو «بئاص سْدَحو «تامانمو تاماهلإ وه :لوقي نم مهنمو «ةبرجت وه :لوقي
 يف ْغْلَتُق ءجارسلا ىلإ دمعت مومسلا تاوذ تلكأ اذإ ريئانسلا دهاشن امك «ةيميهبلا تاناويحلا نم هنم
 ىلإ يتأت اهراصبأ تيشَع دقو «ضرألا نوطب نم تجرخ اذإ ٌتايحلا تيؤر امكو ؛هب ىوادتت :تيزلا

 «هعبط سايحنا دنع رحبلا ءامب نقتحي يذلا ريطلا نم دهُع امكو ءاهيلع اهنويع ٌرِمّتَف «جنايزارلا قرو
 بطلا ءىدابم يف ركذ امم كلذ لاثمأو

 نم مهدنع ام ةبسنف «هرضيو هعفني امب هلوسر ىلإ هللا هيحوُي يذلا يحولا نم هلائمأو اذه عقي نيأو

 يتلا ةيودألا نم انهاه لب «ءايبنألا هب تءاج ام ىلإ مولعلا نم مهدنع ام ةبسنك يحولا اذه ىلإ بطلا

 نم «مهتسيقأو مهبراجتو مهُمولُع اهيلإ لصت ملو ؛ءابطألا رباكأ ٌلوقع اهيلإ دتهي مل ام ضارمألا نم يفشت
 حارطنالاو ؛هيلإ ءاجتلالاو هيلع لكوتلاو «هللا ىلع هدامتعاو «بلقلا ةوقو ؛ةيناحورلاو «ةيبلقلا ةيودألا

 «قلخلا ىلإ ناسحإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاو ءءاعدلاو ءةقدصلاو هل لثذتلاو «ةيدي نيب راسكنالاو

 ءاهللمو اهنايدأ فالتخا ىلع ممألا اهتبّرج دق ةيودألا هذه نإف «,بوركملا نع جيرفتلاو «فوهلملا ةئاغإو

 .هّسايق الو «هّئبرجت الو «ءابطألا ملعأ ٌملع هيلإ لصي ال ام ءافشلا يف ريثأتلا نم اهل اودجوف
 ٌريصت لب «ةيسحلا ٌةيودألا لعفت ال ام لعفت اهانيأرو «ًةريثك ًارومأ اذه نم ائريغو نحن انبّرج دقو

 سيل ةيهلإلا ةمكجحلا نوناق ىلع ٍراج اذهو «ءايطألا دنع ةيقرطلا ةيودأ ةلزنمب اهدنع ةيسحلا ةيودألا

 فاودلاو ءادلا قلاخو «نيملاعلا برب لصتا ىتم ّبلقلا نإف «ةعونتم بابسألا نكلو ءاهنع ًاجراخ

 هنم ديعبلا ٌبلقلا اهيناعي يتلا ةيودألا ريغ ىرخأ ٌةيودأ هل تناك ءءاشي ام ىلع اهفرصمو ةعيبطلا ربدمو
 «هرهقو ءادلا عفد ىلع انواعت ةعيبطلاو ٌسفنلا تيوقو «تيوق ىتم حاورألا نأ ملع دقو ءهنع ٌضرعملا

 «هركذب اهمّعنتو ءهل اهُّحو ءهب اهسنأو ءاهئراب نِم اهبرُّقب تحرفو هّسفنو هثعيبط تيوق نمل ركدُي فيكف

 ربكأ نم اهل كلذ نوكي نأ «هيلع اهلكوتو «هب اهيناعتساو «هيلع اهيمجو هيلإ اهْلُك اهاوق يفازصناو
 مهظلغأو «سانلا لهجأ الإ اذه ركنُي الو «ةيلكلاب ملألا َعفد ةوقلا هذه اهل بجوت نأو «ةيودألا

 هب يذلا ّببسلا هللا ءاش نإ ركذنسو «ةيناسنإلا ةقيقح نعو هللا نع مهدعبأو سفن مهُقثكأو :ًاياجح

 .َُبلَق هب ام َّنأك ىتح ماقف اهب يقُر يتلا غيدللا نع ٍةَعْذللا ءاد ةحتافلا ٌةءارق تلازأ

 غلبمو «ةقاطلاو دهجلا بسحب امهيلع ملكتن هللا ٍلوحب نحن «يوبنلا بطلا نم ناعون ناذهف

 هلك ٌريخلا وديب نم ٌبِهوتسن انكلو «ةاجزملا انّيعاضبو ء«ًادج ةيشالتملا انفراغمو ءةرصاقلا انمولع

 .ٍباّمولا زيزعلا هنإف ءهلضف نم دمتسنو
 « لكي يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ءريبزلا يبأ ثيدح نم ؛هحيحص١ يف ملسم ىور :لصف

 , 59لججو رع هللا نْدِإب غري ىاّذلا ٌءاّوَد ٌبيِصَأ اًذِإف «ءاود ٍءاد لكِ : لاق هنأ

 الإ ِءاَد ْنِم هللا َلَوْنَأ اَم» : كك هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ءءاطع نع «نيحيحصلا» يفو

 . 7كاّمِض ُهَل َلَْنَأ

 فق *4) ملسم هجرخأ )42(

 «ىربكلا» يف ف يئاسنلاو «201174) يراخبلا هجرخأ امنإو «ملسم دنع هدجأ مو «ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلل فنصلا هازع (؟)

 .01479) هجام نباو ,(/006)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الاكك يوبنلا بطلا :لصف

 دنع تنك :لاق «كيِرَش نب ًةماسأ نع «ةقالع نب دايز ثيدح نم :«دمحأ مامإلا دنسم» يفو
 هللا ناك ءاَوَوادَت هللا داب اي ْمَمّن» :لاقف ؟ىوادتنأ هللا ٌلوسر اي :اولاقف «ٌبارعألا تءاجو دلي ئبنلا
 مره :لاق ؟وه ام :اولاق .هدِح ٍبإَو ِءاَد ريغ ٌءاَفِش ُهَل َعَضَو الإ ءاد ْعَضَي مل لجو َّرَع

 ."ةُهلهج ْنَم ُهَلهَجو هّمِلَع نم ُهَمِلَع ٌكاَفِش ُهَل َلَوْنَ اّلإ ءاَذ ْلُِْي مل هللا َّنإ» :ظفل يفو

 ٌهاَفِش ُهَل َلَوْنا الإ ءاك ْلُِْي مل لجو ّرَع هللا نإ“ :هعفري دوعسم نبأ ثيدح نم :«دنسملا» يفو

 ءاهيقرتسن ىقُر ٌتيأرأ !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق «ةماّرخ يبأ نع :«نئسلا»و «دنسملا» يفو

 .«عهللا ِرَتَق ْنِم ّيِه» :لاقف ؟ًائيش هللا ردق نم درت له ءاهيِقّتن ًةاقُتو ءهب ىوادتن ًءاودو

 نأ ٌدوجيو .اهركنأ نم ٍلوق َلاطبإو «تاببسملاو بابسألا تايثإ ٌتيداحألا هله تنمضت دقف
 بيبطل نكمُي ال يتلا ءاودألاو «ةلّتاقلا ءاودألا لوانتي ىتح همومع ىلع ؛«ءاود ءاد لكلا :هلوق نوكي

 مهل لعجي ملو «رشبلا نع اهّملِع ىوط نكلو ءاهئربُت ٌةيودأ اهل لعج دق لجو زع هللا نوكيو ءاهئربُي نأ
 ءاودلا ةفداصم ىلع ءافّشلا هك يبنلا قلع اذهلو ٍءهللا مهمّلع ام الإ | قلخلل ملِع ال هنأل «ًاليبس هيلإ
 26 يبنلا قلعف «هدضب جلاعي ءاودلا نم دض هل ءاد لكو ءدِض هل الإ تاقولخملا نِم ءيش ال هنإف ءءادل

 يف ءادلا ةجرد زواج ىتم ءاودلا نإف ءهدوجو درجم ىلع دئاز ٌردق اذهو «ءاودلل ءادلا ةقفاومب ءرْبلا

 ناكو ءهتمواقمب فَي مل اهنع رصق ىتمو ءرخآ ءاد ىلإ ِهَلَقَل «يغبني ام ىلع ةيمكلا يف داز وأ ةيفيكلا
 ءءافشلا لّصحي مل عادلا ىلع ءاودلا عقي مل وأ ؛ءاودلا ىلع يوادُملا عقي مل ىتمو ءًارصاق جالعلا

 نع ةزجاع ةوقلا وأ ؛هل لباق ريغ ندبلا ناك ىتمو «عفني مل «ءاودلا كلذل ًاحلاص نامزلا نكي مل ىتمو

 ءربلا لصح ةفداصملا تمت ىتمو «ةفداصملا مدعل ءرْبلا لصحي مل «هريثأت نم عنمي عنام مَن وأ لمح

 .ثيدحلا يف نيلمحملا ُنسحأ اذهو دب الو هللا نذإب

 يفاعضأ فاعضأ ظفللا يف لخادلاو اميس ال ءصاخلا هب دارملا ماعلا نِم نوكي نأ :يناثلاو
 هل عضو الإ ءاودلا ُلَبْقَي ءاد عضي مل هللا نأ ُدارملا نوكيو «ناسل لك يف لمعتسُي اذهو ءهنم جراخلا

 موق ىلع اهطّلس يتلا حي درلا يف ىلاعت هلوقك اذهو ءءاودلا لبقت ال يتلا ءاودألا اذه يف لخدي الف «ءاود
 (هرثدت نأ حيرلا نأش نيو ريمدتلا بقي ءيش لك : يأ[ :فاقحألا] كابير ٍرْمَأ و لك ذودت» :داع

 . ةريثك هرئاظنو

 ظيلستو «ضعبب اهضعب ٌعفدو «ضعبل اهضعب ةمواّقمو «ملاعلا اذه يف دادضألا قلخ لمأت نمو

 «ةيبوبرلاب هُدُرفتو ءهعنص ام هّئاقتإو ؛هّتمكحو ىلاعت برلا ةردق لامك هل نّيبت ءضعب ىلع اهضعب

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «(7477) هجام نباو )7١4(: يذمرتلاو :(7806) دواد وبأو ؛؟08/4 دمحأ هجرخأ )١(

 . حيحص
 .نسح هدانسإو ؛7078/4 دمحأ هجرخأ (؟)

 يف يريصوبلا لاقو ءيبهذلا هقفاوو هححصو 195/4 مكاحلاو (4158"0) هجام نباو «457و 147/١ دمحأ هجرخأ ()

 .تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ :«دئاوزلا»

 .199/4 مكاحلاو ,(747/) هجام نباو ,(5058) ثيدح رثإب يذمرتلاو “217١/7 دمحأ هجرخأ (2)



 يوبثلا بطلا :لصق اكفني (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 جاتحم هاوس ام ُلُكو «هتاذب ٌننغلا هنأ امك .هعنامُيو هداضُي ام هلف هاوس ام لك نأو ءرهقلاو «ةينادحولاو
 . هتاذب

 .عوجلا ءاد عفد هيفانُي ال امك «لكوتلا يفانُي ال هنأو «يوادتلاب رمألا ةحيحصلا ثيداحألا يفو

 هللا اهبصن يتلا بابسألا ةرشابمب الإ ديحوتلا ٌةقيقح متت ال لب ءاهدادضأب دربلاو ءرحلاو «شطعلاو

 «ةمكحلاو رمألا يف ُحَدَْي امك ؛لكوتلا سفن يف ُحّدقي اهليطعت نأو «ًاعرشو ًاردق ءاهتابيسمل ٍتايضتقم

 هئقيقح يذلا لكوتلا يفانُي ازجع اهكرت نإف «لكوتلا يف ىوقأ اهكرت نأ اهُلّظعم نظي ثيح نم هفعضيو
 دبالو «هايندو هنيد يف هّرضي ام عفدو «هايندو هنيد يف دبعلا عفني ام ٍلوصح يف هللا ىلع بلقلا ٌدامتعا

 وت هزجع دبعلا لعجي الف ءعرشلاو ةمكحلل ًالّطعم ناك الإو «بابسألا ة رشابم نم دامتعالا اذه عم
 .ًازجع هلُكوت الو

 دق نكي مل نإو «ديفي ال يوادتلاف َرّدُق دق ءافشلا ناك نإ :لاقو «يوادتلا ركنأ نم ىلع در اهيفو
 يذلا وه لاؤسلا اذهو ءدرُي الو عفدُي ال هللا ُرَدَّقَو ؛هللا ردقب لصح ضرملا نإف ًاضيأو «كلذكف َرّدُق

 اودروُي نأ نم هتافصو هتمكحو هللاب ملعأف ةباحصلا ٌلضافأ امأو لكي هللا لوسر ىلع بارعألا هدروأ

 هللا ردق نم يه ىَقّتلاو ىقُرلاو ٌةيودألا هذه :لاقف «ىفكو ىفش امب كي ُيبنلا مهباجأ دقو ءاذه لْثِ
 هردق نع جورخلا ىلإ ليبس الف «هردق ني ُدرلا اذهو ءهردقب هردق ُدَرُي لب ءهردق نع ءيش جرخ امف

 ّلكو ءداهجلاب ودعلا ردق دركو ءاهدادضأب دربلاو ءرحلاو شطعلاو «عوجلا رّدَق درك اذهو ءام هجوب

 . عفدلاو عوفدملاو عفادلا :هللا ردق نم

 اهب بِلجت يتلا بابسألا نم ًاببس رشابُت ال نأ كيلع بجوُي اذه :لاؤسلا اذه دروُمل ٌلاقيو
 مل ارّدقت مل ن | و؛ امهعوقو نم دب نكي مل اّرُدُق نإ ة ةرضملاو ةعفنملا نأل «ةرضم اهب عقدت وأ د «ةعفتم

 «قحلل مفاد الإ هلوقي ال اذهو «ملاعلا ُداسفو ءايندلاو نيدلا ٌبارخ كلذ يفو ءامهعوقو ىلإ ليبس نكي

 لو انَكسَرْدَأ آم هَ ءاَس وله : اولاق نيذلا نيكرشملاك ؛هيلع حملا ةَجُح عفديل َردَقلا ركذيف هل ٌدِئاعَم

 اذهف 10 :لحنلا] راب هلو نع وؤق ني ءوِيوُد نم ادع امل هلَس لو 1140 :ماعنألا] اتوب
 .لسرلاب مهيلع هللا ةجحل ًاعفد هولاق

 «ببسلا اذهب اذكو اذك رّدق هللا نأ وهو ءهركذت مل ثلاث ٌمسق يقب :لاقي نأ لئاسلا اذه باوجو

 .الف الإو «ٌببسملا َلَصَح ببّسلاب تيتأ نإف
 نم نكمتأ مل يل هرّدقُي نإو «هثلعف ببَّسلا يل رّدَق ناك نإ :لاق نإف

 هب كرم امين كايلع هب جس اذإ كريجأو كدلوو ؛كدبع نِم ٌجاجتحالا اذه لبقت لهف :ليق

 نإو «كقوقح عّيضو «كضرع َفّذَثو «كلام ذخأو «كاصع ْنَم ملت الف هتلبق نإف ؟كفلاخف هنع هتيهنو

 ميهاربإ نأ 0 كيلع هللا قوقُح عفد يف كنم ًالوبقم نوكي فيكف هلبقت مل

 ُلاَباَمَك :لاق . :لاق ؟ءاوّذلا نَّمِمُك :لاق .«يّئم» :لاق ؟ءاّدلا نَّمِم ٌبَر اي :لاق ليلخلا

 . هْيَدَي ىلَع ءاوّدلا لِسْزَأ ٌّلُجَّر» :لاق !ٍتيِبلطلا
 ءاودلا كلذ بلط ىلع ٌثحو «بيبطلاو ضيرملا سفنل ةيوقت ؛ةءاود ءاد لكلا :هَي هلوق يفو

 تدربو ,ءاجرلا حورب يلق قلعت فليزُي ءاود هئادل نأ هّسفن ترعشتس تسأ اذإ ضيرملا نإف «هيلع شيتفتلاو

 ًاببس كلذ ناكو «ةيزيرغلا هترارح ت تعبنا هّسفن تيوق ىتمو «ءاجرلا باب هل حتفناو «سأيلا ةرارح هدنع



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلدل مختلا نم ءامتحالا يف كي هيده يف :لصف

 ةلماح يه يتلا ىوقلا تيوق «حاورألا هذه تيوق ىتمو «ةيعيبطلاو ةيناسفنلاو ةيناويحلا حاورألا ةوقل

 .هيلع شيتفتلاو هّيلط هنكمأ ءاود ءادلا اذهل نأ ملع اذإ ٌبيبطلا كلذكو .هتعفدو ٌضرملا ترهقف ءاهل

 نإف ءهدضب ءافش هل لعج الإ ًاضرم بلقلل هللا لعج امو «بولقلا ضارمأ نازو ىلع نادبألا ضارمأو
 .ىلاعت هللا نذإب هأربأ ءهبلق ءاد فداصو «هلمعتساو ءادلا ٌبحاص هملع

 لكألا يف ةدايزلاو ءمختلا نم ءامتحالا يف دي هيده يف : لصف
 برشلاو لكألا يف هّتاعارم يغبني يذلا نوناقلاو ؛ةجاحلا ردق ىلع

 ٌتاميَقل مآ نبا بسحب ءِنظَب ْنِم ارَش ّ ٌءاَحو يد الَم امد :لاق هنأ كو هنع هريغو «دنسملا» يف
 عمو

 . "!هِسّنَل ٌثْلُثو ياَرَسِ ُتْلُثو ,وياعطِل ُكْلُتَك ًالِعاف ّدُي ال َناَك ْنإف ءهّبْلُص َنْمِقُي

 هلاعفأب تّرضأ ىتح ندبلا يف تطرفأ ةدام ةدايز نع نوكت ةيدام نضارمأ :ناعون ضارمألا

 يف ٌةدايزلاو «لّوألا مضه لبق ندبلا ىلع ماعطلا ٌلاحدإ اهببسو «ةيرثكألا ضارمألا يهو «ةيعيبطلا
 ةيذغألا نم ٌراثكإلاو ءمضهلا ةئيطبلا «عفنلا ةليلقلا ةيذغألا ٌلوانتو «ندبلا هيلإ جاتحي يذلا ردقلا
 ًاضارمأ هتئروأ ءكلذ داتعاو «ةيذغألا هذه نِم هنطب ٌئمدآلا ألم اذإف «ةعونتملا بيكارتلا ةفلتخملا
 ىف ًالدتعم ناكو «ةجاحلا ٌردق هني لوانتو ءءاذغلا يف طّسوت اذإف ءهُعيرسو لاوزلا ٌميطب اهنم .ةعونتم
 ١ . ريثكلا ءاذغلاب هعافتا نم رثكأ هب ندبلا عافتنا ناك «هتيفيكو هتيمك

 .ةلضفلا ةبترم :ةثلاثلاو «ةيافكلا ةبترم :ةيناثلاو «ةجاحلا ةبترم :اهدحأ :ةثالث ءاذغلا بتارمو
 ءاهزواجت نإف ٠ اهعم فعضت الو ؛هّنوق طقست الف :هبلص نمقُي تاميقُت هيفكي هنأ كي ىبنلا ربخأف

 نإف «بلقلاو ندبلل ام عفنأ ني اذهو ءسفنلل ثلاثلاو «ءاملل رخآلا ثلثلا عديو «هنطب ِثّلُث يف لكايلف
 هل ضرعو «سفنلا نع قاض بارشلا هيلع درو اذإف «بارشلا نع قاض ماعطلا نم ًالتما اذإ | نطبلا

 لسكو ؛بلقلا داسف نم كلذ مزلي ام ىلإ اذه «ليقثلا لمحلا لماح ةلزنمب «هلمحب بعتلاو ُبركلا
 رضم ماعطلا نم نطبلا ًءالتماف ُمَيّشلا اهمزلتسي يتلا تاوهشلا يف اهكرحتو «تاعاطلا نع حراوجلا

 .ندبلاو بلقلل
 ةرضحب ةريره وبأ برش دقف ءهب سأب الف ؛نايحألا يف ناك اذإ امأو .ًايرثكأ وأ ًامئاد ناك اذإ اذه

 هترضحب ةباحصلا لكأو :؟”ًاكلسم هل دجأ ال ءٌحلاب كثعب يذلاو :لاق ىتح «نبللا نم لكي يبنلا
 لّبْقَي ام بسحب ُنَدَبلا ىوُقَي امنإو «هبصخأ نإو ندبلاو ىوقلا فعضُي طرفملا عبشلاو .اوعبش ىتح ًارارم
 مسق «يئام ءزجو «يئاوه ءزجو «يضرأ ءزج ناسنإلا يف ناك املو .هترثك ٍبَسَحِب ال ءءاذغلا نم

 .ةثالثلا ءازجألا ىلع هسفنو هبارشو هماعط لكي يبنلا

 ؟يرانلا ءزجلا ظح نيأف :ليق نإف

 هتاكرأ دحأ وهو «لعفلاب ًايران ًاءزج ندبلا يف نإ :اولاقو :ءابطألا اهيف ملكت ةلأسم هذه :ليق
 , 9هتاسفطساو

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ؛«بركيدعم نب مادقملا ثيدح نم :«(7745) هجام نباو «(1181) يذمرتلاو 2379/4 دجأ هجرخأ )١(

 .ثيدح ضعب وهو :(6"5601) نابح نباو «(74717) يذمرتلاو :.(5401) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ينانوي ظفل وهو ءهلوصأ يأ (5)



 مختلا نم ءامتحالا يف وكي هيده يف :لصف 0714 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يران ءزج ندبلا يف سيل :اولاقو «مهريغو ءابطألا نم ءالقعلا نم نورخآ كلذ يف مهعزانو

 :هوجوب اولدتساو «لعفلاب
 ةيئاملا ءازجألا هذهب طلتخاو ريثألا نع لزن هنأ ىعدُي نأ امإ يرانلا ءزجلا كلذ نأ :اهّدحأ

 «ةدعاص عبطلاب رانلا نأ : امهدحأ «نيهجول دعبتسم لوألاو «نّركتو اهيف دلوت هنإ :لاقي وأ «ةيضرألاو

 نأ اهلوزن يف ّذُي ال ةيرانلا ءازجألا كلت نأ : يناثلا . ملاعلا اذه ىلإ اهزكرم نم رساقب تناكل تلزن ولف
 ءىفطنت ةميظعلا رانلا نأ ملاعلا اذه يف دهاشن نحنو «دربلا ةياغ يف يه يتلا ريرهمزلا ةرُك ىلع ٌرْبعت

 «مظعلا ةياهنو دربلا ةياغ يف يه يتلا ريرهمزلا ةركب اهرورم دنع ةريغصلا ءازجألا كلتف «ليلقلا ءاملاب
 .ءافطنالاب ىلوأ

 دعب ًاران راص يذلا مسجلا نأل ءدعيأو دعيأ وهف ءانهاه تنوكت اهنإ :لاقي نأ وهو :يناثلا امأو

 هذه يف ناكرألا راصحنال ءءاوه امإو ام امإو ءًاضرأ امإ هتروريص لبق ناك دق ؛كلذك نكي مل نأ

 ال يذلا مسجلاو ءاهب ًالصتمو ءماسجألا هذه دحأب ًاطلتخم ناك ًالوأ ًاران راص دق يذلا اذهو «ةعبرألا

 هنأل ًاران بلقني نأل ًادعتسم ُنوُكَي ال ءاهنم ٍدحاو الو رانب تسيل ةميظع ماسجأب طلتخا اذإ ًاران نوكي
 ؟ًاران هبالقنال ًادعتسم نوكي فيكف «ةدراب ةطلتخملا ماسجألاو ءرانب سيل هسفن يف

 اهتطلاخم ببسي ًاران اهلعجتو :ماسجألا هذه بلقت ةيران ءازجأ كانه نوكت ال مل :معلق نإف

 ؟اهايإ

 .لوألا يف مالكلاك ةيرانلا ءازجألا كلت لوصح يف مالكلا :انلق

 سمشلا ٌعاعش عقو اذإو «ران اهنم لصفنت ةأفطملا ')ةروّثلا ىلع ءاملا شر نِم ىرن انإ : متلق نإف

 تثدح ةيرانلا هذه لكو «رانلا ترهظ ديدحلا ىلع رجحلا انيرض اذإو ءاهنم رانلا ترهظ «ةروُلبلا ىلع
 . ًاضيأ لوألا مسقلا يف هومتررق ام لطبُي كلذو «طالتخالا دنع

 ةراجحلا برض يف امك «رانلل ةثدحم ةديدشلا ةئاصملا نوكت نأ ُركنُ ال نحن :نوركدملا لاق
 يف ًادج كلذ دعبتسن انكل «ةروّلبلا يف امك «رانلل ةثدلحم سمشلا نيخست ت ةوق نوكت وأ ءديدحلا ىلع

 نِم اهيف الو «راثلا ثودح بجوُي ام كاكطصالا نم اهمارجأ يف سيل ذإ «ناويحلاو تابنلا مارجأ

 ءةتبلأ رانلا دلونت الف ءاهرهاظ ىلع عقي سمشلا ٌعاعشو فيك ؛ةرولبلا ٌدح ىلإ غلبي ام لاقّصلاو ءافصلا

 ؟رانلا دلوي فيك اهنطاي ىلإ لصي يذلا عاعّشلاف

 ةنوخسلا ةياغ يف ٌقيتعلا ٌبارشلا نأ ىلع نوعمجم ءابطألا نأ : ةلأسملا لصأ يف يناثلا هجولا

 عم ةيرانلا ٌُءاَرجألا كلت ذإ «ًالاحم تناكل ةيرانلا ءازجألا ببسب ةنوخسلا كلت ىناك لق ؛ «عبطلاب

 ٌرانلا ىرن انأ عم ؛ءىفطنت ال ثيحب «ًاليوط ًارهد ةبلاغلا ةيئاملا ءازجألا يف اهّؤاقب لقعُي فيك اهتراقح

 ؟ليلقلا ءاملاب أفطت ةميظعلا

 يئاملا ءزجلاب ًابولغم ناكل ؛لعفلاب يران ٌءزج تاينلاو ناويحلا يف ناك ول هنأ :ثلاثلا هجولا

 بالقنا يضتقي ضعب ىلع رصانعلاو عئابطلا ضعب ٌةبلغو «هب ًاروهقم يرانلا ٌءزجلا ناكو «هيف يذلا

 .سلكلا رجح يه (1)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فول مختلا نم ءامتحالا يف إو هيده يف :لصف

 ىلإ ًادج ةليلقلا ةيرانلا ءازجألا كلت ٌبالقنا ةرورضلاب ٌمزلي ناكف «بلاغلا ةعيبط ىلإ بولغملا ةعيبط

 .رانلا دض وه يذلا ءاملا ةعيبط

 يف ربخُي ؛ةددعتم عضاوم يف هباتك يف ناسنإلا قلخ ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :عبارلا هجولا
 وهو امهنم بكرملا نم هقلخ هنأ اهضعب يفو «بارت نِم هقلخ هنأ اهضعب يفو «ءام نم هقلخ هنأ اهضعب
 راص ىتح حيرلاو ٌسمشلا هتبرض يذلا ٌنيطلا وهو ,راخفلاك لاصلَص ني ُهَقَلَح هنأ اهضعب يفو «نيطلا
 يف تبئو ٠ . سيلبإ ةيصاخ كلذ لعج لب «ران نم هقلخ هنأ دحاو , ضوم يف ربخي ملو «راخفلاك ًالاصلص
 َقِلخو ءِراَن ْنِم ٍجراَم ْنِم ناجل َقِلُخو روث ْنِم ٌةَكِيَألَملا ِتَقِلُخ» :لاق ل يبنلا نع ؛ملسم حيحصا
 هناحبس انل فصي ملو ؛طقف هباتك يف هلا هفصو امم قلخ هنأ يف حيرص اذهو ؛ ”ءمكل فِصُْو امي ٌمَدآ

 .رانلا نم ًائيش هتدام يف نأ الو ءران نم هقلخ هنأ

 ليلد يهو «ناويحلا نادبأ يف ةرارحلا نِم نودهاشُي ام هب نولدتسي ام ةياغ نأ :سماخلا هجولا
 نعو «ةرات رانلا نع نوكت اهنإف ءراثلا نم ٌمعأ ةرارحلا بابسأ نإف لدي ال اذهو «ةيرائلا ءازجألا ىلع

 ةنوخس ةطساوب كلذو «رانلا ةرواجم نعو «ءاوهلا ةنوخس نعو ؛ةعشألا ساكعنا نعو «ىرخأ ةكرحلا
 .رانلا ةرارحلا نْم مزلي الف ءرخأ بابسأ نع نوكتو ءًاضيأ ءاوهلا

 يضتقت ةرارح نم امهل دب الف اطلتخا اذإ ءاملاو بارتلا نأ مولعملا نم :رانلا باحصأ لاق
 يف ٌرذبلا انيقلأ اذإ كلذكو ءدب ًادحتم الو ءرخآلل جزامم ريغ امهنم ّلُك ناك الإو ءامهجازتماو امهخبط
 جضنم مسج بكرملا يف لصحي نأ امإ :ولخي الف ءدسف ٌسمشلا الو ءاوهلا هيلإ لِصي ال ثيحب نيطلا
 لب ءهعبطب ًانخسم ٌبُكرملا نكي مل «لصحي مل نإو «يرانلا ءزجلا وهف ءلصح نإف ءال وأ عبطلاب خباط
 يف الو «هعبط يف ًاراح ءيشلا نكي مل «ءيضرعلا ٌنيخستلا لاز اذإف « «ًايضرع نيخستلا ناك نخس نإ
 امنإ اهترارح نأ انملعف ؛عبطلاب ًاراح نوكي ام ةيودألاو ةيذغألا نم نكل « ءًاقلطم ًادراب ناكو «هتيفيك
 . ًايران ًارهوج اهيف نأل «تناك

 تناك اذإ ةعيبطلا نأل «دربلا ةياهن يف نوكي نأ بجول نخسم ءزج ندبلا يف نكي مل ولف ًاضيأو
 ناك ولو «ةياغلا ىصقأ ىلإ دربلا ٌءاهتنا بجو «ضراعملاو نواعملا نع ةيلاخ تناكو «دربلل ةيضتقم

 ال ءيشلاو «هلثم ناك ةياغلا يف ناك اذإ هيلإ لصاولا دربلا نأل «دربلاب ساسحإلا اهل لصح امل كلذك

 مدعف «هنود ناك نإو هنع ملأتي مل هب سحي مل اذإو «هب ٌنسحُي مل هنع ْلِعفني مل اذإو «هلثم نع لعفني

 .هب ملأت الو «دربلا نع لعفنا امل عيطلاب نخسم ءزج ندبلا يف نكي مل ولف « «ىلوأ نوكي لاعفنالا
 اهتعيبطو ءاهلاح :ىلع تايكرملا هذه يف ةيقاب ةيرانلا ءازجألا :لوقي نم ّلوق ُلطْبُت امنإ مكتلدأو :اولاق
 .حازتمالا دنع دسفت ةيعونلا اهتروص نإ : :لوقن لب «كلذب لوقن ال نحنو «ةيرانلا

 ةجضنملا ٌةرارحلاف «تطلتخا اذإ ءاوهلاو ءاملاو ضرألا نإ :لاقي نأ زوجي ال مل :نورخآلا لاق
 ةئيهلا لوبقل دعتسم هجضن لامك دنع بّكرملا كلذ مث «بكاوكلا رئاسو سمشلا ٌةرارح يه اهل ةخباطلا
 يف يتلا ةرارحلاو ةنوخسلا كلت نأ عناملا امو ءًاندعم وأ ًاناويح وأ ناك ًاتابن «ةنوخسلا ةطساوب ةيبيكرتلا

 .ةشئاع ثيدح نم :(7445) ملسم هجرخأ (0)



 ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف فخ (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 ؟لعفلاب ةيران ءازجأ نم ال جازتمالا كلذ دنع ىلاعت هللا اهثدحُي ىوقو صاوخ ببسب يه تابكرملا
 الو

 .كلذب ءابطألا ءالضف نم ةعامج فرتعا دقو «ةتبلا ناكمإلا اذه لاطبإ ىلإ مكل ليبس

 ركني نمو «ًائيخستو ةرارح ندبلا يف نأ ىلع لدي اذه :لوقتف «دربلاب ندبلا ساسحإ ثيدح امأو
 ال ةيضقلا هذه نإف ءًانخسم ران لك ناك نإو هنإف ؟رانلا يف نخسملا راصحنا ىلع ليلدلا ام نكل ؟كلذ

 .ران نخسملا ضعب قداصلا اهسكع لب «ةيلك سكعنت

 اهداسفب لوقلاو «ةيعونلا اهتروص ءاقب ىلع ءابطألا رثكأف «ةيعونلا رانلا ةروص داسفب مكلوق امأو

 ناكرألا ءاقب ىلع نهربو "”«ءافشلا» ب ىمسملا هباتك يف مكيرخأتم لضفأ هداسفب فرتعا دق دساف لوق

 .قيفوتلا هللابو .تابكرملا يف اهعئابط ىلع عمجأ

 ةيودألاب :يناثلاو .ةيعيبطلا ةيودألاب :اهدحأ :عاونأ ةثالث ضرملل هلو هجالع ناكو :لصف

 ةيودألا ركذب أدبنف و هيده نم ةثالثلا عاونألا ركذن نحنو .نيرمألا نم بكرملاب :ثلاثلاو .ةيهلإلا

 .ةبكرملا مث «ةيهلإلا ةيودألا ركذن مث ءاهلمعتساو اهفصو يتلا ةيعيبطلا

 «هتنج ىلإو هللا ىلإ ًايعادو ءايداه تعب امنإ هلك هللا لوسر نإف «ةراشإ هيلإ ريشُت امنإ اذهو

 رابخأ مهربخمو ءاهنع مهل ًايهانو هطخس َمِقاومو ءاهب مهل ًأرمآو هاضر عقاوم ةمألل ًائيبمو «هللاب ًافرعمو

 ةواقش ةيفيكو ءداعملاو أدبملا رمأو «ملاعلا قيلخت رابخأو .مهممأ عم مهلاوحأو لسرلاو ءايينألا

 .كلذ بابسأو ءاهتداعسو سوفنلا

 ةجاحلا دنع لمعتسُي امنإ ثيحب «هريغل ًادوصقمو «هتعيرش ليمكت نم ءاجف :نادبألا بط امأو

 ظفحو «حاورألاو بولقلا جالع ىلإ ىوقلاو ممهلا ٌفرص ناك ءهنع ءانغتسالا ىلع ردق اذإف «هيلإ

 نودي ندبلا ٌحالصإو «لوألا دصقلاب ٌدوصقملا وه اهُدِيِفُي امم اهتيمجو ءاهماقسأ عفدو ءاهتحص

ضم يهو ءادج ةريسي هترضم بلقلا حالصإ عم ندبلا داسفو «عفني ال بلقلا حالصإ
 اهبقعت ةلئاز ةر

 .قيفوتلا هللابو ءةماتلا ةمئادلا ةعفنملا

 ةيعيبطلا ةيودألاب جالعلا وهو لوألا مسقلا ركذ

 ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف

 ىّمُحلا ٌةَدِش وأ ىّمُحلا امّنإ) :لاق هيي ئبنلا نأ ءرمع نبا نع « عفان نع :«نيحيحصلا» يف تبث
 , "7هواَملاب اهوُدرْبَأَف «مّنَهَج حبت ْنِم

 نحنو ءاهجالعو ىمحلا ءاودل ًايفانم هوأرو «ءابطألا ةلهج نم ريثك ىلع ٌثيدحلا اذه لكشأ دقوا

 صاخو «ضرألا لهأل ماع :ناعون هلك يبنلا باطخ :لوقنف ءههقفو ههجو هتوقو هللا لوحب َنِّيبن

 الو ءِلْوَب الو ءطِئاَمِب ةّلْبِقلا اوُلِبْقَتْسَت ال» :هلوقك :يناثلاو «هباطخ ةماعك :لوألاف «مهضعبب

 «قارعلا الو برغملاو قرشملا لهأل باطخب سيل اذهف ."”هاوُبُرُ وأ ءاوقّرَش ْنِكلو ءاَهوُرِْدَتْسَ

 .ه4378/ ةنس قوتملا ءائيس نب هللا دبع نب نيسحلا يلع يبأل وه )١(

 .05509) ملسمو ((0ا/77) يراخبلا هجرخأ ()

 .بويأ يبأ ثيدح نم :(714) ملسمو «(795) يراخبلا هجرخأ (5)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار فضز ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف

 برْغُملاو ٍقِرْشَملا ّنْيَب اما :هلوق كلذكو ءاهريغو ماشلاك ءاهِتْمَس ىلع امو ةئيدملا لهأل نكلو
 0 1 , 0ك

 رثكأ ناك ذإ ءمهالاو امو زاجحلا لهأب ٌصاخ ثيدحلا اذه ىف هباطخف ءاذه َفِرُع اذإو
 اهثفني هذهو «سمشلا ةرارح ةدش نع ةثداحلا ةيضرعلا ةيمويلا ىّمُلا عون نم مهل ضرعت ىتلا تايّمُحلا
 مدلاو حورلا طسوتب هنم ثبنتو «بلقلا يف لعتشت ةبيرغ ٌةرارح ىّمحلا نإف «ًالاستغاو ًابرش ُدرابلا ءاملا
 ىلإ مسقنت يهو .ةيعيبطلا لاعفألاب رضي ًالاعتشا هيف لعتشتف «ندبلا عيمج ىلإ قورعلاو نييارشلا يف
 ديدشلا ظيقلا وأ ءسمشلا ةرارح ةباصإ وأ «ةكرحلا وأ «مرولا نع امإ ةئداحلا يهو :ةيضرع :نيمسق
 .ندبلا عيمج نخسي اهنم مث «ىلوأ ةدام يف الإ نوكت ال يهو ,عارنأ ةثالث يهو :ةيضرمو .كلذ وحنو

 نإو «مايأ ةثالث اهتياهنو ءموي يف لوزت بلاغلا يف اهنأل «موي ىّمحح تيمس حورلاب اهقلعت أدبم ناك نإف
 .ةيومدو «ةيمغلبو «ةيوادوسو «ةيوارفص :فائصأ ةعبرأ يهو :ةينفع تيمس طالخألاب اهقلعت ٌأدبم ناك

 .ةريثك فانصأ عاوتألا هذه تحتو «قد ىّمح تيمس «ةيلصألا ةبلصلا ءاضعألاب اهقلعت أدبم ناك نإو

 نفعلا ىّمحو موي ىّمح نوكي ام ًاريثكو ىاودلا هغلبي ال ًاميظع ًاعافتنا ىّمحلاب ندبلا عفتني دقو
 .ةحتفملا ةيودألا اهيلإ لصت نكي مل ٍدَدُس حتفتل ًاببسو ءاهنودب ٌجِضنت نكت مل ةظيلغ داوم جاضنإل ًاببس

 «جلافلا ني عفنتو «اعيرس ًابيجع ًاءرُب هعاونأ ٌرثكأ ءىربُت اهنإف «مداقتملاو ثيدحلا ٌدمرلا امأو
 . ةظيلغلا لوضفلا نع ةئداحلا ضارمألا نم ًاريثكو ؛يئالتمالا جّنشتلاو «''”ةّوقَّللاَ

 ضيرملا رشبتسي امك ىّمحلاب اهيف رشبتسن ضارمألا نم ًاريثك نإ :ءابطألا ءالضف ضعب يل لاقو
 ام ةدسافلا داوملاو طالخألا نم جضنت اهنإف «ريثكب ءاودلا برش نم ٌعفنأ هيف ىّمحلا نوكتف «ةيفاعلاب
 .ءافشلل ًاببس تناكف ءاهجرخأف اهجاضنب جورخلل ةئيهتم ءاودلا اهفداص اهتجضنأ اذإف «ندبلاب ٌرُضي

 ىلع نكست اهنإف «ةيضرعلا تايّمُحلا ماسقأ نم ثيدحلا ٌدارم نوكي نأ زوجيف ءاذه فرع اذإو
 جالع ىلإ كلذ عم اهبحاص جاتحي الو .جولثملا درايلا ءاملا يقسو «درابلا ءاملا يف سامغنالاب ناكملا

 دمختو ءاهنكست ةدراب ةيفيك لوصو ٌدرجم اهلاوز يف يفكيف «حورلاب ةقلعتم ةراح ةيفيك ٌدرجم اهنإف ءرخآ
 . جضن راظتنا وأ «ةدام غارفتسا ىلإ ةجاح ريغ نم اهبهل

 درابلا ءاملا نأب سونيلاج ءابطألا لضاف فرتعا دقو «تايمحلا عاونأ ٌعيمج هب دارُي نأ زوجيو
 بصخي «محللا ٌنسح ًاباش الجر نأ ولو :«ءربلا ةليح» باتك نم ةرشاعلا ةلاقملا يف لاق ءاهيف عفني
 هيف حبس وأ .دراب ءامب محتسا ءمرو هئاشحأ يف سيلو «ىّمحلا ىهتنم تقو يفو ءظيقلا تقو يف ندبلا

 الو نّيِب جضنلاو ءًادج ةّداح ىّمحلاو «ةيوق ةوقلا تناك اذإ :ريبكلا "”«هباتك» يف يزارلا لاقو
 ناكو ءٌراح نامزلاو «ندبلا بصتخ ليلعلا ناك نإو ءًابرش درابلا ءاملا عفني «قتف الو ؛فوجلا يف مرو
 .هيف نذؤيلف «جراخخ نم درابلا ءاملا لامعتسال ًاداتعم

 )١( هجام نباو ,(44) يذمرتلا هجرخأ ) ))1١11مكاحلاو ١/  07١6حيحص وهو ةريره يبأ ثيدح نم .

 ) )1.«يواحلا» باتك وه (؟) .قدشلا هنم جوعي ءاد :ةوقللا



 ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف ففي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 تت سل ا ا 17 ابك ريخ يده يف داعملا داز

 حيف نم رحلا ةدش» :هلوق :هريظنو ءاهراشتناو ءاهبهل ةدش وه « منهج حيف نم ىّمحلا» :هلوقو

 :ناهجو هيفو 2 (منهج

لع ُدابعلا اهب ٌلِدَتسيل منهج نم تقّتشا ةقيقرو جذومنأ كلذ نأ : امهدحأ
 نإ مث ءاهب اوربتعيو ءاهي

 اهرهظأ ةنجلا ميعن نم ةذللاو رورسلاو حرفلاو حورلا نأ امك ءاهيضتقت بابسأب اهروهظ رّدق هناحبس هللا

 . اهبجوت بابسأب اهروهظ رّدقو «ةلالدو ةربع رادلا هذه يف هللا

؛منهج حيفب اهبهلو ىَّمحلا ةدش هبشف «هيبشتلا دارملا نوكي نأ : يناثلاو
 ًاضيأ هب رحلا ةدش هبشو 

ةهبشم ةميظعلا ةرارحلا هذه نأو «رانلا باذع ةدش ىلع سوفنلل ًاهيبنت
 برق نم بيصي ام وهو ءاهحيفب 

 . اهرح نم اهنم
يعاير ءاهحتفو ةزمهلا عطقب :نيهجوب يور ««اهودربأف» : هلوقو

 هريص اذإ :ءيشلا دربأ نم «

 حصفأ وهو ؛ُةٌدربي ءيشلا درب نم ةمومضم لصولا ةزمهب :يناثلاو . ًانخس هريص اذإ :هنخسا لثم «ًادراب

 : ")لاق ءمهدنع ةئيدر ةغل يعابرلاو «ًالامعتساو ةغل

 ُدرَثِلأ مْوُملاءاَقِسَوْحُن ُتْلَبْمُق يِدبَك يف ٌبُحلا َبيِهَل ُتْدَجَو اذإ

 ُدِقٌُئَتِءاَمَحَألا ئلَعٍراَتِلْنِمَْف هَرِهاَظءاملادربب ُتْدرَب ينْبَم

 . مزمز ءام هنأ :يناثلاو .حيحصلا وهو ءام لك هنأ :امهدحأ :نالوق هيف ««ءاملاب» :هلوقو

يبأ نع ؛ةهحيحص» يف يراخبلا ءاور امب لوقلا اذه ٌباحصأ جتحاو
 ؛ييَبَّصلا نارمع نب رضن ةرمج 

نع اهدربأ :لاقف «ىّمُحلا ينتذخأف ء«ةكمب سابع ّنبا سلاجأ ٌتنك :لاق
 ٌلوسر نإف «مزمز ءامب ك

 كش دق اذه يوارو . '”همّوْنَر ِءامب :لاق وأ ءِواَملاب اهوُدِرْبأَف مّنَهَج حيف ْنِم ىّمُحلا َّنإ) :لاق لي هللا

 .ءاملا نم مهدنع امب مهريغلو ءمهدنع رسيتم وه ذإ ءمزمز ءامب ةكم لهأل ًارمأ ناكل هب مزج ولو ءهيف

ملاب ةقدصلا هب دارملا له :همومع ىلع هنإ :لاق نم فلتخا مث
 ٠نيلوق ىلع ؟هلامعتسا وأ ؛ءا

 ءاملا لامعتسا هيلع لكشأ هنأ هب ةقدصلا دارملا :لاق نم لمح يذلا نأ نظأو «هلامعتسا هنأ حيحصلاو

نم ءازجلا نأ وهو ءًاتسح ًاهجو هلوقل نأ عم ههجو مهني ملو «ىّمحلا يف درابلا
 امكف «لمعلا سنج 

ًءازج هنع ىّمحلا بيهل هللا دمخأ «درابلا ءاملاب نآمظلا نع شطعلا بيهل دمخأ
 ذخؤُي اذه نكلو «ًاقافو 

 . هلامعتساف هب دارملا امأو «هتراشإو ثيدحلا هقف نم

َءاّملا ِهْيَلَع ّيشْديْلَك «مُكّذحأ مح اذإ» :هعفري سنأ ثيدح نم هريغو ميعن وبأ ركذ دقو
 ثالث دِراَبلا 

 , "”«ركّسلا نم ٍلايَل

َك « منهج ريك نم ٌريك ىّمُحلا١ :هعفري ةريره يبأ نع ؛هجام نبا نئس» يفو
 ءاملاب مُكْنَع اًهوُحَت

 , © هيرابلا

 تكساس

 .608) هل «ءارعشلاو رعشلا» رظنا ةئيذأ نب ةورع :وه (1)

 .رحلا عوطس :حيفلاو .(23074) نابح نباو 75701(2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ؛075011) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأو دعب عبطي ملو ؛بطلا» يف وه امنإو ««ةيلمللا» يف هرأ لو ءميعن يبأل فنصملا ءازع 00)

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 7٠٠١« / مكاحلاو ,(797/944) ىلعي وبأو

 . تاقث هلاجرو «حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو «074076) هجام نبا هجرخأ (4)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 07 ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف

 .607لستغاف هسأر ىلع اهغرفأف ءءام نم ةبرقي اعد مح اذإ يو هللا ُلوسر ناكو ««درابلا ِءاّملاب مُكْنع اهوُدرْبَأَك ءراّثلا َنِم ٌةَعِظَي ىّمُحلا» :هعفري ةرمس نع «نسحلا ثيدح نم «هريغو (دئسملا» يفو
 لاقف «لجر اهبسف كَ هللا لوسر دنع ىلا تّركُذ :لاق ةريره يبأ ثيدح نم :«نئسلا» يفو

 .©:ييدَحلا ٌكَبَح ُراَثلا يفثت امك ءَبوُنذلا يفت اهّنإف اهّبْسَت ال :ةلكو هللا لوسر 2
 كلذ يفو «ةعفانلا ةيودألاو ةيذغألا لوانتو «ةئيدرلا ةيذغألا نع ةيمح اهعبتي ىّمحلا تناك امل

 يف رانلا لعفت امك هيف لعفتو «ةئيدرلا هداوم نم هتيفصتو .هلوضفو هئابخأ يفنو «ندبلا ةيقنت ىلع ةناعإ
 ا ل .نادبألا ءابطأ دنع مولعملا وه ُردقلا (ذهو ؛ديدحلا رهوج ىّنَصُت يتلا ريكلا رانب ءايشألا هبشأ تناك ؛هرهوج ةيفصتو «هثبخ يفن يف ديدحلا

 ءهنودجيو بولقلا ٌءابطأ هملعي رمأف ؛هثئابخ اهجارخإو «هنردو هخسو نم بلقلا اهتيفصت امأو
 . جالعلا اذه هيف عفني مل ءهئرب نم ًاسويأم راص اذإ بلقلا ضرم نكلو قلي هللا لوسر مهّيبن هب مهربخأ امك

 ٌمومحم انأو ةرم تركذو «ناودُعو ملظ هبسف ةباثملا هذهب ناك امو «بلقلاو ندبلا عفنت ىّمحلاف
 : اهّيسي ءارعشلا ضعب لوق

 مدرس رِفَرِْياَهْلاْبَت ثدي بوثُدلا َُرْفَكُم ْتَداَز
 ييجرئالنأُتلقف ٌديِرْئاَذاَم اهِلاَحْرَت ىلع ْتَمَرَعْدَمو ْتَلاَق
 :لاق ولو «هبس نع ٍَِي هللا لوسر ىهن ام بس ذإ هل أبت :تلقف
 يِمِلْثُتالَنأ :تلقفٌُديِرْئاذاَم اهِلاَخْرَت ئلَع ْتَمَرَعْدَنو ثَلاق عوف ريفر نباهبالفأ اهبَصِلبرُنْألاءَرْشَكُم تاز
 مْوَي ىّمُح» :هلاح فرعأ ال رثأ يف يور دقو .ًاعيرس ينع تعلقأف ءهنع تعلقألو هب ىلوأ ناكل

 ًةئامثالث اهتدعو ءلصافملاو ءاضعألا لك يف لخدت ىّمحلا نأ :امهُدحأ نالوق هيفو «©"*هقَنَس ُةَراَّقَك
 لوزي ال ًاريثأت ندبلا يف رثؤت اهنأ :يناثلاو .موي ٌبونذ «لصفم لك ددعب هنع رفكتف ءًالِصْفَم نوتسو
 رثأ نإ :«؟9«أمْؤَي َنيِعَبْرَأ ٌهالَص ُهَل لَبْقُت ْمَل ٌرمَكلا َبِرَش ْنَم» :هلَي هلوق يف ليق امك ؛ةنس ىلإ ةيلكلاب
 ضرم نم ام :ةريره وبأ لاق .ملعأ هللاو ًاموي نيعبرأ هئاضعأو ؛هقورعو ءديعلا فوج يف ىقبي رمخلا
 .رجألا نم هظح وضع لك يطعُي هناحبس هللا نإو «ينم وضع لك يف لخدت اهنأل « ىّمحلا نم ّيلإ ٌبحأ ينبيصُي

 ىّنُحلا ُمُكَدَحَأ ْتَباَصأ اذإ» :هعفري جيدخ نب عفار ثيدح نم ؛هعماج» يف يذمرتلا ىور دقو

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «4//1447 مكاحلاو ((7944) يناربطلا هجرخأ امنإو ؛هدنع هرأ لَو «دنسملا» يف دمحأل فئصملا هازع (1)
 . كورتم وهو ملسم نب ليعامسإ هيف 0

 .دهاوش ثيدحلل نكل «فيعض وهو ةديبع نب ىسوم هدانسإ يف :يريصوبلا لاقو ؛(7875) هجام نبا هجرخأ (؟)
 .حصأ وهو هلوق ءادردلا يأ نع :(4819) «بعشلا» يف يقهييلا هجرخأو ؛فيعض وهو يورهلا دمحأ نب حلاص هيفو «دوعسم نبأ ثيدح نم (35) مقري «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخأ فز
 .حيحص ثيدح وهو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم «(770/9/) هجام نباو 30 /؟ دحأ هجرخأ (5)



 نطبلا قالطتسا جالع يف هيده يف :لصف فين (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هد بف خخ _ةتخ خس ا يح

 َدْعَب ِءاَملا ةَيْرَج لبقتسيلف «ًايِراَج ًارْهَت ليقتْسَيو ءِوِراَبلا ِءاَملاب اهنيك  ٍراَثلا َنِ ٌةَعظَي ىّمُحلا َّنإو -

 َتالَث هيف ٌسوغنيو كّلوُسَر ْقَّدَصو ءكَدْبَع ٍفْشا َمُهَّللا هللا مشب : لقيلو ءِسْمّسلا عوُلظ َلْبََو ِرْجَّنلا

 عبس يف أربي مل نإف ءعبسف ءسمخ يف أربي مل نإف ءسمخ يفف الإو «ةىرّب نإف «مايأ ٌةثالث تاَسَمَع
 .2"”هللا نذإب ًاعست زواجُت داكت ال اهنإف ءعستف

 ءاملا نإف «تمّذقت يتلا طئارشلا ىلع ةراحلا دالبلا يف فيصلا لصف يف هلعف عفني وهو :تلق
 يف

 «مونلا اهدافأ امل تقولا كلذ يف ىوقلا روفوو «سمشلا ةاقالم نع هدعبل نوكي ام ٌدربأ تقولا كلذ

 ىّمحلا ةرارح ىلع درابلا ءاملا وهو «ءاودلا ةوقو .ىوقلا ةوق هيف عمتجتف «ءاوهلا دربو ءنوكسلاو

 داوملاو ةئيدرلا ضارعألا نم ءيش الو ءاهعم مرو ال يتلا ينعأ «ةصلاخلا ٍبِغلا وأ «:ةيضرعلا

 اهيف عقي يتلا مايألا يهو «ثيدحلا يف ةروكذملا مايألا دحأ يف اميس ال هللا نذإب اهئفطُيف «ةدسافلا

 نع مهلاعفنا ةعرّسو ءاهناكس طالخأ ةقرل ةروكذملا دالبلا يف اميس «ًاريثك ةداحلا ضارمألا نارحُي

 . عفانلا ءاودلا

 نطبلا قالطتسا جالع يف هيده يف :لصف
 « كي ّيبنلا ىتأ ًالجر نأ «يردخلا ديعس يبأ نع «لّكوتملا يبأ ثيدح نم :؟نيحيحصلا» يف

 «عجر مث بهذف هآلَّسَع ِهِقْسا»د :لو لاقف  هنطب قلطتسا :ٌةياور يفو  هنطب يكتشي يخأ نإ :لاقف

 :هل ٌلوقي كلذ لك ءًثالث وأ نيترم ًاقالطتسا الإ هِي ملف :ظفل يفو .ًائيش هنع ِنْفُي ملف هليقس دق :لاقف

 . 9 «كيخأ ُنظْب َبّذَكَو .هللا ٌقَّدَص» :ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف هل لاقف ««ًالَسَع هِقْسا»

 ّنَدِعَم تّلَتعاو «همضه دسف يأ (200هنطب َبِرَع يخأ نإ» :هل ظفل يف «ملسم حيحص» يفو

 . ًاضيأ ِبَرّذلاو «ءارلا حتفب برع مسالاو

حم ءاهريغو ءاعمألاو قورعلا يف يتلا خاسوألل ءالج هنإف «ةميظع ٌعفانم هيف لسعلاو
 لل

 نيلم ٍذْعُم وهو ءًابطر ًادراب هجازم ناك نمو «مغلبلا باحصأو خياشملل عفان «ًءالِطو ًالكأ تابوطرلل

 دبكلل ٌقنم ؛ةهيركلا ةيودألا تايفيكل ٌبهذم «هيف َعيوتسا املو نيجاعملا ىوقل ظفاح «ةعيبطلل

 شهن نم عفن «درولا نهُدب ًاراح َبِرُش اذإو «مغلبلا نع نئاكلا لاعسلل ٌقِفاوم «لوبلل ٌرِدُ ءردصلاو

 ٍرظْملا لكأو ءٍبِلَكلا بلكلا ةضع نم عفن ءامب ًاجوزمم هّدحو َبِرُش نإو نويفألا برشو ؛ماوهلا

 ٌرايخلاو ءءاَّنِقلا هيف لع نإ كلذكو «رهشأ ةّنالث هتوارط طِفَح «يرطلا ٌمحللا هيف لج اذإو «لاتقلا

 ظفاحلا ىمسُيو ؛«ىتوملا ةئج ظفحيو «رهشأ ةتس ةهكافلا نم ًاريثك ظفحيو «ناجنذابلاو «ٌعِرَقلاو

 نإو ءهمّكنو هنسحو ءّرعشلا لّوطو ؛هئابثصو هّلمَك لتق ءرعشلاو لمقملا ندبلا هب خلعل اذإو .نيمألا

 ءقثللا ةحصو ءاهتحص َظِفَحو . اهّلّقصو نانسألا ضِّيب هب ّنّتسا نإو ءرصبلا ةملظ الج «هب لحتكا

 فديو ؛ةدعملا َلْمَح ليغَيو ءمغلبلا بهذُي قيرلا ىلع هّقعلو ءثمّلا ريو «ِقورُعلا ًءاوفأ حتفيو

 وهو «ةناثملاو ىلكلاو دبكلاب كلذ لعفيو ءاهَدَدُس حتفيو «ًالدتعم ًائيخست اهنخسيو ءاهنع تالضفلا

 .ولح لك نم لاحطلاو دبكلا دّدّسل ًاررض ُّلقأ

 .بيرغ ثيدح :هلوقب هفعضو «نابوث ثيدح نم )5١84( يذمرتلا هجرخأ )١(

 .00719) ملسم هجرخأ (م) .05519) ملسمو «(05784) يراخبلا هجرخأ (؟)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الكلك نطبلا قالطتسا جالع يف هيده يف :لصف

 لخلاب اهعفدو «نييوارفصلل ضرعلاب فم ءراضملا ُليلق «ةلئاغلا ٌنومأم هلك اذه عم وهو
 . ًادج هل ًاعفان دشيح ٌدوعيف ءهوحنو

 عم ءالطو «ىولحلا عم ولحو «ةبرشألا عم بارشو .ةيودألا عم ءاودو .ةيذغألا عم ءاذِغ وهو
 ملو .هنم ًابيرق الو ىفّلثم الو هدئم لضفأ هانعم يف يش انل ٌنِلخ امف «تاحّرفملا عم حّرفُمو قيلطألا
 ال ةحصلا ظفح يف عيدب ٌرِس كلذ يفو «قيرلا ىلع ءاملاب هبرشي كي يبنلا ناكو «ًابيرق ثدح دهعلا ًقبدح هنإف ؛هنوفرعي الو «ةتبلا ركسلل اهيف ركؤ ال ءامدقلا بتك ٌرثكأو ؛هيلع الإ ءامدقلا ٌلّوعم نكي
 .ةحصلا ظفح يف هيده ركذ دنع هللا ءاش نإ كلذ ركذئسو «لضافلا نطفلا الإ هكردُي

 مل ره لك ٍتاوّدَك كاك لَسَملا قل ْنَم١ :ةريره يبأ ثيدح نم ًاعوفرم 'هجام نبا نئس١ يفد
 بطلا نيب عمجف ©”«نآرقلاو ٍلَسَملا ءِنْيئاَقٌسلاِب مُكْيَل» :رخآ رثأ يفو ء''ءوالببلا َنِم ْميِظَع هْبِصي
 .يئامسلا ءاودلاو يضرألا ءاودلا نيبو «حاورألا بطو «نادبألا بط نيبو «يهلإلاو يرشبلا

 نع هتباصأ ٍةَمَكُت نع هنطب ٌقالطتسا ناك «َلسعلا كي ٌيبنلا هل فصو يذلا اذهف ءاذه َفرُع اذإ
 :ءالج هيف لسعلا نإف ؛ءاعمألاو ةّدِعَملا يحاون يف ةعمتجملا لوضُفلا عفدل لسعلا برش هرمأف فالتما
 ةدعملا نإف ءاهتجوزلل اهيف ءاذغلا ٌرارقتسا عنمت ٌةَجِرَل طالخأ ةدعملا باصأ دق ناكو ءلوضفلل عفدو
 امب اهؤاودف «ءاذغلا تدسفأو اهتدسفأ ؛ةجزللا ظالخألا اهب تقلع اذإف «ةفيطقلا لمخك ُلْمَح اهل
 جزم نإ اميس ال «ءادلا اذه هب جلوُت ام نسحأ نم لسعلاو «ءالج لسعلاو ءطالخألا كلت نم اهوُلجي
 .راحلا ءاملاي

 بسحب ةيمكو رادقم هل نوكي نأ بجي ءاودلا نأ وهو «عيدب يبط ىنعم لسعلا هيقس راركت يفو
 نأ هرمأ املف ءرخآ ًاررض ثدحأف ؛ىوُقلا ىهوأ هزواج نإو «ةيلكلاب هلزُي مل هنع رصق نإ ءءادلا لاح
 مواقملا رادقملا ىلإ لصيل ةدواعملا هيلع دّكأ يي يبنلا ىلإ هدادرت رركت املف «ةجاحلا رادقم ْغُلبي ال ءاقس يذلا نأ ملع هربخأ املف ؛ّضرغلا لبي الو ءوادلا ةمواقمب يفي ال ًارادقم هاقس «لسعلا هّيقسي
 ءاهتايفيكو «ةيودألا ريداقم رابتعاو هللا نذإب أَّرَب ءءادلا ةدام بسحب ٌتابرشلا ترركت املف ءءادلل
 .بطلا دعاوق ربكأ نم ضيرملاو ضرملا ةوق رادقمو

 ءادلا ءاقب نأو «ءاودلا اذه عفن قيقحت ىلإ ةراشإ ««ٌكيِخأ نب ٌبّذَكَو هللا ٌقَدَص» :كَو هلوق يفو
 ةرثكل ءاودلا راركتب هرمأف «هيف ةدسافلا ةداملا ةرثكو «نطبلا بِذَكل نكلو ءهسفن يف ءاودلا روصقل سيل
 ١ .ةداملا

 نم ريثك عافتنا ٌمدع ٌرُكْنُي الو ؛براجتو «نوئظو سدح هرثكأ هريغ ٌبطو «لقعلا ٍلامكو «ةوبنلا ةاكشمو ءيحولا نع رداص «يهلإ يعطق نقيتم لكي يبنلا بط نإف ءءابطألا ٌبطك كي هبي سيلو
 ناميإلاب هل يقلتلا لامكو «هب ءافشلا داقتعاو «لوبقلاب هاّقلت نم هب فني امنإ هنإف «ةوبنلا بطيب ىضرملا
 ًاعامس ديمحلا ديعل فرع ال :يراخبلا لاقو .عطقنم وهف كلذ عمو ؛نيل هدانسإ :يريصوبلا لاقو «0740) هجام نبا هجرخأ (1)

 ْ . ةريره يبأ نم
 هدانسإ :يريصوبلا لاقو ءيبيهذلا هقفاوو ءهححصو 7٠١, /4 مكاحلاو ءدوعسم نبا ثيدح نم 2014695) هجام نبا هجرخلأ (؟)

 .تاقث هلاجرو ءحيحص



 هنم زارتحالاو ,هجالعو «نوعاّطلا يف هيده يف :لصف ففي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داَز

 1س تا سس ها هسا اسس

 ٌمافش هب لصحي مل «يقلتلا اذه قلتي مل نإ ءرودصلا يف امل ءافش وه يذلا نآرقلا اذهف «ناعذإلاو

 بط ُعقي نيأو ءمهضرم ىلإ ًاضرمو ءمهسجر ىلإ ًاسجر الإ نيقفانملا ُديزي ال لب ءاهئاودأ نم رودُصلا

 ةبيطلا حاورألا الإ بسانُي ال نآرقلا ءافِش نأ امك «ةبيطلا نادبألا الإ بسانُي ال ةوبنلا بطف «هنم نادبألا

 ءافشلا وه يذلا نآرقلاب ءافشتسالا نع مهضارعإك ةوبنلا بط نع سانلا ٌضارعإف ؛ةيحلا بولقلاو

 هللاو .هلوبق مدعو «لحملا داسفو «ةعيبطلا ثبُحل نكلو ؛ءاودلا يف روصقل كلذ سيلو «عفانلا

 .قفوملا

 نيل ةقني وين مولا ُكليخ بارت اههِنوُطُب نم ٌجيعظ : ىلاعت هلوق يف,سانلا فلتخا دقو :لصف

 :حيحصلا «نيلوق ىلع ؟نآرقلا ىلإ عجار وأ «بارشلا ىلإ عجار «ِهيِفل يف ٌريمضلا له 139 :لحنلا]

 وه هنإف «نيرثكألاو «ةداتقو ءنسحلاو «سابع نباو ءدوعسم نبا لوق وهو «بارشلا ىلإ هٌّعوجر

 لَو هلوق وهو حيحصلا ُثيدحلا اذهو «ةيآلا يف نآرقلل ركؤ الو ؛هلجأل قيس ٌمالكلاو «روكذملا

 . ملعأ ىلاعت هللاو هيف حيرصلاك ؛هللا ٌّقَدَص»

 هنم زارتحالاو ؛هجالعو «نوعاّطلا يف هيده يف :لصف

 اذام :ديز نب ةماسأ ٌلأسي هعمس هنأ «هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع «نيحيحصلا» يف

 ىلع َلِسْرأ ٌِرِر ُنوُماَطلا» :كي هللا لوسر لاق :ةماسأ لاقف ؟نوعاطلا ىف هلك هللا ٍلوسر نم ٌتْعِمس

 ٍضْأب و اذإو لح اولخذت الك «ضْاب وب مُكفوَس اذإف مكب َناَك نم لَو «َلياَرْسإ يتب نَا
 رارث اهني اوجرخت نمت .")هنم ًاراَرف اهْنِم اوُجُرْخَت الك ءاهب متو

 :كَك هللا لوسر لاق :كلام نب ٌُسنأ لاق :تلاق «نيريس تنب ةصفح نع :ًاضيأ «نيحيحصلا» يفو

 ."00ملشم ٌّلُكِل ٌةَداَهَس نوُمالكلا»

 مرو :بطلا لهأ دنع وهو ««؟حاحصلا» بحاص هلاق «؛ءابولا نم عون :ةغللا ثيح نم نوعاطلا

م ريصيو ؛«كلذ يف رادقملا زواجتي ًادج ملؤم ديدش ِبّهلت هعم جرخي لاتق ءيدر
 دوسأ رثكألا يف هلوح ا

 عظبإلا يف :ٌمضاوم ةثالث يف ثدحي رثكألا يفو «ًاعيرس حرقتلا ىلإ هرمأ لوؤيو ءدمكأ وأ ءرضخأ وأ

 .ةوخرلا موحللا يفو «ةبنرألاو «نذألا تلخو

 ريعبلا ِةَدُقَك ٌةَدُع» :لاق ؟نوعاطلا امف «هاتفرع دق نعطلا :لَو ٌيبنلل تلاق اهنأ ةشئاع نع رثأ ىفو

 0 ."*هطقلاو قارَملا يف ّعُرْخَي
 نم ناكو «ةبنرألاو نذألا فلخو «نباغملاو «ةوخرلا موحللا يف ٌحاّرَحْلا عقو اذإ :ءابطألا لاق

 ؛ّيٌمْس رهوج ىلإ ليحتسم «داسفلاو ةنوفُّعلا ىلإ لئام ءيدر مد هّببسو «ًانوعاط يمس ءدساف سنج

 ءيقلا ثدحيف ؛ةئيدر ةيفيك بلقلا ىلإ يدؤُيو «ًاديدصو امد حّشَر امبرو «هيلي ام رّيْغُبو َرضعلا ٌدِسْفِ

صي ىتح ةئيدر ةيفيك بلقلا ىلإ يدؤي مرو ّلُك ْمُعَي ناك نإو مسالا اذهو «يشّعلاو ناقفخلاو
 كلذل ٌري

 تفعضأ ناك ام الإ ءاضعألا نم هّلبقي ال هتءادرل هنأل ءيددُعلا محللا يف ثداحلا هب ٌصتخي هنإف ءًالاتق

 )١( ملسمو ,(ةالآ) يراخبلا هجرخأ )05714(.

 )1( ملسمو ,(هالا"ا) يراخبلا هجرخأ )1551(.

 ةضا «عمجملا» رظناو .ةلوهجم يهو «ةيودعلا ةرمع هيف «فيعض ٍدانسإب «(5408) ىلعي وبأو ء؟556و 146/1 دحأ هجرخأ
)©( 



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 9/٠ /  هنم زارتحالاو ؛هجالعو ,نوعاطلا يف هيده يف :لصف

 هملسأو «سأرأ يه يتلا ءاضعألا نم امهيرقل نذألا تلخو طبإلا يف ثدح ام هؤدرأو «عبطلاب
 .ٌدحأ هنم تلفي الف ءداوسلا ىلإ يذلاو ءرفصألا مث رمحألا

 نيعاوطلاو ءاهنم دحاو هنإف «نوعاطلا نم معأ ةماعلا ضارمألا كلذكو «ًانوعاط ءابو لك سيلو «ءابو نوعاط لكف ءًاصوصخو ًامومع نوعاطلاو ءابولا نيب نأ قيقحتلاو . معي ضرم لك وه :ليقو .نوعاطلا :ءابولا :ليلخلا لاق امك ءءابولاب هنع ربع ؛«ةئيبولا دالبلا يفو .ءايولا يف رثكي نوعاطلا ناك املو
 .اهركذ مدقتملا عضاوملا يف ةثداح هئيدر ماروأو حورقو تاجارخ

 .نوعاطلا سفن هولعج ءرهاظلا رثألا الإ هنم كرد مل امل ءابطألا نكلو ءهّسفن تسيلو «نوعاطلا راثآ يه ؛تاحارجلاو «ماروألاو ءحورقلا هذه :تلق
 :رومأ ةثالث نع هب ربعي نوعاطلاو
 .ءابطألا هركذ يذلا وهو ءرهاظلا رثألا اذه :اهدحأ
 لكل ٌةداهش ٌنوعاطلا» :هلوق يف حيحصلا ثيدحلاب دارملا وهو ؛هنع ثداحلا توملا :يناثلاو

 .؟ملسم

 . يبن ةوعد هنأ ءاجو ,2«نجلا رخو هنأ» هيف دروو .''”«ليئارسإ ينب ىلع َلِسرُأ زجر ةيقب هنأ» :حيحصلا ثيدحلا يف درو دقو ءءادلا اذهل لعافلا بيسلا :ثلاثلاو
 ريخت لصرلاو ءاهيلع لدي ام مهدنع سيل امك ءاهعفدي ام ءابطألا دنع سيل بابسألاو للعلا هذهو

 طسوتب نوكت نأ يفتي ام مهعم سيل نوعاطلا رمأ نم اهوكردأ يتلا راثآلا هذهو «ةبئاغلا رومألاب
 عفاد اهعفدي مل ام «هريغ نم نكمتت ال ام ضراوعلا هذه بحاصب اهلعف ني نكمتت ةيناطبشلا حاودألا نإف ءينّملا ناجّيه دنعو ؛ءادوسلا ةّرجلاو ؛مدلا ناجيه دنع اميس الو «ةئيدر ةئيه سوفنلل ثدحُت يتلا ةئيدرلا داوملا ضعب دنع ًافرصت اهل لعجي امك ؛ءاوهلا ٍداسفو «ءابولا ثودح دنع مدآ ينب ماسجأ يف ًافرصت حاورألا هذهل لعجي دق هناحبس هللاو ءاهنع اهعئابطو ماسجألا لاعفناو ءاهتاريثأتو حاورألاب سانلا لهجأ وه نَم الإ هركني ال رمأ اهكالهو اهضارمأو ةعيبطلا يف حاورألا ٌريثأت نإف :حاورألا
 هنإف «نآرقلا ةءارقو ءةقدصلاو ؛عرضتلاو «لاهتبالاو .ءاعدلاو ءركذلا نم بابسألا هذه نم ىوقأ
 «مرخني داكي الو ءاهنكمتو اهماكحتسا لبق نوكي اذهو «ةئيدرلا داوملا عفدو ؛ةعيبطلا ةيوقت يف ًاميظع ًاريثأت اهبرُ بالجتساو ةبيطلا حاورألا هذه ٍلازنتسال انيأرو هللا الإ اهيصحُي ال ًارارم اذه انريغو نحن انيرج دقو ءاهريثأت عفديو اهرش لطبيو «ةثيبخلا حاورألا هذه ٌرّهقي ام ةيكلملا حاورألا نم كلذب لزنتسي
 عفنأ نم هل يهو «هنع اهعفدت يتلا بابسألا هذه ىلإ رشلا بابسأب هساسحإ دنع رداب هللا هقفو نمف
 .ًالوعفم ناك ًارمأ هيف هللا يضقيل ءاهديرُي الو ءاهب رعشي الف ءاهتدارإو اهرّوصتو اهتفرعم نع دبعلا ٌبلق لفغأ ءهردقو هئاضق ٌدافنإ لجو زع هللا دارأ اذإو «ءاودلا

 «يوبنلا بطلا اذه ىلإ ءابطألا بط ةبسن نأ نيبنو «تاريخلا لعفو «تاوعدلاو ءراكذألاو «ةيوبنلا ذوُلاو «ىقُرلاب يوادتلا ىلع مالكلا دنع ًانايبو ًاحاضيإ ىلاعت هللا ءاش نإ ىنعملا اذه ديزنسو

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم :(5718) ملسمو ,00107) يراخبلا هجرخأ )١(
 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو ه١/١٠ مكاحلاو لوم /4 دمحأ هجرخأ (؟)



 هنم زارتحالاو ,هجالعو ,نوعاطلا يف هيده يف:لصف 4 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سيل ايضا ا يضم ااا ا ري يا يللا مل كازا

 ةيناسنإلا ةعيبطلا نأ نيبنو «مهتمئأو مهقاذح هب فرتعا امك مهبط ىلإ زئاجعلاو ةيقرطلا بط ةبسنك

 اهنإ ىتح «ةيودألا ىوق ٌّقوف «تاوعدلاو «ىقرلاو ءذوعلا ىوق نأو «حاورألا نع ًالاعفنا ءيش دشأ

 . ةلتاقلا مومسلا ىوق لطبُت

 داسف نإف ؛نرعاطلل ةلعافلا ةلعلاو ؛ماتلا ببسلا ءازجأ نم ءزج ءاوهلا داسف نأ :دوصقملاو

 ىدحإ ةبلغل «ةءادرلا ىلإ هرهوج ةلاحتسال نوكي ءهداسفو ءابولا ثودحل بجوملا ءاوهلا رهوج

 رثكأ ناك نإو «ةنسلا تاقوأ نم ناك تقو يأ يف ةيمّسلاو نتنلاو «ةنوفعلاك «هيلع ةئيدرلا تايفيكلا

 لصف يف اهريغو ةداحلا ةيرارملا تالضفلا عامتجا ةرثكل ابلاغ فيرخلا يفو «فيصلا رخاوأ يف هثودح

 للحتت تناك يتلا تالضفلاو ةرخبألا ةغدرو ؛وجلا دريل فيرخلا يفو ؛هرخآ يف اهللحت مدعو .فيصلا

 نديلا تفداص اذإ اميس الو «ةنفعلا ضارمألا ثدحتف «نفعتو «نخستف ءرصحنتف ءفيصلا نمز يف

 .بطعلا نم تِلْقُي داكي ال اذهف ءٍداّوملا ٌريثك «ةكرحلا ليلق «ًالِهر «ًالباق «ًادعتسم

 «ضارمألا نم نوكت ام دشأ فيرخلا يف نإ :طارقب لاق . .عيبرلا لصف هيف لوصفلا ٌحصأو

 ىتوملا يزهجمو «ةلدايصلا ٌةداع ترج دقو ءاتوم اَهلقأو اهلك تاقوألا ٌحصاف. «ٌعيبرلا امأو «لتقأو

 «هيلإ ءيش ٌقوشأ ْمُهَو «مهثيبر وهف «فيرخلا لصف ىلع فيصلاو عيبرلا يف نوفّلستيو «نونيدتسي مهنأ

 عولطب رسفو «2'اهيّلَب َلُك ْنَع ُةَماَعلا ِتَمَقَتْرا ٌمُجنلا َعّلط اذإ» :ثيدح يف يوُر دقو :همودقب ٌحِرفأو
 لامك نإف :[7 :نمحرلا] 49 ِناَنْجَسَي ٌرجَلاَو مجد : هنمو ؛عيبرلا نمز تاينلا.عولطب رسفو ءايرثلا

 .تافآلا هيف عفترت يذلا ٌلصفلا وهو «عيبرلا لصف يف نوكي هّمامتو هعولط

 .اهطوقسو رجفلا عم اهعولط ٌتقو رثكت ضارمألاف ءايرّثلا امأ
 داسجألا ىلع ةيلب اًهُمظعأو ءًاداسف ةئسلا تاقوأ ٌّدشأ :ةءاقبلا ةدام» باتك يف يميمتلا لاق

 لبق قرشملا نم اهعولط تقو :يناثلاو .رجفلا عولط دنع بيغملل ايرثلا طوقس ٌتقو :امهدحأ :ناتقو

 نأ ريغ «هئاضقناو عيبرلا لصف مّرصت تقو وهو ءرمقلا لزانم نم ةلزنمب «ملاعلا ىلع سمشلا عولط

 . اهطوقس دنع نئاكلا داسفلا نم ًاررض ٌُلقأ اهعولط دنع نئاكلا ًداسفلا

 اهُيورغو «لبإلاو ساّنلا يف ةهاعب الإ تأن الو ءايرثلا تعلط ام :لاَقُي :ةبيتق نب دمحم وبأ لاقو

 . اهعولط نم "اةَوعأ
 يتلا ةفآلا :ةهاعلابو ءايرثلا :مجنلاب دارملا نأ ءهب لاوقألا ىلوأ هلعلو «ثلاث لوق ثيدحلا يفو

 يف ايرثلا عولط دنع اهيلع نمألا لصحف ؛عيبرلا لصف ردصو ءاتشلا لصف يف رامثلاو عورزلا قحلت

 مالكلا :دوصقملاو . اهحالص َرُدبي نأ لبق اهئارشو ةرمثلا عيب نع ِهلَي ىهن كلذلو «روكذملا تقولا

 .نوعاطلا عوقو دنع ِةِكَي هيده ىلع

 نع هيهنو ءاهب وه يتلا ضرألا ىلإ لوخدلا نع هيهن يف ةمألل هلي ُئبنلا عمج دقو :لصف

 «ءالبلل اضرعت اهب وه يتلا ضرألا يف لوخدلا يف نإف «هنم زرحتلا لامك هعوقو دعب اهنم جورخلا
 ُبّنجت لب «لقعلاو عرشلل فلاخم اذهو «هسفن ىلع ناسنإلل ًةناعإو «هناطلس لحم يف هل ًةافاومو

 نسح ثيدح وهو :ةريره يبأ ثيدح نم )1١4(( «ريغصلا» يف يناربطلاو ,781/7 دمحأ هجرخأ (1)

 .ةهاع هتباصأ اذإ :ءيشلا هاع نم (؟)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ىفرخ هنم زارتحالاو ءهجالعو ءنوعاّطلا يف هيده يف :لصف

 ةيوهألاو ؛ةنكمألا نع ةيمح يهو ءاهيلإ هناحبس هللا دشرأ يتلا ةيمجلا ٍباب نم هضرأ ىلإ لوخدلا
 .ةيذؤملا

 :ناينعم هيفف ؛هدلب نم جورخلا نع هيهن امأو
 . اهب ىضرلاو «هتيضقأ ىلع ربصلاو «هيلع لكوتلاو «هللاب ةقثلا ىلع سوفنلا لمح :امهّدحأ
 تايوطرلا هندب نع َجِرْخُي نأ ءابولا نم زرتحم لك ىلع بجي هنأ :بطلا ةمئأ هلاق ام :يناثلاو

 امم امهنإف «مامحلاو ًةضايرلا الإ هجو لك نم ففجملا ريبدتلا ىلإ ليميو ءءاذغلا للقُيو «ةيلضفلا
 هناطلخيو «مامحلاو ةضايرلا هٌريثتف «هيف نماك ءيدر لضف نم ًابلاغ ولخي ال ندبلا نأل ءارذحُي نأ بجي
 نيكستو «ةعّدلاو نوكسلا نوعاطلا عوقو دنع بجي لب ؛ةميظع ةلع بلجي كلذو ءديجلا ")”سوميكلاب
 .ًادج ةرضم يهو «ةديدش ةكرحب الإ اهنم رفسلاو ءابولا ضرأ نم ٌجورخلا نكمي الو «طالخألا ناجيه
 بلقلا جالع نم هيف امو «يوبنلا ثيدحلا نم يبطلا ىنعملا رهظف «نيرخأتملا ءابطألا لضفأ مالك اذه
 .امهحالصو ندبلاو

 يذلا ىنعملا اذه دارأ ٌنوكي نأ لطُبُي ام ,؛هنم ًارارف اوجرخت ال» :ْهيكَي يبنلا لوق يفف :ليق نإف
 .هرفس نع ًارفاسم سبحي الو «ضراعل ٌجورخلا عنمي ال هنأو .هومتركذ

 ةلزنمب نوريصيو «نيعاوطلا دنع مهتاكرح نوكرتي سانلا نإ :هٌريغ الو ٌبيبط ءٌدحأ لقي مل :ليق
 هرجم الإ هتكرحل بجوم ال هنم ٌرافلاو ؛ناكمإلا بسحب ةكرحلا نم لّلقتلا هيف يغبني امنإو «تادامجلا
 .هئاضقل همالستساو «ىلاعت هللا ىلع هلكوت ىلإ ٌبرقأو ؛هندبو هبلقل عفنأ هّتوكسو هّعدو ؛هنم رارفلا
 :مهل لاقي الف ءمهريغو هدّرُبلاَو «نيرفاسملاو ءءارجألاو ءعانصلاك ؛ةكرحلا نع ينغتسي ال نم امأو
 هللاو .هنم اًراف رفاسملا ةكرحك ءهيلإ مهل ةجاح ال ام اهنم اوكرتي نأ اوُرِيَأ نإو «ةلمج مكتاكرح اوكرتا
 . ملعأ ىلاعت

 :مكج ةدع اهب عقو دق يتلا ضرألا ىلإ لوخدلا نم عنملا يفو
 .اهنم ٌدعبلاو «ةيذؤملا بابسألا بنجت :اهدحأ

 .داعملاو ٍشاعملا ٌةدام يه يتلا ةيفاعلاب ٌدخألا : يناثلا
 .ٌنوضرميف ٌَدَسْكو َنِفَع دق يذلا ءاوهلا اوُقِشنتسي ال نأ :ثلاثلا
 سنج نِم مهترواجمب مهل لصحيف «كلذب اوُضِرَم دق نيذلا ىضرملا اورواجُي ال نأ :عبارلا

 ةانادم :فرقلا :ةبيتق نبا لاق .*”«فلتلا يفرقلا نم نإ» : ًاعوفرم ؛دواد يبأ ننس» يفو .مهضارمأ
 .ىضرملا ةانادمو «ءابولا

 . اهب ٌريطت نم ىلع ةريظلا نإف ءامهب رثأتت اهنإف «ىودٌعلاو ةريطلا نع سوفنلا ةيمح : سماخلا

 بابسأل ضرعتلا نع يهنلاو «ةيمحلاو رذحلاب رمألا هضرأ يف لوخدلا نع يهنلا يفف ةلمجلابو
 «ميلعتو بيدأت :لوألاف «ضيوفتلاو «ميلستلاو «لكوتلاب رمألا هنم رارفلا نع يهنلا يفو ؛فلتلا
 . ميلستو ضيوفت : يناثلاو

 .همضه دعب ماعطلا ىلع قلطت «ةينانوي ةملك )١(

 . مسي مل وار هيف فيعض ٍدانسإب «كيسم نب ةورف ثيدح نم 209977 دواد وبأ هجرخأ (؟)



 هجالِعو ءاقستسالا ءاد يف هيده يف :لصف ىفوثإ () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 6يبببججيججحجيحجججييجيييييبب7ل 2222562 ئ

 نب ةديّبُع وبأ هيقل ع « عرسي ناك اذإ ىتح «ماشلا ىلإ جرخ باطخلا نب رمع نأ : «حيحصلا» يفو

 نيرجاهملا يل عدا :سابع نبال لاقف ءاوفلتخاف ؛ماشلاب عقو دق ءابولا نأ هوربخأف «هباحصأو حارجلا

 عشب هل لاقف ءاوفلتخاف «ماشلاب عقو دق ءابولا نأ مهربخأو «مهراشتساف «مهثوعدف :لاق ؛نيلوألا

 الف دلي هللا لوسر ٌباحصأو «سانلا ٌةيقب كعم : نورخآ لاقو . هنع ٌعِجْرَت نأ ىرن الف ءرمأل تجرخ

 هل مهتوعدف ءراصنألا يل ٌعدا :لاق مث «ينع اوعفترا : :رمع لاقف ءءاّبَولا اذه ىلع مهَمِدْقُت نأ ىرن

 يل عدا :لاق مث «ينع اوعفترا :لاقف «مهفالتخاك اوفلتخاو ؛نيرجاهملا ٌليبس اوُكلسف ,مهراشتساف

 :اولاق ؛نالجر مهنم هيلع فلتخي ملف هل مهتوعدف ؛حتفلا ةرجاهُم نم شيرق ةخيشم نِم انه اه نم

 اوحبصأف ءِرْهظ ىلع حبصم ينإ سانلا يف رمع نّذأف ءايولا اذه ىلع ِمُهَم ِدْقُت الو سانلاب َعِجرت نأ ىرن

 اي اهلاق كريغ ول : لاق ؟ىلاعت للا ردق نم ًاراَرِفأ ؛نينمؤملا ٌريمأ اي : : حارجلا نب ةليبع ربا لاقف «هيلع

 هل ًايداو ٌتطبهف ٌّلبإ كل ناك ول تيأرأ «ىلاعت وللا ِرَدُك ىلإ ىلاعت هلل رد نفت معن «ةديبُع ابأ

 نإو «ىلاعت هللا ردقب اهتيعر ةبصخلا اهتيعر نإ تسلأ «ةَّبْدٌج ىرخألاو «ةبصخ امهادحإ ْناَتَوْدُع

 ءهتاجاح ضعب يف ًابيغتم ناكو فوع نب نمحرلا ُدبع ءاجف : لاق ؟ىلاعت هللا ردقب اهّئيعر ةبدجلا اهّتيعر

 الق ءاَهي ْمُهْنَأَو ٍضْرَأب ناك اّذإ» :لوقي هلك هللا لوسر نِم ٌتعمس ءاملع اذه يف يدنع نإ : لاقف

 هيلا ومَدُقَت الك «ضْرأِ هب ْمُْعِمَس اذِإَو ٌهْنِم ًاراَرِف اوُجرْخَت

 هجالعو ءاقستسالا ءاد يف هيده يف :لصف

 لك يلا ىلع لُكمو ةَْيَرُع ْنِم طهر مق“ :لاق «كلام نب سنأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» ىف

 اهلاوبأ نم متبرشف ةقدصلا لبإ ىلإ متجرخ ىلا :لاقف كك يبنلا ىلإ كلذ اوكشف «ةنيدملا اًوَوََج

 «هلوسرو هللا اوُبراَحو ءلبالا اوُقاتساو ٠ عمرأتقف را ىلإ اودمع ءاوُحِص املف ءاولعفف اهلبلاو

 سمشلا يف مهاقلأو «٠ ْمُهتّيعَأ َلَمَسو ءمُهَلُجْرَأو مُهْيدي أ َعطَقَت ءاوُدِخأَف ءمهراثآ يفي هللا ٌلوسر ثعبف
 . 9 اوتام ىَّبح

 مهنأ ثيدحلا اذه يف «هحبحص» يف ملسم هاور ام «ءاقستسالا ناك ضرملا اذه نأ ىلع ليلدلاو

 :ىوجلاو . . .ثيدحلا مامت ركذو «انؤاضعأ تشهتراو ءاننوطب تمظعف «ةنيدملا انيوتجا انإ» :اولاق

 امإ اهل وبرتف ءاضعألا لّختت ةدراب ةبيرغ ةدام هببس يدام ضرم :ءاقستسالاو «فوجلا ءاودأ نم ءاد

 هماسقأو «طالخألاو ءاذغلا ريبدت اهيف يتلا يحاونلا نم ةيلاخلا عضاوملا امإو ءاهلك ةرهاظلا ءاضعألا

 .يلبطو «يقزو ءاهبعصأ وهو يمحل :ةثالث

 راردإو «لدتعم قالطإ اهيف يتلا ةبلاجلا ةيودألا يه هجالع يف اهيلإ ٌجاتحملا ةيودألا تناك املو

 نبل يف نإف ءاهيرشب لَك يبنلا مهرمأ ءاهنابلأو لبإلا لاوبأ يف ةدوجوم رومألا هذهو «ةجاحلا بسحب

 «موصيقلاو «حيشلا اهيعر ٌرثكأ ناك ذإ ءدّدسلل ًاحيتفتو ءًافيطلتو ًاراردإو «ًانييلتو ًءالج حاقللا
 .ءاقستسالل ةعفانلا ةيودألا نم كلذ ريغو ءرجخذإلاو «ناوحقألاو «جنوبابلاو

 )١( ملسمو «(617/10) يراخبلا هجرخأ )007119.

 )7( ملسمو :(05186) يراخبلا هجرخأ )171/1(.



 ةيف] دابعلا ريخ يده يف داعملا داز افرض حرجلا جالع يف هيده يف :لصف

 ءاهيف ددسلا نع اهرثكأو ءةكراشم عم وأ «ةصاخ دبكلا يف ةفآ عم الإ نوكي ال ضرملا اذهو
 .ةروكذملا عفانملاو حبتفتلا نم هيف امل ءددسلا نم عفان ةيبرعلا حاقللا نبلو

 ٌفرأ حاقللا نبل :يليئارسإلا لاقو «جازملا داسفو «دبكلا َعاجوأ يفشي حاقللا نبل :يزارلا لاق
 «نطبلا ٍقالطإو ءلوضفلا فيطلت ىلع اهاوقأ راص كلذلف «ءاذغ اهلقأو :ةَّدِجو ةيئام اهرثكأو «نابلألا
 راص كلذلو ؛عبطلاب ةيناويح ةرارح طارفإل هيف يتلا ةريسيلا هثحولم كلذ ىلع لديو .ددسلا حيتفتو
 نم عفنلاو ءًاثيدح ناك اذإ لاحطلا ةبالص ليلحتو ءاهددس حيتفتو «دبكلا ةيرطتب نابلألا ّصخأ
 جرخي امك راح وهو «ليصفلا لوب عم عرضلا نم اهب جرخي يتلا هترارحل لمعتسا اذإ ةصاخ ءاقستسالا
 هرادحنا رذعت نإف «نطبلا هقالطإو ءلوضفلا هعيطقتو ؛هتحولم يف ديزي امم كلذ نإف «ناويحلا نم
 .لهسم ءاودب قلطُي نأ بجو ؛نطبلا هقالطإو

 .ءاقستسالا جالعل ةداضم نبللا ةعيبط نأ نم لاقي ام ىلإ تفتلي الو :«نوناقلا» بحاص لاق
 ٌديدش نبللا اذه نأو «ةيصاخ نم هيف امو «قفرب ءالجلا نم هيف امل عفان ءاود قونلا نبل نأ ملعاو :لاق
 دالب ىلإ اوعفد موق يف كلذ َبُرُج دقو ءهب َيِفش ماعطلاو ءاملا لدب هيلع ماقأ ًاناسنإ نأ ولف «ةعفنملا
 «بيجنلا وهو «يبارعألا لمجلا لوب :لاوبألا عفنأو .اوفوُعف ؛كلذ ىلإ ٌةرورضلا مهتداقف «برعلا
 . ىهتنا

 يوادتلا نإف «محللا لوكأم لوب ةراهط ىلعو .«ببطتلاو يوادتلا ىلع ليلد :ةصقلا يفو
 نم مهُبايث هتباصأ امو .مههاوفأ لسغب مالسإلاب مهدهع برق عم اورمؤي ملو «ٌزئاج ريغ تامرحملاب
 «ةجاحلا تقو نع ٌروجي ال نايبلا ٌريخأتو ؛ةالصلل اهلاوبأ

 يف كلذ تبث «هينيع اوُلمسو «يعارلا اولتق ءالؤه نإف «لعف ام لثمب يناجلا ةلتاقم ىلعو
 «؟ملسم حيحص»

 «دجاولاب مهفارطأ ذخأو «ةعامجلا لتق ىلعو

 مهّيديأ عطق هلي يبّنلا نإف ءاعم ايفوتسا صاصقو ٌّدح يناجلا قح يف عمتجا اذإ هنأ ىلعو
 «يعارلا مهلتقل مُهَلتَثو .مهبارح ىلع هلل ًادح مهّلججرأو

 «َلْيَثو دحاو ماقم يف هلجرو هدي تَعِطُم «لتقو «لاملا ذخأ اذإ براحملا نأ ىلعو
 اولتقو ءمهمالسإ دعب اوُدترا ءالؤه نإف ءاهّئابوقع تْظَّلغت «تددعت اذإ تايانجلا نأ ىلعو

 «ةبراحملاب اورهاجو «لاملا اوذخأو ؛لوتقملاب اوُلُدمو ءسفنلا
 لتقلا رشابُي مل مهنم دحاو ّلُك نأ مولعملا نم هنإف «مهرشابم مكح نيبراحملا ءدر مكح نأ ىلعو

 «كلذ نع ِهكَك يبنلا لأس الو «هسفنب

 اذهو «ةأفاكملا هيف ربتعت الو وفعلا هطقسُي الف «ًادح لتاقلا لتق بجوُي ةليغلا لتق نأ ىلعو
 .هب ىتفأو ءانخيش هراتخا ءدمحأ بهذم يف نيهجولا ٌدحأو «ةنيدملا لهأ ٌبهذم

 حرجلا جالع يف هيده يف :لصف
 كي هللا لوسر حرج هب يووُد امع لأسي دعس نب لهس عمس هنأ ؛مزاح يبأ نع :«نيحيحصلا» يف

 تنب ةمطاف تناكو .هسأر ىلع ٌةضيبلا ٍتمِشُهو ؛هتيِعاّبَر تّرِسُكو هُهِجَو َحِرُج» :لاقف ءدحأ موي



 ةماجحلاو ءلسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :لصف رخو (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ال مدلا ةمطاف تأر املف ُنَجِملاِب اهيلع بكسي بلاط يبأ نب ٌيلع ناكو ؛مدلا ليغت ُهلي هللا لوسر

 ”؟«مدلا كسمتساف حرجلاب هتقصلأ ًادامر تراص اذإ ىتح اهتقرحأف «ريصح ةعطق تذخأ «ةرثك الإ ديزي

 نإف ءعذّل ًةلقو ءًأيوق ًافيفجت هيف نأل ءمدلا سبح يف يوق لعف هلو ءيِدْرَبلا نم لومعملا ريصحلا دامرب
 لخلا عم وأ «هدحو ّحِفُت اذإ ٌدامرلا اذهو «هتبلجو مدلا تجّيه عذل اهيف ناك اذإ فيفجتلا ةيوقلا ةيودألا

 .هفاعُر ٌعطق فعارلا فنأ يف

 ءةيرطلا تاحارجلا ىلع ُُ ءهعّنميو «فزنلا نم عفني يِوْرَبلا : «نوناقلا» بحاص لاقو

 ءمفلا ٍةَلكأ نم عفان هُدامرو «سباي دراب هجازمو «هنم لمعُي ًاميدق ناك يرصملا ساطرقلاو ءاهْلُمْدَيَك

 . ىعست نأ ةثيبخلا حورقلا عنميو مدلا ثفن سبحيو

 يكلاو «ةماجحلاو ءلسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :لصف
 يف ُءاَفّشلا» :لاق ٠ للك َيِبَنلا نع «سابع نبأ نع «ريبُج نب ديعس نع : «يراخبلا حيحص» يف

 . ""« كلا نع يعبأ يهنأ نأ ءرا َةّيَكَو ؛ مب َةطْرُشو «لَسَع َِيْرُش : ثالث

 «ةيمغلب وأ «ةيوارفص وأ «ةيومد نوكت نأ امإ :ةيثالتمالا ضارمألا :يرّزاملا هللا دبع وبأ لاق

 اهؤافشف «ةيقابلا ةثالثلا ماسقألا نم تناك نإو «مدلا جارخإ اهؤافشف «ةيومد تناك نإف .ةيوادوس وأ

 ةماجحلابو «تالهسملا ىلع لسعلاب هبن يي هّنأكو ءاهنم طْلخ لكب قيلي يذلا ””[لهسملاب] لاهسإلاب
 ايعأ اذإف ,؟مجحم ةطرش" :هلوق يف لخدي "”آلدق] دصفلا نإ :سانلا ٌضعب لاق دقو ءٍدصفلا ىلع
 ثيحو «ةيودألا ىوُقل عابطلا ةبلغ دنع لمعتسي هنأل «ةيودألا يف كك هركذف «ٌيكلا بطلا ٌرِخآف «ءاودلا

 نأ ٌبِحَأ امو : رخآلا ثيدحلا يفو ؛«يكلا نع يتمأ ىهنأ انأو» : هّلوقو . .بورشملا ءاودلا عفني آل

 هيف امل '”(هب يوادتلا لجعي الو) ءهيلإ ةرورضلا عفدت ىتح هب جآلعلا رخؤي نأ ىلإ ةراشإ , '”«يوَتْكَأ
 .همالك ىهتنا . يكلا ملأ نم فعضأ نوكي دق ملأ عفد يف ديدشلا ملألا لاجعتسا نم

 امإ :اهنم ةيداملاو «ةدام ريغب وأ «ةدامب نوكت نأ امإ :ةيجازملا ضارمألا :ءابطألا ضعب لاقو

 ؛؟ناتلعاف ناتيفيك اهنم «عبرألا تايفيكلا هذهو ءاهنم بكرت ام وأ «ةسباي وأ «ةبطر وأ ةدراب وأ «ةراح

 نيتيفيكلا ىدحإ ةبلغ نم مزليو «ةسوبيلاو ةيوطرلا امهو ؛ناتلعفنم ناتيفيكو «ةدوربلاو ةرارحلا امهو

 «ندبلا يف ةدوجوملا طالخألا نم دحاو لكل ناك كلذكو ءاهعم ةّلعفنم ةيفيك ٌُباحصتسا نيتلعافلا

 .ةلعفنمو ةلعاف :ناتيفيك تايكرملا رئاسو

 يه يتلا طالخألا تايفيك ىوقأل ةعباتلا يه ةيجازملا ضارمألا لصأ نأ كلذ نِم لصحف

 قيرط ىلع ةدرابلاو ةراحلا يه يتلا ضارمألا ةجلاعم لصأ يف ةوبنلا مالك ءاجف «ةدوربلاو ةرارحلا

 ًاغارفتسا كلذ يف نأل «ةماجحلاب وأ ناك دصفلاب «مدلا جارخإب هانجلاع ًاراح ضرملا ناك نإف «ليثمتلا

 )١( يراخبلا هجرخأ )1591١1(: ملسمو )1999(.

 .(05401) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .- 19957 - ةيناثلا .ط يمالسإلا برغلا راد 48/7  هنم لقنلاو  يرزاملل «ملعملا» نم ةدايز 6

 .رباج ثيدح نم )7١6(« ملسمو ء(مالع4) يراخبلا هجرخأ قفز

 . لإ (هيف الإ ءافشلا دجوي الو) قباس ردصم 44 ص يرزاملل ؛ملعملا» يف (5)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فين ةماجحلاو ءلسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :لصف

 جاتحي ناك نإف «٠ «لسعلا يف دوجوم كلذو « «نيخستلاب هانجلاع ًادراب ناك نإو «جازملل ًاديربتو «ةداملل

 «عيطقتلاو ءجاضنإلا نم هيف امل كلذ يف لعفي ًاضيأ لسعلاف «ةدرابلا ةداملا غارفتسا ىلإ كلذ عم
 تالهسملا ةياكن نم نمأو قفرب ةداملا كلت غارفتسا كلذب لصحيف «نييلتلاو ؛ءالجلاو «فيطلتلاو
 . ةيوقلا

 دحأل ءاضفإلا ٌعيرس نوكيف ًاداح نوكي نأ امإ «ةيداملا ضارمألا نم دحاو لك نألف : يكلا امأو
 يتلا ءاضعألا يف ٌيكلا غ غارفتسالا دعب هجالع ٌلضفأو ءًانمزم نوكي نأ امإو ءهيف هيلإ جاتحي الف نيفرطلا
 جازم تدسفأو ءوضعلا يف تخسر دق ةظيلغ ةدراب ةدام نع الإ | ًانمزم نوكي ال هنأل «ّيكلا اهيف زوجي
 ةداملا كلت يكلاب جرختسيف « ءوضعلا كلذ يف لعتشيف ءاهرهوج ةهباشم ىلإ هيلإ لصي ام عيمج تلاحأو
 .ةداملا كلتل يكلاب دوجوملا يرانلا ءزجلا ءانفإب هيف وه يذلا ناكملا كلذ نم

 ةجلاعم انطينتسا امك ءاهعيمج ةيداملا ٍضارمألا ةجلاعم ذخأ فيرشلا ثيدحلا اذهب انملعتف
 ,”«واملاب اَموُدِرْبَ مْنَهَج حب ْنِم ىّمُحلا َةَّدِش نإ» :ِلي هلوق نم ةجذاسلا ضارمألا

 نع - فيعض و - ءسْلَكُملا نب ةرابج ثيدح نم ؛هجام نبا نئس» يفف ؛ةماجحلا امأو : : لصف
 إلَمِب يب يِرْسأ ةَلْبَل ُتْرَرَم اَم» لَك هللا لوسر لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق ياس نك
 0 «ةَماَجحلاب كتكأ زم 2 1 ٌدمَحُم 58 : اوُناَق لإ

 اي ِةَماَجِحلاب كيلع: :هيف لاقو «ثيدحلا اذه سابع نبا ثيدح نم «هعماج» يف يذمرتلا ىدرو
 ةذقلا همع

 ماجحلا ىطعأو مجتحا» :هللط يبلا نأ 2« سابع نبا نع «سوواط ثيدح نم : «نيحيحصلا» يفو
 . هرج

 رمأف «ةبيط وبأ هّمجح كك هللا لوسر نأ «سنأ نع «ليوطلا ديم نع ءاضيأ «نيحيحصلا» يفو

 ."ةَماججلا هب مُكْيَوادَت ام ريحا :لاقو «هتبيِرَض نم هنع اوُقّمْحَف «هيلاوم ملكو :ماعط نم نيعاصب هل

 ةملغ سابع نبال ناك :لوقي ةمركع تعمس :لاق ءروصنم نب دابع نع «يذمرتلا عماج» يفو

 نبا لاقو :لاق .هلهأ مجحو .فةمجحل دحاوو .هلهأ يلعو هيلع نآلغُي نانثا ناكف «نوماجخ اًسح ٌةئالث

 نإ نإ :لاقو .هَرَصَبلا وُلْجَيَو َبْلُصلا ُفْحْيَو ؛مّدلاب ُبَمْدَي ُماجَحلا ُدْبَلا ميه هل هللا يبن لاق :سابع

 نإ» :لاقو ,«ةَماَجحلاب َكْيَلَع : اولاق الإ ةكئالملا ني الم ىلع رم ام ءهب جرم ُتيِحي هللا لوسر
 ام ربع نإ :لاقو ؛َنيِرْشِعَو ىّدحإ َموَيو ةَرْشَع عسي َمْوَيو «ةرّشع َعْبَس ّمْوَي هيف َنوُمجَتْحَن اَم َرْيَخ

 مّلكف ؟ ؛يِنّدَل ْنَم» :لاقف ٌدُنِدِلَي هللا لوسر نإو .«ئيَِملاو ماجا ٌوُدّللاو طوعا هب مُكيَواَدَ

 نيا هاورو «بيرغ ثيدح اذه : لاق .«سابعلا الإ ّدَل الإ ِتْيَبلا يف ٌدَحَأ ْئَقْبَي هبي الذ *لاقف ءاوُكسمأ
 فلز
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 ةماجحلاو ءلسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :لصف افران ٠ ' (؟9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هس -مسقل 221211 ا ا ااا ا يصل

 ندبلا قامعأل ٌدصفلاو ءدصفلا نم رثكأ ندبلا حطس يقنُت :ُد اهنإف :ةماجحلا عفانم امأو :لصف

 .دلجلا يحاون نم مدلا جرُختست ةماجحلاو ءلضف

 «نانسألاو «ناكملاو «نامزلا فالتخاب نافلتخي امهنأ ءدصفلا رمأو اهرمأ يف قيقحتلاو :تلق

 جضنلا ةياغ يف اهباحصأ مد يتلا ةراحلا ٍةجزمألاو «ةراحلا ةنمزألاو «ةراحلا دالبلاف «ةجزمألاو

 ٌجِرْخُتُك «لخادلا دسجلا حطس ىلإ جرخيو ُقِرَيو جضني مدلا نإف «ريثكب دصفلا نم عفنأ اهيف ٌةماجحلا

 دقو ءدِصّقلا ىلع ىوقي ال نملو ءدصفلا نم نايبصلل َعفنأ تناك كلذلو ءدصفلا هجرخُي ال ام ةماجحلا

 ءرهشلا طسو يف بحتسُتو . دصفلا نم لضفأو عفنأ اهيف ةماجحلا ةراحلا دالبلا نأ ىلع ءابطألا صن

 جاه دق دعب نكي مل رهشلا لوأ يف مدلا نأل ءرهشلا عابرأ نم ثلاثلا عبرلا يف «ةلمجلابو .هطسو دعيو

 .ديزتلا ةياهن يف نوكيف هَدْيَعُبو هطسو يف امأو ءنكس دق نوكي هرخآ يفو «غيبتو
 دق نوكت ال طالخألا نأل ءرهشلا لوأ يف ال ةماجحلا لامعتساب رمؤُيو :«نوناقلا» ٌبحاص لاق

 ةجئاه طالخألا نوكت نيح رهشلا ِطَّسَو يف لب ءتّصقن دق نوكت اهنأل هرخآ يف الو «,تجاهو تكرحت

 هب مُثُيَواَدَت اَم ٌرْيَح» :لاق هنأ ؛ كي يبنلا نع يوُر دقو .رمقلا مرج يف رونلا ديازتل اهديازت يف ةغلاب

 ىهتنا .«دصفلاو ٌةَماَجحلا ِءاوّدلا ٌرْيَخا :ثيدح يفو .2'«ٌدْضَقلاو ٌةَماجحلا

 مهءامد نأل «ةراحلا دالبلاو ءزاجحلا لهأ ىلإ ةراشإ «ةماجحلا هب متيوادت ام ريح :ِهلَي هلوقو

 9 اهعامتجاو «دسجلا حطس ىلإ اهل ةجراخلا ةرارحلا بذجل مهنادبأ رهاظ ىلإ ُليمأ يهو «ةقيقر

 رفت ةماجحلاو ءرطخ مهل دصفلا يفف «ةلخلختم مهاوقو «ةعساو مهئادبأ ماسم نألو ءدلجلا يحاون

 داو لع دصقلو ءأريثك دصفت ال يتلا ٌقورعلا ةصاخو «قورعلا نم يلُك غارفتسا هعبتي يدارإ يلاصتا

 :صاخ عفن اهنم

 ماروأ نم عفنيو ؛مدلا نم امهيف ةنئاكلا ماروألاو لاحطلاو دبكلا ةرارح نِم عفني :قيلسابلا ٌُدصفف

 ىلإ ةبكرلا لفسأ نم ةضراعلا ةيومدلا ضارمألا عيمجو بنجلا تاذو ")ةّصْوَّشلا نم عفنيو «ةئرلا

 .كرّولا

 مدلا ناك اذإ كلذكو «ًايومد ناك اذإ ندبلا عيمج يف ضراعلا ءالتمالا نم عفني :لحكألا دصفو

 .ندبلا عيمج يف دسف دق

 .هداسف وأ مدلا ةرثك نم ةبقرلاو سأرلا يف ةضراعلا للعلا نِم عفني :"”لافيقلا دصفو

 .نيبجلا عجوو هرّهَّبلاو ءوبرلاو «لاحطلا عجو نم عفني :نيجدولا دصفو

 .قلحلاو ٍبكْنَملا عجو نم عفنت :لهاكلا ىلع ةماجحلاو

 «نينذألاو ؛نانسألاو «هجولاك ؛هئازجأو «سأرلا ضارمأ نم عفنت «نيعدخألا ىلع ةماجحلاو

 سنأ لاق .ًاعيمج امهنع وأ ءهداسف وأ مدلا ةرثك نع كلذ ثودح ناك اذإ قلحلاو «فنألاو «نينيعلاو

 يف امك يلع ثيدح يف تدرو امنإو ««دصفلا» ركذ نودب «سنأ ثيدح نم :(151/) ملسمو ؛(0743) يراخبلا هجرخأ )١(

 .هريغو كلام هبذك «ةريمض نب هللا دبع نب نيسح هدانسإ يف :لاقو 494٠ /4 «يناقرزلا حرش»

 . عارذلا يف قرع (0) .ناسنإلا نطب يف حير ببسب عجو (؟)



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز افرغأ ةماجحلاو ءلسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :لصف

 :هنع «نيحيحصلا» يفو . "'0لِهاكلاو ٍنْيَعَدحألا يف ٌمجتحي وكي هللا لوسر ناك :هنع ىلاعت هللا يضر
 :«حيحصلا» يفو . "0 'يَعدْخأْلا ىلع نيتنثاو الهاك ىلع ددحاو : ًاثالث مجّتحَي هِي هللا لوسر ناك
 ٌليربج لزن «يلع نع ؛هجام نبأ نئس» يفو .' "هي ناك عادُصِل هسأر يف مرحم وهو مجتحا هنأ ءهنع
 ة يبنلا َّنأ ءرباج ثيدح نم ةدواد يبأ نئس» يفو .«؟”لهاكلاو نيعدخألا ةماجحب ِهِكَي يبنلا ىلع
 , ")هي ناك ٍءشو نم هكرو يف مجتحا»

 باتك يف ميعن وبأ ركذو ٠ ةَوُدَحَمَقلا يهو ءافّقلا ةرقُث ىلع ةماججلا يف ٌءابطألا فلتخاو :لصنف

 « واود ٍةَسْمَح ْنِم يِفْشَت اهّنإف ةَوُدْحَمَفلا ِةٌرْوَج يف ٍةَماَجِحلاب مُكْيَلَه : : ًاعوفرم ًاثيدح ؟يوبثلا بطلا»
 60 ماَذِجْلا اهنم ركذ

 "785 َنيِعْبسو نيا ْنِم ءاَفِش هن ةَوُدْحَمَقلا َةرْوَج يف ةماججلاب مُكيَلَع» : :رخآ ثيدح يفو
 نم ريثكو «اهيف ضراعلا ِء ِءوتْنلاو «نيعلا ٍظْحج نِم ٌعفنت اهنإ :تلاقو هتنسحتسا مهنم ةفئاطف

 ءاهيلإ جاتحا لبنح نب دمحأ نأ يورو . . هبّرَج نم عفنتو «نفُجلاو نيبجاحلا لقي نمو ءاهضارمأ

 ثروُت اهنإ :لاقو «نوناقلا» بحاص اههرك نممو .ةرقثلا يف مجتحي ملو «هافق يبناج يف مجتحاف
 «ظفحلا عضوم غامدلا ٌرخؤم نإف « « هلي دمحم انتعيرش بحاصو انالومو انديس لاق امك ًاقح نايسنلا
 .همالك ىهتنا .هبهذت ةماجحلاو

 اذإ غامدلا رخؤم فعضُت امنإ ةماجحلاف تبث نإو «تبثي تبثي ال ثيدحلا :اولاقو «نورخآ هيلع درو
 نع تبث دقف «ًاعرشو ًابط هل ةعفان اهنإف هيلع مدلا ةبلغل تلمعتسا اذإ امأف «ةرورض ريغل تلمعتسا
 افقلا ريغ يف مجتحاو :كلذ يف ُلاحلا ه هاضتقا ام بسحب هافق نم نكامأ ةدع يف مجتحا هنأ لي يبنلا
 . هتجاح هيلإ تعد ام بسحب

 ءاهتقو يف تّوْمُتسا اذإ ؛موقلحلاو هجولاو نائسألا عجو نم عفنت نقذلا تحت ةماجحلاو : لصف
 دنع ميظع قرع وهو «نِفاصلا دصف نع بونت مدقلا رهظ ىلع ةماججلاو «نيكفلاو سأرلا يقنّتو

 «نييثنألا يف ةضراعلا ةكحلاو .,ثمطلا عاطقناو «نيقاسلاو نيذخفلا حورُق نم عفنتو «بعكلا
 «0ليفلاو ءريساوبلاو سرقُتلا ن نمو ءهِروُتُبو هبرجو «ذخفلا ليمامد نِم ةعفان ردصلا لفسأ يف ةماججحلاو

 .رهظلا ةكحو

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «تاقث هلاجر ٍدانسإب ؛(2447) هجام نباو )5١51(.« يذمرتلاو 0855(2) دواد وبأ هجرخأ ١١(

 . بيرغ
 يف امك نئسلا باحصأو الو /6 ةبيش يبأ نباو 2157 /* دحأ هجرخأ امنإو ءامسدتع هدجأ مو ؛«نيحيحصلل فئصملا ءازع (0)

 . هلبق يذلا

 .ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نم «(559/) يراخبلا هجرخأ ()

 .ثيدحلا كورتم .فيعض ةتاين نب غبصأ :هيفو .(78443) هجام نبا هجرخلأ (4)

 .رسك ريغ نم وضعلا يف عجو :ءشولاو .حيحص دانسإب «(87) دواد وبأ هجرخأ (0)
 .070/08) «عماجلا فيعض» يف وهو «بيهص ثيدح نم ميعن يبأل «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هازع (1)
 هلاجر : 44/6 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو .هدج نع «هيبأ نع يفيص نب ديمحلا دبع ثيدح نم «(707) يناربطلا هجرخأ (9)

 .تاقثا

 .مدقلا يف ظلغ نم ثدحي ءاد (4)



 ةماجحلا تاقوا يف هيده يف :لصف افرخف (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مكس ل ا هل هسا
 ك0

 ةماجحلا تاقوأ يف هيده يف :لصف

 َعباَس مْوَي هيف نوُمِجّتحَت ام ٌرَخ َّنإ) :هعفري سابع نبا ثيدح نم :؛هعماج» يف يذمرتلا ىور

 . "”«نيرشعو ىدحإ ٌمويو «ةرشع َمِسات وأ ةرَشَع

 «رشع ةعبسل مجتحي ناكو «لِهاكلاو نيعدخألا يف مجتحي لي هللا ٌلوسر ناك : سنأ نع هيفو

 . ""نيرشعو ىدحإ يفو ءرشع ةعستو
 ّرَشَع ةّمْشت ْوأ رضع َةَعْبَس ٌرَحتْلَك ةَماجججلا ٌدارأ ْنَم» : ًاعوفرم سنأ نع ؛هجام نبا نتسه يفو

 . "”هلفقي ْمّدلا مُكدحأ غيبتي ال «نيرشعو ىدخإ
 وأ

 ذأ ؛ةَرْشع َعْشَي ذأ «ةَرْشَع عبَسِل مججَا نم :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح ني ؛دواد يبأ نئس» يفو

 . مدلا ةبلغ هّيبس ءاد لك نم :هانعم اذهو واد ُّلُك ْنِم ٌءاَفِش ثناَك ءنيِرْشِعَو ىَدْحِ

 عبرلا نم هيلي امو «يناثلا فصنلا يف ةماجحلا نأ ءابطألا هيلع عمجأ امل ةقفاوم ثيداحألا هذهو

 لوأ نم ناك تقو يأ تعفن اهيلإ ةجاحلا دنع ُتَلِمعُتسا اذإو ؛هرخآو هلوأ نم عفنأ هعايرأ نم ثلاثلا

 .هرخآو رهشلا

 نب دمحأ هللا دبع وبأ ناك :لاق «لبنح انثدح :لاق ءماصع نب ةمصع ينربخأ :لّالخلا لاق

 .تناك ةعاس ّيأو «مدلا هب جاه تقو ّيأ ٌمجتحي لبنح

 ماَّمحلا دعب اهيقوت ٌبجيو «ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاسلا :راهنلا يف اهّتاقوأ :«نوناقلا» بحاص لاقو

 . ىهتنا ءمجتحي مث «ةعاس مجتسي مث «ٌمحتسي نأ بجيف «ظيلغ هُمَد نميف الإ

 ناك اذإ اميس ال «ةئيدر ًاضارمأو ًادَدُس تئروأ امبر اهنإف ؛عبشلا ىلع ةماجحلا مهدنع هركتو

 رهشلا نم رشع ةعبس يفو «ءاد عبشلا ىلعو «ءاود قيرلا ىلع ةماجحلا» :رثأ يفو . ًاظيلغ ًائيدر ءادغلا

 ا

 ًاظفحو ىذألا نم زرحتلاو طايتحالا ليبس ىلع تناك اذإ اميف ةماجحلل تاقوألا هذه رايتخاو

 غيبتي ال» :هلوق يفو .اهلامعتسا بجو اهيلإ ٌجايتحالا دجٌو امثيحف «ضارمألا ةاوادُم يف امأو «ةحصلل

 تفذح مث ؛«(نأ) عم رجلا فرح فذحف « غيبتي الثل : ينعي «كلذ ىلع ةلالد ,«هلتقيف مدلا مكدحأب

 مامإلا نأ مدقت دقو .هناجيهو مدلا يغب هنإف «هانعمب وهو «يغبلا بولقم وهو .جْيَهلا : غيبتلاو .(نأ)

 1 .رهشلا نم جاتحا تقو ّيأ مجتحي ناك دمحأ

 نب برح انربخأ :«هعماج» يف لالخلا لاقف «ةماجحلل عوبسألا مايأ ٌرايتخا امأو :لصف

 .تبسلاو ءاعبرألا يف ءاج دق :لاق ؟مايألا نم ءيش يف ةماجحلا هركت :دمحأل ُتلق لاق «ليعامسإ

 )05١61(. يذمرتلا هجرخأ 22(

 .بيرغ نسح :لاقو )2308١« يذمرتلا هجرخأ (؟)

 نكل «حيحص نتملا نأ ىلإ راشأو ءمهق نب ساهنلا فعضل فيعض دانسإلا :يريصوبلا لاقو 585”((2) هجام نبا هجرخأ ()

 .ىرت امك هديؤي ام ثيدحلل
 .نسح ٍدانسإب «((7871) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . سنأ نع دنس الب «(1717/5) ؟باطخلا روثأم» يف يمليدلا هركذ (5)



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ام ةماجحلا تاقوأ يف هيده يف :لصف

 موي يف :لاقف ؟هركُت موي يأ :ةماجحلا نع َّللا دبع ابأ لأس هنأ «ناسح نب نيسحلا نع :هيفو
 .ةعمجلا موي :نولوقيو «ءاعيرألا مويو «تبسلا

 .©7ةسفن الإ مولي الك صرب ذآ ضاَيَ َُباَصأَك تسلا َمَْي وأ ءاميألا موي َمَجَتْحا ِنْم» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع ءيربقملا ديعس يبأو ةملس يبأ نع ءلالخلا ىورو
 دمحأ لثس :لاق «مهثدح ناتخب نب بوقعي نأ «رفعج نب يلع نب دمحم انربخأ :لالخلا لاقو

 ينعي  مجتحاو رّونت هنأ لجر نع ينغلب :لاقو اههركف «ءاعبرألا مويو تبسلا موي ةماجحلاو ةروّنلا نع
 .معن :لاق ؟ثيدحلاب نواهت هنأك :هل ٌتلق .ٌصَرَبلا هباصأف . ءاعبرألا موي

 ءمدلا يب ْعّيبت :رمع نب هللا دبع يل لاق :لاق عفان ثيدح نم «ينطقرادلل «دارفألا» باتك يفو
 ُديِزَت ةَماَجِحلا» :لوقي كي هللا لوسر ُتعمس ينإف «ًاريبك ًاخيش الو ًايبص نكي الو ءًأماَجح يل ِغْباف
 ٌةَعْمُجلاو ءَسيِمََكلا اوُمِجَتْحَت الو .قلاغعت هللا مْسا َْلَع اوُمِجّتْحاَف «ًالْتَع َلِقاَعلاو ءًاظْفِح ظفاحلا
 لاق ."”«ءاعبرألا موي َلْرَن الإ «ٍِصَرَب الو ماَّذُج ّنِم ناك امو ءَنْيتْنإلا اوُمِجَتحلاو ءّدَحألاو ءَتْبَّسلاو
 نينثالا َمْوي اوُمجتحاو» :هيف لاقو «عفان نع بويأ هاور دقو .ىيحي نب دايز هب دّرفت :ينطقرادلا
 .«ءاعبرألا موي اوُمِجَتْحَت الو فاثالثلاو

 :لاقو «ءاثالثلا ْمْوي َةَماَجِحلا هركي ناك هنأ «ةركب يبأ ثيدح نم ؛هننس» يف دواد وبأ ىور دقو
 .9همكلا ايف ائْري ال ٌةَجاَس هيفو مّ مْوَي ِءاَدلُتلا مويه :لاق كي هللا لوسر نإ

 نوكت اهنأو ةّماَجِحلا ٌبابحتساو «يوادتلا ٌبابحتسا ةمدقتملا ثيداحألا هذه نمض يفو :لصف
 كلذ نإف ءرعشلا ني ءيش عطق ىلإ لآ نإو مرحملا ماجتحا ٌراوجو ؛لاحلا هيضتقي يذلا عضوملا يف
 حيحص» يف نإف ؛مئاصلا ماجتحا ٌراوجو ءٌبوجولا ىوقي الو ءرظن هيلع ةيدفلا بوجو يفو ء«زئاج
 «ئرخأ ةلأسم ؟ال مأ ؛كلذب رطفي له نكلو 2 ةمئاص وهو ٌمجتحا» وكي هللا لوسر نأ ؛يراخبلا
 ثيدح هب ضراعي ام حصأو «ضراعم ريغ نم و هللا لوسر نع هتحصل «ةماجحلاب رطفلا :باوصلا
 . ًاضرف ناك موصلا نأ :اهدحأ :رومأ ةعبرأ دعب الإ رطفلا مدع ىلع لدي ال نكلو ؛مئاص وهو هتماجح
 ثيدحلا اذه نأ : عبارلا . ةماجحلا ىلإ هعم جاتحا ضرم هب نكي مل هنأ :ثلاثلا . ًاميقم ناك هنأ : يناثلا
 . .«موُجْحَملاو ٌمجاَحْلا رطفأ# :هلوق نع رخأتم

 الإو «ةماجحلا عم موصلا ءاقب ىلع يو هلعفب ُلالدتسالا نكمأ «عبرألا تامدقملا هذه تتبث اذإف
 وأ ءرفسلا يف هنكل ناضمر ني وأ ءاهريغو ةماجحلاب هنم ُجورخلا زوجي ًالفن ٌموصلا نوكي نأ عناملا امف
 نوكي وأ «رطفلا ىلإ ضرم هب نم ةجاح وعدت امك اهيلإ ةجاحلا تعد نكل ءرضحلا يف ناضمر نم
 مجاحلا رطفأ» :ك هلوقو ءلصألا ىلع ىّتبُم هنكل ؛اهيلإ ةجاح ريغ نِم رضحلا يف ناضمر نم ًاضرف

 .كورتم مقرأ نب ناميلس :هلوقب يبهذلا هبقعتو «مكاحلا هنع تكسو 714١/9 يقهيبلاو 4 مكاحلا هجرخأ )١(
 هفرعأ ال ينإف رفعج نب نامثع ريغ تاقث مهلك ثيدحلا اذه ةاور : مكاحلا لاقو 1409/4 مكاحلاو 209 1م1/) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .واو وه :هلوقب يبهذلا هبقعتو «حرج وأ ةلادعب
 .اهلاح فرعي ال :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق «ةركب يبأ تنب ةسيك هيفو «0875) دواد وبأ هجرخحأ (©)
 .سابع نبا ثيدح نم «(1575) يراخبلا هجرخأ (4)
 . حيحص ثيدح وهو «سوأ نب دادش ثيدح نم : 478/١ مكاحلاو «(1541) هجام نباو «(؟759) دواد وبأ هجرخأ (5)



 يكلاو قورعلا عطق يف هِي هيده يف لصف فرضا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 100 ئه سس عل

 تامدقملا هذه نم ةدحاو تابثإ ىلإ ليبس الو «هيلإ ريصملا نّيعتيف ءرخأتمو لقان ,اموجحملاو

 . اهلك اهتابثإب فيكف ءعبرألا
 .هيضرُي ام وأ «لثملا ةرجأ هيطعُي لب «ةراجإ دقع ريغ نم هريغو بيبطلا راجئتسا ىلع ليلد اهيفو

 ريغ نم هترجأ ّلكأ رحلل ٍبيطَي ال ناك نإو «ةماجحلا ةعانصب بسكتلا زاوج ىلع ليلد اهيفو

 لصبلاو موثلل هتيمستك ًاثيبحخ هايإ هتيمستو «هلكأ نم هعنمي ملو ءهرجأ هاطعأ لي يبنلا نإف هيلع ميرحت
 . امهميرحت كلذ نم مزلي ملو «نيثيسخ

 ديعلل نأو «هتقاط ردقب ًامولعم ًائيش موي ّلُك هدبع ىلع جارخلا لجرلا برض زاوج ىلع ليلد اهيفو
 «ةدئاف هريدقتل نكي ملو ًاجارخ هلك هبسك ناكل فرصتلا نم عنم ولو «هجارخ ىلع داز اميف فرصتي نأ

 .ملعأ هللاو «دارأ امك هيف فرصتي هل هديس نم كيلمت وهف هجارخ ىلع داز ام لب

 يكلاو قورعلا عطق يف ُهْدكَي هيده يف :لصف

 «ًابيبط بعك نب يبأ ىلإ ثعب لك يبنلا نأ ءهَّللا دبع نب رباج ثيدح نم ؛حيحصلا# يف تبث

 . "هيلع هاوكو ًاقرع هل عطقف

 ("؟ةيناثلا همسحف ءْتَمِرَو مث هلي ئبنلا همسح هِلَحْمَأ يف ذاعم نب دعس يمر املو

 .يكلا
 وأ ذاعم نب دعس همسح مث « : َدْشِمِب هلحكأ يف ذاعم نب دعس ىوك لَك يبنلا نأ :رخآ قيرط يفو

 .هباحصأ نم ُةريغ

 . ””يوكف هب لي ئبنلا رمأف ءِصَقْشِمِي ِهِلَحْكَأ يف يِمُر راصنألا نم ًالجر نأ :رخآ ظفل يفو

وُفِضْراَو هوُركا» :لاقف ءيكلا هل َتِعن لجرب لي يبنلا يتأ دقو :ديبع وبأ لاقو
 وبأ لاق . ؟9ةه

 .اهب دمكُي مث «ٌنخسُت ةراجحلا :ٌفضرلا :ديبع
 . هلحكأ يف هاوك كي يبنلا نأ «رباج نع ءريبّزلا يبأ نع ؛نايفس انثدح :نيكُد نب لضفلا لاقو

 . هلع ْيبنلاو ٍبْنَجْلا ٍتاَذ ْنِم ّيِوُك هنأ ءسنأ ثيدح نم ؛يراخبلا حيحص» يفو

 ثيدحلا مدقت دقو . ؟'«ةكْؤّتلا نم رار َنْب ّدعسأ ىوك» هلي يبنلا نأ «سنأ نع «يذمرتلا يفو

 . "هيكل ٍنَع يِتمَأ ىَهْنَأ اًنار» :رخآ ظفل يفو «يِوَتْكَأ ْنَأ ٌُبِحَأ امو» : هيفو هيلع قفتملا

 انيثْباَف :لاق يكلا نع ىهن لَو يبنلا نأ «نيصح نب نارمع نع هريغو «يذمرتلا عماج» يفو
20000 

 نخل الو َنْحْلْفَأ امف :لاقو يكلا نع انيِهُن :ظفل يفو .انحجنأ الو ءانحلفأ امف اَئيَوَمْكاَف

 وه :مسحلاو .

 )١( ملسم هجرخأ )1( .)57١1( ملسمو ,711/9 دجأ هجرخأ )55١8(.

 وهو «شمعألا ةئعنع هيفو «يبهذلا اذكو مكاحلا هنع تكسو ءرباج ثيدح نم « مكاملاو ,707/7 دجحأ هجرخأ (0)

 .سلدم

 طرش ىلع مكاحلا هححصو ءدوعسم نيا ثيدح نم « 4 مكاحلاو 278٠/١ دمحأو ,((1946117) قازرلا دبع هجرخأ (4)

 .يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا

 . بيرغ نسح :لاقو ؛(٠5١7) يذمرتلا هاور (1) .(01/19) يراخبلا هجرخأ (5)

 .ا/17” ص هجيرخت مدقت (0)

 . ٠حيحص نسح :يذمرتلا لاقو ((440) هجام نباو :(5870) دواد وبأو )75١49(« يذمرتلا هجرخأ (4)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 074 عرصلا جالع يف ولي هيده يف :لصف

 يكلاو ؛كلهيف َفِزْنَي نأ هيلع فاخو ءهحرج نب ٌمدلا أقريل ًادعس ىوك امنإ :يباطخلا لاق
 هنع ىهن امنإ :ليقو .ةينلا هذه لجأل هنع مهاهنف «كله وتكي مل ىتم هنأ نوُدِقتعي اوناكو ءءافشلل ًابلط ّيوتكي نأ وهف .يكلا نع يهنلا امأو .هلجر وأ هدي عطقُت نم ىوكُي امك «بابلا اذه يف لمعتسم
 نوكي نأ هبشُيف ؛هّيك نع هاهنف ًارطخ هعضوم ناكو ,روصان هب ناك هنأل .ةصاخ نيصح نب نارمع
 .ملعأ هللاو ءهنم فوخملا عضوملا ىلإ ًافرصنم يهنلا

 «ىوتكا نم لكوتي مل :هيف ليق يذلا اذهف ّلّبعي الثل حيحصلا يك :ناسنج يكلا :ةبيتق نبا لاقو
 .ءافشلا اذه يفف ءّمِطُق اذإ وضعلاو ءَلْغَن اذإ حرجلا يك :يناثلاو .هسفن نع ردقلا عفدي نأ ديرُي هنأل
 .ىهتنا .برقأ ةهاركلا ىلإ هنإف عجني ال نأ زوجيو «عجني نأ ٌروجي يذلا يوادتلل يكلا ناك اذإ امأو

 ال نيذلا مهنأ» باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ًافلأ نيعبسلا ثيدح يف «حيحصلا# يف تبثو
 .©0«نولكوتي مهبر ىلعو ؛نورّبطتي الو نووتكُ الو نوُكَتْسَي

 ءانثلا :ثلاثلاو ءهل هتبحم ٌمدع :يناثلاو ؛ هلعف :اهُدحأ «عاونأ ةعبرأ يكلا ٌثيداحأ تنمضت دقف
 «هزارج ىلع لدي هلعف نإف «ىلاعت هللا ٍدمحب اهنيب ٌضراعت الو «هنع يهنلا :عبارلاو ؛هكرت نم ىلع
 امأو . لضفأو ىلوأ هكرت نأ ىلع لديف ؛هكرات ىلع ٌءانثلا امأو .هنم عنملا ىلع لدي ال هل هتبحم َمدعو
 ثودح نم ًافوخ لعفي لب «هيلإ جاتحي ال يذلا عونلا نع وأ ؛ةهاركلاو رايتخالا ليبس ىلعف «هنع يهنلا
 .ملعأ هللاو ءءادلا

 عرصلا جالع يف كي هيده يف :لصف
 ٌءأرما كيرأ الأ :سابع نبا لاق :لاق «حابر يبأ ٍنِب ءاطع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف اجرخأ

 ينإو «عرصأ ينإ :تلاقف كي ّيبنلا تتأ ؛ءادوسلا ُةأرملا هذهلل :لاق .ىلب :تلق ؟ةنجلا لهأ نم
 ؛«كِيفامُب ْنَأ ِكّل للا ُتْوَعَد ٍتفِش نو نجلا ِكَلَو ٍتْرَبَص ٍتْفِش ْن» :لاقف «يل هللا عداف ءُتّشُكَنأ
 ."9اهل اعدف ,فشكتأ ال نأ هللا ٌعداف ءفّشكتأ ينإف :تلاق .ربصأ :تلاقف

 يناثلاو . ةئيدرلا طالخألا نم ٌعرصو «ةيضرألا ةثيبخلا حاورألا نم عرص :ناعرص عرصلا :ٌتلق
 .هجالعو هبيس يف ءابطألا هيف ملكتي يذلا وه

 ةلباقمب هجالع نأب نوفرتعيو «هنوعفدي الو «هب نوفرتعي مهؤالقعو مهتمئأف «حاورألا ٌعرص امأو
 اهلاعفأ ضراعتو ءاهراثآ عفادتف «ةثيبخلا ةريرّشلا حاورألا كلتل ةيولُعلا ةرّيخلا ةفيرشلا حاورألا
 نم عفني امنإ اذه :لاقو «عرصلا جالِع ٌّضعب ركذف ءهبتك ضعب يف طارقب كلذ ىلع صن دقو ءاهلطبتو
 . جالعلا اذه هيف عفني الف «حاورألا نم نوكي يذلا عرصلا امأو ءةداملاو طالخألا هّببس يذلا عرصلا

 ةعانصلا يف سيلف الإو «ٌلهجلا الإ مهعم سيلو «عورصملا ندب يف رثؤت اهنأب نورقُي الو «حاورألا عرص نوركتُي كئلوأف «ةليضف ةقدنزلاب ٌدِقتعي نمو ؛مِهُتلْفِسو مهظَقَسو ءابطألا ةلهج امأو
 قداص وه طالخألا ضعب ةبلغ ىلع كلذ مهتلاحإو ءهب دهاش دوجولاو ٌسحلاو «كلذ عفدي ام ةيبطلا

 .سايع نبأ ثيدح نم ,«(570) ملسمو :(51/67) يراخبلا هجرخأ ثيدح ضعب وه )١(
 .(0756) ملسمو ((05545) يراخبلا هجرخأ (؟)



 عرصلا جالع يف لي هيده يف :لصف 0/1 (9) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ع00ب”ببحيححججححبيببججييييييسسسس 115119155 ١42020270131

 هنإ :اولاقو «َيهلإلا ٌضرملا :ٌعرصلا اذه نومسُي اوناك ءابطألا ءامدقو . اهلك يف ال هماسقأ ضعب يف

 يهلإلا ضرملاب هومس امنإ :اولاقو «ةيمستلا هذه مهيلع اوُلّوأتف «هٌريغو سونيلاج امأو :حاورألا نم

 أشن ليوأتلا اذهو . .غامدلا هنكسم يذلا رهاطلا يهلإلا ءزجلاب رضتف «سأرلا يف ثّدحت ةلعلا هذه نوكل

 عرص الإ اوتبثي ملف ءابطألا ةقدانز تءاجو ءاهّتاريثأتو ءاهماكحأو حاورألا هذْهب مهلهج ني مهل

 فعضو ءالؤه لهج نم ٌكَحضي اهتاريثأتو حاورألا هذهب ةفرعمو لقع هل نمو . هدحو طالخألا

 . مهلوقع

 .جلاعملا ةهج نم ٍرمأو «عورصملا ةهج نم رمأ :نيرمأب نوكي عونلا اذه ٌجالعو
 ءاهئرابو حاورألا هذه رطاف ىلإ ههجوت قدصو «هسفن ةوقب نوكي عورصملا ةهج نم يذلاف

 هل متي ال براحجملاو ؛ةبراحم جون اذه نإف «ناسللاو ٌبلقلا هيلع أطاوت دق يذلا حيحصلا ذّوعتلاو

 دعاسلا نوكي نأو «ًاديج هسفن يف ًاحيحص حالسلا نوكي نأ :نيرمأب الإ حالسلاب هودع نم فاصتنالا

 بلقلا نوكي ءأعيمج نارمألا مع اذإ فيكف «لئاط ريثك حالسلا ني مل امهُدحأ فلخت ىتمف ءًبوق

 هل حالس الو ءهجوتلاو «ىوقتلاو «لكوتلاو «ديحوتلا نم ًابارخ

 يفتكي نم نيجلاعملا نم نإ ىتح ءًاضيأ نارمألا ناذه هيف نوكي نأب «جلاعملا ةهج نم :يناثلاو

 :لوقي ناك لَك ٌيبنلاو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقب وأ هللا مسب :لوقب وأ «هنم جّرخا :هلوقب

 . "هللا لوسر انأ هللا ودع جرخا»

 :ٌحيشلا كل لاق :لوقيو ؛هيف يتلا حورلا بطاخي نم عورصملا ىلإ | لِسِرُي انخيش ٌُتدهاشو

 ةدرام حورلا تناك امبرو «هسفنب اهبطاخ اميرو ٌعورصملا قيفّيف ءكل لحي ال اذه نإف « يجرخا

 .ًارارم كلذ هنم انريغو نحن اندهاش دقوا لاب سجم الو عورصملا قيفيف «برضلاب اهجرخي

 4 َنرْمحُي ال اني كَ امَبَع منقل اَمََأ َرْمَبَت ثق عورصملا نذأ يف أرقي ام ًاريثك ناكو

 :لاق .هتوص اهي دمو ءمعن :حورلا تلاقف «عورصملا نذأ يف ةرم اهأرق هنأ ينثدحو .[نوتمؤملا]

 هنأ نورضاحلا ّكّْشَي ملو «برضلا نم يادي تلك ىتح هقنع قورع يف اهب هتبرضو ءاصع هل ٌثذخأف

 نأ ديرأ انأ :تلاق ءكبحي ال وه :اهل ٌتلقف هنأ انأ : :تلاق برضلا ءانثأ يفف «برضلا كلذل تومي
 نكلو ال :ٌتلق :لاق «كل ًةمارك هعدأ انأ : تلاقف .كعم ّجْحَي نأ ديري ال وه : اهل تلقف هب ّمُحأ

 اجا :لاقو ءًالامشو انيمي ٌثفتلي عورصملا دعقف : لاق «هنم جرخأ انأق :تلاق «هلوسرلو هلل ةعاط

 «بنذ أ ملو خيشلا ي ينبِرضي ءيش يأ ىلعو :لاقف ؟هُّلُك برضلا اذهو : هل اوُلاق «خيشلا ةرضح ىلإ يب

 .ةئبلأ برض هب عقو هنأب رعشي ملو

 ةءارقيو ءاهب هجلاعُي نمو عورصملا اهتءارق ةرثكب رمأي ناكو «يسركلا ةيآب جلاعُي ناكو

 . نيتذّوعملا

 «ةفرعملاو لقعلاو ملعلا نِم ظحلا ليلق الإ هركنُي ال هجالعو عرصلا نم عونلا اذهف ةلمجلابو

 قئاقح نم مهتنسلأو مهبولق بارخو مهنيد ةلق ةهج نم ٌنوكت هلهأ ىلع ةثيبخلا حاورألا طلست ٌرثكأو

 ؛هعم حال ال ٌلزعأ لجرلا ةثيبخلا ٌُحورلا ىَقْلَتَق «ةيناميإلاو ةيوبنلا تانّصحتلاو «ذيواعتلاو «ركذلا

 .حيحصلا لاجر هلاجرو ءدمحأ هجرخأ :7/4 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ءةرم نب ىلعي ثيدح نم 17١/4: دمحأ هجرخأ )١(



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 7: عرصلا جالع يف لَو هيده يف :لصف

 حاورألا هذه ىعرص ةيرشبلا سوفنلا رثكأ تيأرل ءاطغلا َفِشُك ولو .اذه هيف رثؤيف ًانايرُع ناك امبرو
 اهبو ءاهتفلاخم الو اهنع ٌعانتمالا اهنكمُي الو «تءاش ثيح اهُقوست اهتبضبقو اهرسأ يف يهو ؛ةئيبخلا
 ًعورصملا وه ناك هنأ ققحتي كانهف ؛ةنياعملاو ةقرافملا دنع الإ هّيحاص قيفُي ال يذلا مظعألا ٌعرصلا
 .ناعتسملا هللابو «ةقيقح

 ٌةنجلا نوكت نأو «ٌلسرلا هب تءاج امب ناميإلا ىلإ حيحصلا لقعلا نارتقاب عرصلا اذه جالعو
 لالجي اهّعوقوو مهب تافآلاو تالّثَملا لولحو ءايندلا لهأ رضحتسيو «هبلق ةلبقو هينيع ّبصُن ٌرانلاو
 هب ُةّيلبلا ٍتّمع امل نكلو «عرصلا اذه ءاد ّدشأ امو «نوقيفُي ال ىعرَص مهو ءرطقلا عقاومك مهرايد
 ركذتسملا ٌنيع نيعورصملا ةرثكل راص لب ءًاركنتسم الو ًابرغتسم رصي مل «ًاعورصم الإ ىري ال ثيحب
 هلوح نيعورصم ايئدلا ءانبأ ىلإ رظنو «ةعرصلا هذهل نم قافأ ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإف .هفالجي بّرغتسملا
 دوعيو ؛ةليلق ًانايحأ قيفُي نم مهنمو «نونجلا هب قبطأ نم مهنمف «مهتاقبط فالتخا ىلع ًالامشو ًانيمي
 هُدِواعُي مث ءلقعلاو ةقافإلا لهأ لمع لمع قافأ اذإف ءىرخأ نجْيو ٌةرم قيفُي نم مهنمو ؛هنونج ىلإ
 . طبختلا يف عقيف عرصلا

 ًاعنم باصتنالاو ةكرحلاو لاعفألا نع ةيسفنلا ءاضعألا عنمت ةلع وهف طالخألا عرص امأو : لصف
 هيف ةكرحلاو سحلا ٌةوفن ٌعنتميف ؛ةمات ٌريغ ةدس غامدلا نوطب ذفانم دسي جزل ظيلغ طلخ هّيبسو «مات ريغ
 ذفانم يف سبتحي ظيلغ حيرك رخأ بابسأل نوكت دقو «ةيلُكلاب عاطقتا ريغ نب ًامات ًاذوفن ءاضعألا يفو
 «يذؤملا عفدل ٌحامدلا ٌضيقنيف «ةعذال ةيفيك وأ ءءاضعألا ضعب نم هيلإ عفتري ءيدر راخُي وأ «حورلا
 ُدبزلا هيف يف رهظيو ظّقسي لب ءابصتنم هعم ناسنإلا ىقبي نأ نكمُي الو ءءاضعألا عيمج يف جنت هعبتبف
 .ًابلاغ

 ةلمج نم دعُت دقو ؛ةصاخ ملؤملا هدوجو تقو رايتعاب ةداحلا ضارمألا ةلمج نم دعُت ةلعلا هذهو
 ءةنس نيرشعو ًاسمخ نسلا يف زواجت نإ اميس ال ءاهئرُب رسممو ءاهثكم لوط رابتعاب ةنمزملا ضارمألا
 ىقبي عرصلا نإ : طارقبأ لاق . ًامزال نوكي ءالؤه عرص نإف «هرهوج يف ًةصاخو ءهغامد يف ةلعلا هذهو
 .اوتومي ىتح ءالؤه يف

 اهٌعرص نوكي نأ زوجي «فشكتتو عرصُت تناك اهنأ ثيدحلا ءاج يتلا ةأرملا هذهف. ءاذه فرع اذإ
 اهرّيخو .,فشكتت ال نأ اهل اعدو ءضرملا اذه ىلع اهربصب ةئجلا لَك يبنلا اهدعوف ؛عونلا اذه نم
 .ةنجلاو ربصلا تراتخاف «نامض ريغ نم ءافشلاب اهل ءاعدلا نيبو «ةنجلاو ربصلا نيب

 ىلإ هجوتلاو تاوعدلاب حاورألا جالع نأو «يرادتلاو ةجلاعملا ِكرت زاوج ىلع ليلد كلذ يفو
 ةيودألا ريثأت نم ٌمظعأ اهلاعفناو هنع ةعيبطلا رثأتو هلعفو هريثأت نأو «ءابطألا ٌجالِع هلاثي ال ام لعفي هللا
 لعفل نأب نوفرتعم ءايطألا ءالقعو ءانريغو نحن ًارارم اذه ابرج دقو ءاهنع ةعيبظلا لاعفناو «ةيندبلا
 «موقلا ةقدانز نم ٌرضأ ةيبطلا ةعانصلا ىلع امو ؛بئاجع ضارمألا ءافش يف اهتالاعفناو ةيسفنلا ىوقلا
 ةهج نم ٌنوكي نأ ٌروجيو ؛عونلا اذه نم ناك ةأرملا هذه عرص نأ :رهاظلاو .مهلاهُجو مهتلْفسو
 ءءافشلاب اهل ءاعدلا نيبو «ةنجلا عم كلذ ىلع ربصلا نيب اهرّيخ دقكي هللا لوسر نوكيو «حاورألا
 . ملعأ هللاو .رتسلاو ربصلا تراتخاف



 اسّنلا قرع جالع يف لك هيده يف :لصف 7 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مست سس ع اي ل

 اسنلا قرع جالع يف ِةْكَي هيده يف :لصف
 لوسر ٌتعمس :لاق «كلام نب سنأ نع .نيريس نب لمحم ثيدح نم (هنئسا» يف هجام نبا ىور

 لك يف ٍقيّرلا ىلت ُبَرْشُي ّمُن ىاّرجأ ًاَرَجت م ُباَذُت ِةَيِب ةيِباَرْعَأ ِةاَض هيأ اسّنلا قّرِع ود" :لرقي لم هللا
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 . هرج موي

 «بعكلا ىلع امبرو ءلخفلا ىلع فلخ نم لزئيو كرولا لصْفَم نم ءىدتبي عجو : ءاسنلا قرع

 ىنعمو ءيوغل ىنعم هيف ُثيدحلا اذهو .ُدِخَملاو لجرلا هعم لزهُتو هلوزن داز ءهّثدم تلاط املكو

 هذه عنم نمل ًافالخ اسّنلا قرعب ضرملا اذه ةيمست زاوج ىلع ٌليلدف :يوغللا ىنعملا امأف «يبط

 باوجو .عئتمم وهو «هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم نوكيف ءهسفن قرعلا وه اسنلا :لاقو «ةيمستلا
 :نيهجو نم لئاقلا اذه

 وأ مهاردلا لُك :وحن «صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ باب نم وهف ءاسنلا نم معأ قرعلا نأ : امهدحأ

 ِهَلحم ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم هيف ةفاضإلاو «قرعلاب لاحلا ضرملا وه اسنلا نأ :يناثلا

 ىلإ يهتنيو كرولا ٍلِصْفَم نم دتمم قرعلا اذهو هاوس ام يسنُي هملأ نأل كلذب يمسو :ليق .هعضومو

 .رتولاو قاسلا مظع نيب اميف يشحولا بناجلا نم بعكلا ءارو مدقلا رخآ

 «نامزألا بسحب ماع :امهدحأ :ناعون كي هللا ٍلوسر مالك نأ مدقت دقف ؛يبطلا ىنعملا امأو
 اذه نم اذهو ءاهضعب وأ رومألا هذه بسحب صاخ :يناثلاو .لاوحألاو ءصاخشألاو «نكامألاو

 اذه نإف ؛يداوبلا بارعأ اميس الو «مهرواج نمو ءزاجحلا لهأو «برعلل باطخ اذه نإف « «مسقلا

 ةَجِرَل ةظيلغ ةدام نم ثدحي دقو ءسبُي نم ثدحي ضرملا اذه نإف « ءمهل جالعلا عفنأ نم جالعلا

 اذهو .جارخإلاو «جاضنإلا اهيفف «نييلتلاو ءجاضنإلا :ناتيصاخلا اهيف ٌةَيْلألاو .لاهسإلاب اهُجاليف

 ءاهرادقم رغصو ءاهلوضف ةلقل ةيبارعألا ةاشلا نييعت يفو «نيرمألا نيذه ىلإ | هجالِع جاتحي ضرملا

 ءامهوحنو ءِموُضْيَقلاو ءحيّشلاك «ةراحلا ربلا باشعأ ىعرت اهنأل ءاهاعرم ةيصاخو ءاهرهوج فطُلو

 اهبسكُيو ءاهي هيذغت اهَملُطَلُي نأ دعب اهعبط نم همحل يف راص ُناويحلا اهب ىَّذغت اذإ ٌثاتابنلا هذهو

 نكلو ءمحللا يف هنم ىوقأ نبللا يف تاتابنلا هذه لعف روهظو «ةيلألا اميس الو ءاهنم فطلأ ًاجازم

 ممألا بلاغ ةيودأ نأ مدقت امك اذهو «نبللا يف دجوُت ال نييلتلاو جاضنإلا نم ةيلألا يف يتلا ةيصاخلا

 مهو «ةبّكرملاب نوئتعيف «نانويلاو مورلا امأو .دنهلا ءابطأ هيلعو «ةدرفملا ةيودألا يه يداوبلاو

 ناك اميف ءزجع نإف ءدرفُملابف زجع نإف «ءاذغلاب يوادي نأ بيبطلا ةراهم ني نأ ىلع مهّنُك نوقفتم

 .ًابيكرت ّلقأ

 ءاهبسانُت ةطيسبلا ةيودألاف «ةطيسبلا ضارمألا يداوبلا لهأو برعلا ٍتاداع بلاغ نأ مدقت دقو

 اهعونتو ةيذغألا بيكرت نع ثدحت ام ًابلاغف «ةبكرملا ٌضارمألا امأو «بلاغلا يف مهتيذغأ ةطاسبل اذهو

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةبكرملا ةيودألا اهل تريتخاف ءاهفالتخاو

 . حيحص هدانسإ 115/١: «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(7877) هجام نبا هجرخأ (1)



 ىلا م تت تعا سسسل  آ (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 375 ءعبطلا سبي جالع يف هلك هيده يف :لصف

 هنيلُيو هيشمُي ام ىلإ هجايتحاو ءعبطلا سبي جالع يف ُدَْي هيده يف :لصف
 لاق :تلاق «سيمع تني ءامسأ ثيدح نم ؛هثنس' يف هجام نباو ؛هعماج» يف يذمرتلا ىود

 ُتيشمتسا مث : :تلاق راج ٌراَح» :لاق «مُرْبُشلاب :تلاق ؟ َنيِهْمَتْسَت ٍتْنُك اًذامي# : لكي هللا لوسر
 . 9ع َناَكل ِتْوَملا ّنِم يِفْشَي ٌءْيَش َناَك ْوَل» :لاقف ءانّسلاب

 دق ناكو مارح ّمأ نب هّللا دبع تعمس : لاق «ةلبَع يبأ نب ميهاربإ نع «هجام نبا ننس» يفو 7

 ّنإَف توُكّسلاو انّملاب مُكْيَله» :لوقي لو هللا لوسر ٌتعمس : لوقي نيتلبقلا كي هللا لوسر عم ىّلص
 . 9ٌتْوَملا» :لاق ؟ٌماَّسلا امو !هللا لوسر اي :ليق «َماّسلا الإ ءاد لك ْنِم ٌءاَفِش امهيف

 يذؤيف «فقاولا ةلزنمب ريصي الو يشمي ىتح عبطلا نيئيلت : : يأ ؟«نيشمتست ِتنك اذامب» :هلوق
 يشملا رثكي لوهسملا نأل :ليقو ٠ ليعف نزو ىلع ًايِشَم لهسملا ءاودلا يمس اذهلو ءوجنلا سابتحاب
 ةيودألا ةلمج نم وهو «مربشلاب : :تلاقف ؟ ؟نيفشتست ذامب» :يوردقو «ةجاحلل فالتخالاو
 ؛ةرمحلا ىلإ لئاملا هدوجأو «ةعبارلا ةجردلا يف سباي ٌراح وهو «ةرجش قرع رشِق وهو 9 ةيعوتيلا
 كرتب ٌءابطألا ىصوأ يتلا ةيودألا نم وهف ةلمجلابو .فوفلملا دلجلا هيشُي يذلا قيقرلا ٌفيفخلا

 .اهلاهسإ طرفو ءاهرطخل اهلامعتسا

 هيفو :تلق .ءايلاب مهمالك ٌرثكأو :ديبع وبأ لاق :هٌراي ٌراح» :ىوريو ؛ٌراج ٌراح» :ِهْيلك هلوقو
 :نالوق

 كلذكو لاهسإلا ةدشو «ةرارحلاب هفصوف «لاهسإلا ديدشلا :ميجلاب راجلا راحلا نأ :امهدحأ
 . يِرَوَئيدلا ةفيئح وبأ هلاق ءوه

 ديكأتلا نيب نوكيو «لوألا ديكأت هب دصقُي يذلا عابتإلا نم اذه نأ باوصلا وهو  يناثلاو
 «نسحلا لماك :يأ ءْنّسَب ٌنّسَح :مهلوقك «هفورح رثكأ يف هعابتإ هيف نوعارُي اذهلو ءيونعملاو يظفللا
 يذلا وهو ءرخآ ينعم راجلا يف نأ عم «راج راحو ءَناَطْيَل ناطيَش هنمو «فاقلاب نَسَق نّسَح : مهلوقو
 «راج يف ةغل امإ :رايو .٠ ةحاسيو عزتي هنأك هل هبذجو هترارح ةدش نم هبيصُي يذلا ٠ ءيشلا رجي

 . لقتسم عابتإ امإو «جيراهصلاو يراهصلاو «جيرهصو يرهص :مهلوقك
 نومأم فيرش ءواد وهو «يكملا هُلضفأ يزاجح تبن وهو ءرصقلاو دملا :ناتغل هيفف :انسلا امأو

 ّمرِح يوقيو ءءادوسلاو ءارفصلا لهسُي « «ىلوألا ةجردلا يف سباي ٌراح ؛لادتعالا نِم ٌبيرق «ةلئاغلا
 يف ضراعلا قاقشلا نمو «يوادوسلا ساوسولا نم ٌعفنلا هتيصاخو هيف ةفيرش ةليضف هذهو .بلقلا

 . «روثبلاو ءبرجلاو «قيتعلا عادّصلاو لّمُقلا نمو ءرعشلا راشتنا نم عفنيو لضعلا حتفيو «ندبلا
 نمو ءمهارد ةثالث هنم ةبرشلا ٌرادقمو «ًاقوقدم هبرش نِم ٌحلصأ ًاخوبطم هئام برشو ءعرّصلاو .ةكحلاو

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو 5٠١/4. مكاحلاو 59/1 دهأو «(78451) هجام نباو )3١81(« يذمرتلا هجرخأ )١(
 . بيرغ

 هب جاجتحالا لحي ال يكسكسلا ركب نب ورمع هدانسإ يف : :يريصوبلا لاقو 7١0١/4 مكاحلاو «(7461) هجام نبا هجرخأ (؟)
 .ريكانم هل :يدبع نبأ لاقو «نابح نبا همهتا ركب نب رمع : هلوقب يبهذلا هدرو ٠ مكاحلا هححصو

 .مربشلا :هرهشأو ءلهسم تابن لك ()



 مسجلا ةكح جالع يف دلو هيده يف :لصف 7” (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 دخت خخ تس ا لايك

 .حلصأ ناك «مَجَعلا عوزنملا رمحألا بيبزلاو جسفنبلا رهز نم ءيش هعم خبط نإو «مهارد ةسمخ هئام

 .ةكحلاو برجلا نم ناعفنيو ؛ةقرتحملا طالخألا نالهسي جرتهاشلاو ءانسلا :يزارلا لاق

 . مهارد ةعبس ىلإ مهارد ةعبرأ نم امهنم دحاو لك نِم ةبرّشلاو
 ًاططخ ُجرخي نمسلا ةك بر هنأ : يناثلاو .لسعلا هنأ :اهدحأ ؛لاوقأ ةينامث هيفف «توئّسلا امأو

 هلاق ءهب سيلو نومكلا هبشي بح هنأ :ثلاثلا . يكسكسلا ركب نب ورمع امهاكح ؛«نمسلا ىلع ءادوس

 نع يرونيُدلا ةفينح وبأ امهاكح .جنايزارلا هنأ :سماخلا .ينامركلا نومكلا هنأ : عبارلا . يبارعألا نبا
 .ظفاحلا يّئّسلا نب ركب وبأ امهاكح ءرمتلا هنأ :عباسلا .ُتِبَّسلا هنأ :سداسلا .بارعألا ضعب

 :ءابطألا ضعب لاق .يدادغبلا فيطللا ديع هاكح «نمسلا قاقز يف نوكي يذلا لسعلا هنأ :نماثلا

 مث «نمسلل طلاخملا لسعلاب ًاقوقدم ءانسلا طلخي :يأ «باوصلا ىلإ برقأو ؛ىنعملاب ردجأ اذهو

 ىلع هل هتناعإو ءانسلا حالصإ نم نمسلاو لسعلا يف امل ًادرفم هلامعتسا نم ٌحلصأ نوكيف قعلي

 .ملعأ هللاو .لاهسإلا

 ُهوُدّللاو ظوُمّسلا هب مُْيَواَدَت اَم َرْيَح َّنإد :هعفري سابع نبا ثيدح نم هريغو ٌيذمرتلا ىور دقو

 .جراحلا جور ُلُهَسْيو هُنيَلْيو عبطلا يشمي يذلا وه :ٌيِشَملاَو "7يِفَملاو ُةَماججلاو

 لمقلا دلوي امو مسجلا ةكح جالع يف لِي هيده يف :لصف
 نب نمحرلا دبعل كي هللا لوسر صخر :لاق كلام نب سنأ نع «ةداتق ثيدح نم «نيحيحصلا» يف

 . ””امهي تناك ٍةٌكَحِل ريرحلا سبأ يف امهنع ىلاعت هللا يضر ماّرعلا نب ريبزلاو «فوع

 ٌلْمَقلا اَوُكَش ءامهنع ىلاعت هللا يضر ماوعلا نب ريبزلاو «فوع نب نمحرلا دبع نأ :ةياور يفو

 . ””امهيلع هثيأرو ءريرحلا ٍصْمُق يف امهل صخرف ءامهل ٍةازغ يف لي يبنلا ىلإ
 .يبط رخآلاو «يهقف :امهدحأ :نارمأ هب قلعتي ٌثيدحلا اذه

 الإ لاجرلا ىلع هميرحتو ءًاقلطم ءاسنلل ريرحلا ٌةحابإ ِِكي هّنّنس هيلع ترقتسا يذلاف : يهقفلا امأف

 :اهنمو .هاوس ٌةرتُس دجي ال وأ «هريغ دجي الو ءدربلا ةدش نِم اّمإ ةجاحلاف «ةحجار ةحلصمو ةجاحل

 .حيحصلا اذه سنأ ٌثيدح هيلع لد امك لْمَقلا ةرثكو «ةكحلاو «ضرملاو «برجلل هسايل
 «صيصختلا مدع لصألا ذإ ؛يعفاشلا يلوق ٌحصأو «دمحأ مامإلا نع نيتياورلا حصأ :زاوجلاو

 مُعَي ْمُكَُحلا ذإ «ىنعملا كلذ هيف َّدِجُو نم ُلُك ىلإ تَّدعت ىنعمل ةمألا ضعب ٌّقح يف تعبث اذإ ٌةصخرلاو
 . هببس ٍموُمُح

 دبعب اهّصاصتخا لمتحُي ةصخرلا ٌثتيداحأو «ةماع ميرحّتلا ٌتيداحأ :لاق ءهنم عنم نمو

 مومعلاب ذخألا ناك نارمألا َلِمّثحا اذإو ءامهريغ ىلإ اهيدعت لمتحيو «ريبزلاو ءفوع نب نمحرلا
 ؟ال مأ ءامهدعب ْنَم ٌةصخّرلا ٍتغلبأ يردأ الف :ثيدحلا اذه يف ةاورلا ضعب لاق اذهلو «ىلوأ

 .روصنم نب دابع فعضل «فيعض ٍدانسإب )5١58(« يذمرتلا هجرخأ )١(

 .سنأ ثيدح نم «(7077) ملسمو :(1415) يراخبلا هجرخأ (7)

 .(1095) ملسم هجرخأ 4



 م ضل ا ا آ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 715 مسجلا ةكح جالع يف لَو هيده يف :لصف

 قاحلإ مدعو ٍ؛صيصختلاب ْحّرصُي مل ام كلذ يف عرشلا باطخ فرع هنإف «ةصخرلا ٌمومع : حيحصلاو

 ْنَع َيِزْجَ ْنَلو كرا :زْعَملا نم ةعذجلاب هتيحضت يف ةدرُب يبأل هلوقك هب ًالوأ هل صخر نم ريغ
 نينو نوذ نم كلل ٌةَصِلَخ» : هل اهسفن تبهو نم حاكن يف لي هيبنل ىلاعت هلوقكو «2'”كَدْعَب ٍدَحَأ
 6١[. :بازحألا]

 هذهو ؛ةحجارلا ةحلصملاو ؛ةجاحللو ؛ءاسنلل َحببَأ اذهلو «ةعيرذلل ًادس ناك امنإ ريرحلا ميرحتو
 ةعيرذل ًادس رظنلا ّمُرَح امك ؛ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلا دنع حابُي هنإف «عئارذلا دسل مرح ام ٌةدعاق
 يهنلا تاقوأ يف ةالصلاب لفنتلا مُرَح ٌمْرَح امكو «ةحجارلا ٌةحلصملاو ٌةجاحلا هيلإ وعدت ام هنم حيبأو «لعفلا
 ًادس لضفلا اي مدح امكو ؛ةحجارلا ةحلصملل تحييأو ٠ «سمشلا دابعب ةيروصلا ةهباشملا ةعيرذل ًادس
 نم ُمرْحيو لحي اميف مالكلا انعبشأ دقو ءايارعلا نم ةجاحلا هيلإ وعدت ام هنم حيبأو «ةئيسنلا ابر ةعيرذل
 .«ريرحلا سابل ني مّرحيو لحي امل ريبحُّتلا» :باتك يف ريرحلا سابل

 يف دعب كلل «ناويحلا نم ٍةذختملا ةيودألا نم ريرحلا نأ وهف :يبطلا رمألا امأو : لصف
 وقت هتيصاخ نمو «عقوملا ليلج «عفانملا ريثك وهو «ناويحلا نِم هّجرخم نأل «ةيناويحلا ةيودألا
 وهو ؛اهنع ةثداحلا ءاودألاو ءءادوسلا ةرملا ةيلغ نمو ؛هضارمأ نم ريثك نم ٌعفنلاو «هحيرفتو ءبلقلا
 ةجردلا يف سباي راح بطلا ةعانص يف لمعتسملا وهو هنم ماخلاو هب لجّتكا اذإ رصبلل وقُم

 ءهجازم يف ةرارحلا لدتعم ناك ٌنسوبلم هنم ّذِخُنا اذإو .لدتعم :ليقو ءاهيف بطر راح :ليقو «ىلوألا
 .هايإ هئيمستب نديلا درب امبرو :ندبلل ًانخسم

 هنإف ءنشخ سابل لكو ءمحللا يبري «نطقلا نم ُدربأو .ناتكلا نم نخسأ مَسيربإلا :يزارلا لاق
 نكمل ةرشبلا بلصيو «لزهي

 ال مسقو «هنخسي الو هئفدُي مسقو هئفدُيو ندبلا نخسُي مسق : :ماسقأ ةثالث سبالملاو :تلق
 رابوألا سبالمف هاب للا و كسب امذإ :تقدي الو تخل ام شانه سي «هئفدي الو هنخسُي
 ةدراب َناّكلا ٌبايثف ءنخسُت الو ءىفدُت نطقلاو ريرحلاو ناتكلا سبالمو ««ىفدُتو نخسُت فاوصألاو
 لقأو نطقلا ني ُنيلأ ريرحلا ُبايثو «ةرارحلا ٌةلدتعم نطقلا بايثو «ةسباي ةراح فوصلا ٌبايثو ؛ةسباي
 1 1 . هنم ةرارح

 هنإف «ليقص ٌسلمأ سابل ُلُكو ءلدتعم وه لب « «نطُملاك نخسُي ال هسبلو : «جاهنملا» بحاص لاق
 دالبلا يفو .فيصلا يف سبلُي نأ ىرحأو «هنم للحتي ام للحت يف ًانوع ّلقأو «ندبلل ًاناخسإ ّلقأ
 ءاهريغ يف نينئاكلا ةنوشخلاو سبيلا نم ءيش اهيف سيلو «كلذك ريرحلا ٌبايث تناك املو .ةراحلا
 لكَ هللا لوسر صخر كلذلف «ةنوشخو سبيو ةرارح نع الإ نوكت ال ةكحلا ذإ «.ةكحلا نِم ةعفان تراص
 ناك ذإ ءاهيف لمقلا دلوت نع ٌدعبأ ريرحلا ٌبايثو « «ةكجلا ةاوادمل ريرحلا سابل يف نمحرلا دبعو ريبزلل
 ديدحلا نِم ذختملاف ءنخسي الو ءىفدُي ال يذلا مسقلا امأو . لمقلا هنم دلوتي ام جازمل ًافلاخم اهجازم
 .اهوحنو «ِبارُّثلاو بشخلاو «صاصرلاو

 )١( ص هجيرخت قبس 3517 .



 بنجلا ٍتاذ جالع يف هلي هيده يف :لصف ع7 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 م طش طخ صصص ااا ل و اك

 ةلماكلا ةعيرشلا هتمرح اذاملف «ندبلل هّقَقوأو سابلل لدعأ ريرحلا سابل ناك اذإف :ليق نإف

 ثئابخلا تمرحو «تابيطلا تحابأ يتلا ةلضافلا

 لياعتلاو مكجلا وركتمف ؛باوجب نيملسملا فئاوط ني ةئاط ل14 تع بيبي لاوسلا اذه :ليق

 مككحلاو ليلعتلا وتبثمو .لاؤسلا اذه نع باوج ىلإ | اوجاتحي مل اهلصأ نم ليلعتلا ٌةدعاق تعفُر امل

 ىلع بايتف ءهلل هكرتتو ههن ئسوفتلا ةيصتل هتعرح ع ةعيرشلا نأب اذه نع بيجُي نم مهنم «نورثكألا مهو

 ةيلحلاك «ءاسنلل لصألا يف قلخ هنأب هنع بيجي نم مهنمو .هريغب هنع ضوع اهلو اميس ال كلذ

 نم هئروُي امل مرح : لاق نم مهنمو ءءاسنلاب لاجرلا هبشت ةدسفم نم هيف امل لاجرلا ىلع َمْرَحَق «بهذلاب

 دضو «ثّنختلاو ةثونألا نم ندبلل هتسمالمب ِهئروُي امل مرح :لاق نم مهنمو . ٍبجُعلاو ءاليُحلاو رخفلا

 يف هسبلي نم دجت داكت ال اذهلو «ثانإلا تافص نم ةفص بلقلا بسكي هسبُن نإف «ةلوجرلاو ةماهشلا

 سانلا مهشأ ني ناك ول ىتح «ىفخي ال ام ةواخّرلاو ثنأتلاو ثنختلا نم هلئامش ىلعو الإ رثكألا

 ْتَنَْكو هٌعابط تظلغ نمو ءاهبهذُي مل نإو اهنم ريرحلا سبل هَّصُقْنَي َمُقْنَي : نأ دب الف «ةيلوجّرو ةيلوحف مهرثكأو

 ّيبصلا هسبلُي نأ يلولا ىلع مّرحي هنأ : نيلوقلا حصأ ناك اذهلو «ميكحلا عراشلل مُلَميلَف ءاذه مهف نع

 .ثينأتلا لهأ تافص نِم هيلع أشني امل

 ثانإلا لحأ هللا نإ» : لاق هنأ كك ّيبنلا نع «يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم يئاسنلا ىور دقو

 يتم ٍروُكُد ئلك ٍبَمَّذلاو ٍريِرحلا سايل مرح : ظفل يفو « ؛اهروكذ ىلع همرحو .بهذلاو ريرحلا يتمأ

 . "0«مهئاثإل َّلِحَأَو

 نأو ؛جابيدلاو ريرحلا سبُل نع هيلا لوسر ىهن : :لاق ةفيذح نع ؛يراخبلا حيحص» يفو

 . "'هةَرِخآلا يف مُكَلَو ءاُْدلا يف ْمُهَل َوُه» :لاقو ءهيلع َسَْلَجُي

 بنجلا ٍتاذ جالع يف كيو هيده يف :لصف
 ٍبْدجلا ٍتاَذ ْنِم اًوَوادَتا :لاق كي يبنلا نأ «مقرأ نب ٍديز ثيدح نم ؛هعماج» يف يذمرتلا ىور

 ©0تْيّرلاو يرخببلا طْسّقلاِ
 يحاون يف ٌضِرْعَي راح مرو :يقيقحلاف .يقيقح ٌريغو يقيقح :ناعون ءابطألا دنع بنجلا ٌثاذو

 حاير نع بنجلا يحاون يف ٌضِرْعَي ههبشُي ملأ : يقيقحلا ريغو «عالضألل نطبتسملا ءاشغلا يف بنجلا

 ّمجولا نأ الإ « «يقيقحلا بنجلا تاذ عجو نم ًابيرق ًاعجو تت «تاقافصلا نيب نقتحت ةيذؤم ةظيلغ

 . سخان يقيقحلا يفو ءدودمم مسقلا اذه يف

 ءردصلا يف يتلا لّضَعلاو «تاقافّصلاو «بنجلا يف ٌضرعي دق :«نوناقلا» :ٌبحاص لاق

 نوكت دقو . .بنجلا تاذو «ًاماسريو ةصؤش ىمست ؛ةعجوم ًادج ةيذؤم ماروأ اهيحاونو «عالضألاو

 الو «ةلعلا هذه نم اهنأ نظيف «ةظيلغ حاير نِم نكلو «مرو نِم تسيل ءاضعألا هذُه يف ًاعاجوأ ًاضيأ

 نأل ٠ «ملألا ناكم نم ًاقاقتشا بنجلا ٌتاذ ىمسُي دق بنجلا يف عجو ّلُك نأ ملعاو : لاق .اهنم نوكت

 .حيحص نسح :لاقو )177١(« يذمرتلاو +171 /8 يئاسنلا هجرخأ )١(

 .«اهيلع سلجي نأ» ركذ نودب :(08171) يراخبلا هجرخأ )١(

 .فيعض دانسإب 7١7/4: مكاحلاو )7١74(« يذمرتلا هجرخأ (5)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز إم بنجلا ٍتاذ جالع يف كي هيده يف :لصف

 يأ نع ملأ بنجلا يف َضَرَع اذإف « «بنجلا ٌعجو انه اه هب ضرغلاو «بنجلا ٌةبحاص بنجلا تاذ ىنعم
 .مامحلاب نوُعِفتني بنجلا تاذ باحصأ نإ : : هلوق يف طارقب مالك َلِمُح هيلعو ؛هيلإ بِي ناك ببس
 نم ةعاذل وأ «ةظيلغ طالخأ نم وأ «جازم ءوص ني ةئر جو وأ ءبنج عجو هب نم لك هب دارملا : : ليق

 .ىمح الو مرو ريغ
 مرو كلذكو ءراحلا بنجلا مرو وهف «نانويلا ةغل يف بنجلا تاذ ىنعم امأو : :ءابطألا ٌضعب لاق

 .طقف ًاراح ًامرو ناك اذإ وضعلا كلذ مرو بنجلا ٌتاذ يمس امنإو «ةنطابلا ءاضعألا نم دحاو لك
 قيضو «سجانلا عجولاو «لاعسلاو «ىمحلا : : يهو ضارعأ ٌةسمخ يقيقحلا بئجلا َتاذ مزليو

 ,©0يراشنملا ضبنلاو ءسفنلا
 حيرلا نع نئاكلا يناثلا مسقلل نكل .مسقلا اذهل وه سيل ,«ثيدحلا يف دوجوملا جالعلاو

 طسّقلا نم فنص رخأ ثيداحأ يف ًارسفم ءاج ام ىلع يدنهلا دوعلا وهو ءيرحبلا طسقلا نإف «ةظيلغلا
 ًاقفاوم ًءاود ناك «قعل وأ ءروكذملا حيرلا ناكم هب َكِلُد «نخسملا تيزلاب طلخو ًامعان ًاقد قد اذإ
 يف روكذملا ُدوعلاو دّسلل ًاحتفم ؛ةنطابلا ءاضعألل ًايوقم ءاهل ًابِهْذُم «هتدامل ًاللحم هل ًاعفان «كلذل
 .كلذك هعفانم

 داطيو ؛ةنطابلا ءاضعألا يوقُيو .نطبلا ٌسيحي ضباق «سباي راح :دوعلا :"”يحبسملا لاق
 . غامدلل ديج روكذملا دوُعلاو «ةبوطرلا لضف بهذُيو «بنجلا تاذ نم عفان ءددّسلا حتفيو .حيرلا
 يف اميس ال ةيمغلب ةدام نع اهثودح ناك اذإ ًاضيأ ةيقيقحلا بنجلا تاذ نم طسُقلا عفني نأ زوجيو : :لاق
 .ملعأ هللاو «ةلعلا طاطحنا تقو

 أدب :تلاق اهنأ «ةملس مأ نع حيحصلا ثيدحلا يفو ؛ةرطخلا ضارمألا نم : :بنجلا ٌتاذو
 دّجو املك ناكو «سانلاب ىَّلصو جرخ ' هيلع ٌفََح املك ناكو «ةنوميم تيب يف هضرمب لي هللا لوسر
 هدنع عمتجاف «عجولا ةدش نم هيلع ٌرِمُع ىتح هاوكش دتشاو ««ٍساّئلاب ٌلَصْيلُك ركب ابأ اوُرُمه :لاق ًالقث
 وهو هوُدلف ءهّنل يف اوُرواشتف «سيمع تنب ءامسأو ثراحلا تنب لضفلا مأوأ «سابعلا هّمعو ؛هؤاسن
 ضرأ ىلإ هديب راشأو ؛ءانه اه ْنِم َنْمِح ِءاَسِن ٍلَمَع ْنِم اذهل ءاذه يب لَمف ْنَم' : :لاق قافأ املف ء«رومغم
 :لاق . بنجلا ٌثاذ َكب نوكي نأ انيشخ !هللا لوسر اي :اولاقف هاتّدل ءامسأو ةملس ٌّمأ تناكو «ةشبحلا
 هللا ناك اَم» :لاقف .تيز نم تارطقو « ٍسْرَو نم ءيشو .يدنهلا دوُعلاب : اولاق ؟ينومُثدَدل مْ
 0 ساّبعلا َيْمَع الإ دل اّلِإ َّدَحَأ ٍتْيَبلا يف ىَقبي يال نأ مُكيَلَع ُتْنَرَعد :لاق مث ىعاذلا َكِلْذب يتقي

 ال نأ راشأف كك هللا لوسر انددل :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو
 الإ دَحَأ مُكْنِ ىَقبَي ال «ينرُدْنَت نأ مُكَهْنأ مل :لاق قافأ املف ءءاودلل ضيرملا ةيهارك : انلقف «ينوُدلت

 «مُكذَهْشي ْمَل هن « سابعلا يّمَع َرَْم د 0 شع

 .داح باهتلا هبيس ردصلا يف ملأ ١(

 .ه 799 يفوت .فورعم بييط «يناجرجلا ىبحي نب ىسيع وه قفز

 ءامسأ ثيدح نم دروو «ثيدحلا كورتم وهو .يدقاولا رمع نب دمحم هخيش هيفو 27170 /؟ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرشأ ()
 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 7١7/4 مكاحلاو 58041(2/) نابح نباو «(97854) قازرلا دبع هجرخأ ءهانعمب سيمع تنب

 .(5717) ملسمو :(0717) يراخبلا هجرخأ (؛)



 ةقيقشلاو عادٌصلا جالع يف لكك هيده يف :لصف 74 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 د ل ل لتس

 يَديِدَّل ني ذخأ ءمفلا يقش دحأ يف ناسنإلا ىقسُي ام :دودللا :يعمصألا نع ديبع وبأ لاق

 .مفلا طسو يف وهف :روُجّولا امأو .هابناج امهو «يداولا

 .هفنأ نم لخدأ ام :طوعّسلاو هب دّلُي يذلا ءاودلا وه حتفلاب - دودّللاو :تلق

 ؛هللا حل ًامرحم هّلعِف نكي مل اذإ ءءاوس لعف ام لثمب يناجلا ٌةبقاعم هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 وهو ءدمحأ صوصنم وهو ءرخآ عضوم يف اهانركذ دق ًاليلد رشع ةعضبل هب عوطقملا ٌباوصلا وه اذهو
 ال ثيداحأ ٌةدع اهيفو «ةبرضلاو ةمطللا يف صاصقلاب ةلأسملا ةمجرتو «نيدشارلا ءافلخلا نع تباث

 . اهب ٌلوقلا نيعتيف «ةتبلأ اهل ضراعم

 ةقيقشلاو عادّصلا جالع يف ِهِلكَي هيده يف :لصف

 «ءانحلاي هّسأر َفْلَغ ٌعيُص اذإ ناك هيك يبنلا نأ :رظن هتحص يف ًائيدح «هننس» يف هجام نبا ىور

 . "”عاَدُصلا ني هللا ندب ٌِفاَنهنإ» :لوقيو

 ىّمسُي ًامزال سأرلا يقِش ٍدحأ يف هنم ناك امف هلك وأ سأرلا ءازجأ ضعب يف ملأ : عادّصلاو

 ىلع لمتشت يتلا حالسلا ةضيبب ًاهيبشت ةدوُو ٌةضيِب ىمسي ءًامزال هعيمجل ًالماش ناك نإو «ةقيقش

 .ةفلتخم هبابسأو «ةريثك هعاونأو . همدقم يف وأ سأرلا رّخؤم يف ناك امبرو هلك سأرلا

 الف ءسأرلا نم ذوفنلا بلطي راخبلا نِم هيف راد امل هؤامتحاو «سأرلا ٌة ةنوخس عادّصلا ةقيقح

 بلط يمح اذإ بطر ءيش لكف ءذوفتلا بلطو هيف ام يمح اذإ عولا عدصي امك هُعدصيف ًاذفنم دجي

 يشفتلا هنكمي ال ثيحب هلك سأرلا يف راخبلا اذه ضرع اذإف هيف ناك يذلا هناكم نم عسوأ ًاناكم

 .ردّسلا يمس «سأرلا يف لاجو «للحتلاو

 :ةديدع بابسأ نع نوكي عادّصلاو

 .ةعبرألا عئابطلا نم دحاو ةبلغ نم : اهدحأ

 ردحنملا بصعلا لاصتال مرولا كلذل سأرلا ملأيف «ةدعملا يف نوكت حورق نم نوكي : سماخلاو

 .ةدعملاب سأرلا نم

 .هعدصتف سأرلا ىلإ ٌدَعصتف «ةدعملا يف نوكت ةظيلغ حير نِم : سداسلاو

 . امهنيب يذلا لاصتالل ةدعملا ملأب ُسأرلا ٌملأيف «ةدعملا قورع يف مرو نم نوكي : عباسلاو

 سأرلا عّدصيف ءئين هّضعب ىقبيو ردحني مث «ماعطلا نم ةدعملا ءالتما نع لصحي عادُص :نماثلاو

 . هلقثيو

 .هردق نم ٌرثكأ ءاوهلا رح نِم هيلإ لصيف ءمسجلا لخلختل عامجلا دعب ضرعي :عساتلاو

 نم ةرخبألا دعاصتل امإو «سبيلا ةبلغل امإ «غارفتسالاو ءيقلا دعي لّصحي عادص :رشاعلاو

 . هيلإ ةدعملا

 .ءاوهلا ةنوخسو رحلا ةدش نع ضرعي عادُص :رشع يداحلاو

 امأو «عفار يبأ نب هللا ديبع لجأل «يوق ريغ ٍدانسإب « عفار مأ ثيدح نم ؛00507) هجام نبا هردص جرخأو «مامتلا اذهب هرأ مل (1)

 . هيلع فقأ ملف عوفرملا ظفللا



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 06 ةقيقشلاو عادصلا جالع يف دك هيده يف :لصف

 . اهلّثَحت مدعو سأرلا يف ةرخبألا ٍفئاكتو «دربلا ةدش نع ٌضرْمَي ام :رشع يناثلاو
 .مونلا مدعو رهسلا نم ثدحي ام :رشع ثلاثلاو

 .هيلع ليقثلا ءيشلا لمحو سأرلا طغض نِم ثّدحي ام :رشع عبارلاو
 .هلجأل غامدلا ٌةوق فعضتف «مالكلا ةرثك نم ثّدحي ام :رشع سماخلاو
 .ةطرفملا ةضايرلاو ةكرحلا ةرثك نم ثدحي ام :رشع سداسلاو
 «سواسولاو «نازحألاو «مومغلاو ؛مومهلاك «ةيناسفنلا ضارعألا نم ٌثدحي ام :رشع عباسلاو

 . ةئيدرلا راكفألاو

 ىلإ دعاصتتو رثكتف هيف لمعت ام دجت ال ةرخبألا نإف «عوجلا ةدش نِم ثدحي ام :رشع نماثلاو
 .هملؤتف غامدلا

 ىلع قراطملاب برضُي هنأك هّبحاص دجيو ؛غامدلا قافص يف مرو نع ثدحي ام :رشع عساتلاو
 .هسأر

 . ملعأ هللاو «ملأتيف هيف اهترارح لاعتشال ىمحلا ببسب ثدحي ام :نورشعلاو
 ءاهيلإ ةيقترم وأ ءاهيف ةلصاح اهدحو سأرلا نييارش يف ةدام ةقيقشلا عادُص ببسو : :لصف

 اهثمالعو «ةدراب وأ ةراح طالخأ امإو «ةيراخُي امإ ٌةداملا كلتو «هيبناج نم فعضألا بناجلا اهلبقيف
 «نابّرضلا نم تعنمو ؛بئاصعلاب تطبض اذإو .يومدلا يف ةصاخو «نييارشلا نابرض اهب ةصاخلا

 . عجولا نكس
 مويلا ثككميف هلك يبنلا بيصُي ِبيِصُي ناك عونلا اذه نأ : هل «يوبتلا بطلا باتك يف ميعن وبأ ركذ دقو

 .©00رخيي الو «نيمويلاو

 ."ةباَصِعب هّسأر ٌبَصَع دقو لَو هللا لوسر انبطخ :لاق سابع نبا نع :هيفو

 ٌبصَعو ءهضرم يف هسأر ٌُبّصعُي ناكو 20 ةاَسأَراو» :هتوم ضرم يف لاق هنأ .«حيحصلا» يفو

 . سأرلا عاجوأ نم اهريغو ةقيقشلا عجو يف عفني سأرلا
 هجالع ام هئمو «غارفتسالاب هججالع ام هنمف ؛هبابسأو هعاونأ فالتخاب فلتخي هجالعو : :لصف

 «ديربتلاب هجالع ام هنمو «تادامُضلاب هُجالِع ام هنمو (ةعّدلاو نوكسلاب هُجالع ام هنمو «ءاذغلا لوانتب
 .تاكرحلاو ٍتاوصألا ٌعامس بئتجي نأب هجئالع ام هنمو «نيخستلاب هججالع ام هنمو

 نم عون جالع وهو « يّلُك ال يئزج وه «ءانجلاب ثيدحلا اذه يف عادّصلا ٌجالعف اذه َفِرُع اذإ
 ًاعفن ءانحلا هيف عفن ءاهغارفتسا بجي ةدام نم نكي ملو «ةبهلم ةرارح نم ناك اذإ عادّصلا نإف ,هعاونأ
 هي دمض اذإ بصعلل ةقفاوم ةوق هيفو ءعادّصلا نكس « «لخلا عم ٌةهبجلا هب ُتَدمُصو ّْقُد اذإو ءًارهاظ
 اذإو ؛ءاضعألا هب دشت ضيق هيفو ؛ءاضعألا م لب «سأرلا عجوب صتخي ال اذهو ؛هغاجوأ تنكس
 .هنكس «بهتلملاو راحلا مرولا ٌعضوم هب َدّمَض

 )١( «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذو 4/ »149١«حتفلا» رظناو «ةديرب ثيدح نم ٠١/ "151,

 )1( يناريطلا هجرخأ )١١584(« «حتفلا» رظناو ٠١/ 167.

 )( هجام نباو «(707/4) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(5777) يراخبلا هجرخأ )١450(« ةشئاع ثيدح نم :(401/4) ىلعي وبأو .



 ىضرملا ةجلاعم يف ْكَي هيده يف :لصف الما (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مش سس ما كك تا اك اا١ا

 ًاعجو دحأ هيلإ ىكش اه لَو هللا لوسر نأ «نئسلا» يف دواد وبأو «هخيرات» يف يراخبلا ىور دقو

 :هل لاق الإ هيلجر يف ًاعجو هيلإ | ىكش الو «مِجَتْحا» :هل لاق الإ هسأر يف
 . 3”هءاّتجلاب ٌبِضَتخا# :

 الو ٌةحرق لَك ّيبنلا ُبيِصُي ال ناك : تلاق ٍهِلَك يبنلا ةمداخ عفار مأ ىملس نع :يذلمرتلا يفو

 . "”ءانجلا اهيلع عّضو الإ ةكوّش

 ةوق نم ةبّكرم اهناصغأو ءانحلا رجش ةوقو «ةيناثلا يف ٌسباي ءىلوألا يف دراب ءانحلاو :لصف

 يضرأ اهيف رهوج نم اهتبستكا ةضباق ةوق نِمو «لادتعاب راح «يئام اهيف رهوج نم اهتبستكا ةللحم

 .دراي

 ْغِضُم اذإ عفنيو «هب دِّمُض اذإ بصعلل ةقفاوم ٌةوق هيفو «راثلا قرح نم عفان لّلحم هنأ هعفانم نمو

 عفي هب دامّضلاو «نايبصلا هاوفأ يف ثداحلا عالقلا ءىربيو «هيف ضراعلا 29قالّسلاو مفلا حورق نِم

 عمشلا عم ٌةرون طلخ اذإو .نيوخألا مد لعف تاحارجلا يف ُلَعْفيو «ةبهلملا ةراحلا ماروألا نم

 .بنجلا عاجوأ نم عفني «درولا نهُّدو ءىَّقصملا

 ىلع نمْؤُي هنإف «ءانحي هيلجر لفاسأ تّبِضُحف «يبصب جرخي يِردُجلا أدب اذإ هنأ هصاوخ نمو

 فوصلا بايث يط نيب هُرْوَن لعج اذإو . .هيف كش ال بّرجم حيحص اذهو «هنم ءيش اهيف جّرخي نأ هينيع

 ًاموي نيعبرأ هوفص نم َبِرْشو ٌرِصُع مث ءهرّمخي بذع ءام يف هُقرو عَ اذإو ٠ ءاهنع سوسلا عنمو ءاهبيط
 ءادتبا نم عفني هنإف «ريغصلا نأضلا محلب هيلع ىَّذْعُيو ءركس مهراد ةرشع عم ًامهرد نورشع موي لك

 ٍ تيجع هيف ةيصاخب اجلا

 ةأرما هل تفصوف ءدجي ملف «أألام هئربُي نمل لذب هنأو ءهدي عباصأ ٌريفاظأ ثّقفشت كت ًالجر نأ يكحو

 . اهنسح ىلإ هريفاظأ تعجرو أربف «هبرشو ءامب هعقن مث «هيلع ِمِدْقُي ملف «ءانح مايأ ةرشع برشي نأ

 ماروألا اياقب هب َدْمُضو نمسلاب َنِحُع اذإو « اهعفنو اهنسح ًانوجعم رافظألا هب تمزلأ اذإ ءانجلاو

 ٌرعشلا تبْنُي وهو «ةغيلب ةعفنم نمزملا حّرقتملا برجلا نم عفنو اهعفن ءرفصأ ءام ٌحّشْرَت يتلا ةراحلا
 رئاسو «نيلجرلاو نيقاسلا يف ةضراعلا روثُبلاو تاطاَقَنلا نم عفنيو «سأرلا يوقّيو هنسحيو «هيوقيو

 .ندبلا

 هنوهركي ام مهئاطعإ كرتب ىضرملا ةجلاعم يف هلي هيده يف :لصف
 امهلوانت ىلع نوهركُي ال مهنأو ءبارشلاو ماعطلا نم

 : لَو هللا ٌلوسر لاق :لاق « «يِنَهَجْلا رماع نب ةبقع نع ٍهجام ُنباو ؛هعماج» يف يذمرتلا ىور

 . ”ههيقْسَيو مُهُمِمظُي ّلجَو َّرَع هللا نإ «ٍبارّشلاو ٍماَعطلا ئلَع مُكاَضْرَم اوهرْكُن ال»

 اميس ال :ةيهلإ مكح ىلع ةلمتشملا يرينا ملكلا هذه دئاوف ٌزغأ ام :ءابطألا ء ءالضف ضعب لاق

 ةعيبطلا لاغتشال كلذف «بارشلا وأ ًماعطلا فاع اذإ ضيرملا نأ كلذو ؛«ىضرملا جلاعُي نملو «ءابطألل

 . فيعض هدنسو « عفار يبأ ةأرما ئملس ثيدح نم «(9484) دواد وبأو غ1 «خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .(9007) هجام نباو )5١65(« يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .ناسللا لصأ ىلع جرخت رثب ()

 .اهب يوق هدانسإو :(74144) هجام نباو )5١40(( يذمرتلا هجرخأ (4)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز املهك ىضرملا ةجلاعم يف دو هيده يف :لصف

 «ناك امفيكو ءاهدومخ وأ ةيزيرخلا ةرارحلا فعضل اهناصُقُن وأ ؛هتوهش طوقسل وأ ءضرملا ةدهاجمب
 .ةلاحلا هذه يف ءاذِغلا ٌءاطعإ ٍذئنيح زوجي الف

 ءاهنم للحتي ام ٌضوِع اهيلع هب ةعيبطلا فِلْخُتل ءاذغلل ءاضعألا ٌبلط وه امنإ ٌعوجلا نأ ملعاو
 ,عوجلاب ناسنإلا سحق ؛ةدعملا ىلإ ٌبذجلا ّيهتني ىتح ايندلا ءاضعألا نم ىوصقلا ءاضعألا بذجتف
 وأ «ءاذغلا بلط نع اهجارخإو اهجاضنإو هتدامب ٌةعيبطلا تلغتشا «ءضرملا َدِجو اذإو ءءاذِغلا ٌبلطيف
 تلغتشاو ءاهلعف نع ةعيبطلا هب تلّطعت كلذ نم ءيش لامعتسا ىلع ٌضيرملا َهرْأ اذإف «بارشلا
 تاقوأ يف اميس الو «ضيرملا ررضل ًاببس كلذ نوكيف «هعفدو ضرملا ةدام جاضنإ نع هريبدتو همضهب

 «ةعقوتملا ةلزانلا ليجعتو «ةيلبلا يف ًةدايز كلذ نوكيف .هدومخ وأ يزيرغلا راحلا يفعض وأ «نارحبلا
 جعزم لامعتسا ريغ نِم اهيوقيو هتوق هيلع ٌظفحي ام الإ لاحلاو ٍتقولا اذه يف لمعتسُي نأ يغبني الو
 «رفونيَّللا بارشك هجازم َلدتعاو «ةيذغألاو ةبرشألا نم هماوق فظل امب نوكي كلذو «ةتبلأ ةعيبطلل
 هاوق شاعنإو ءطقف ةبيطلا ةلدتعملا جيرارفلا قرم ةيذغألا نمو «كلذ هبشأ امو ء«يِرلّطلا درولاو «حافتلاو
 . اهقيعم ال اهنيعمو «ةعيبطلا مداخ َبيبطلا نإف ؛ةراسلا رابخألاو «ةقفاوملا ةّرطَعلا حييارألاب

 ناك اذإف ءجضنلا ّضعب جضن دق جف مد مغليبلا نأو..ندبلل يذغملا وه ديجلا مدلا نأ ملعاو
 هترّيصو «هتجضنأو ةهتخبطو هيلع ٌةعيبطلا تفطع ءءاذغلا مدعو «ريثك مغلب هندب يف ىضرملا ضعب

 ندبلا ريبدتب هئاحبس هللا اهلكو يتلا ةوقلا يه ٌةعيبطلاو هاوس امع هب تفتكاو ءءاضعألا هب تذغو امد
 . هتايح ةدم هتسارحو «هتحصو هظفحو

 ضارمألا يف كلذو «بارشلاو ماعطلا ىلع ضيرملا رابجإ ىلإ ةردّنلا يف جاتحي دق هنأ ملعاو
 يذلا قلطملا نم وأ ءصوصخملا ماعلا نم ٌتيدحلا نوكيف اذه ىلعو «لقعلا طالتخا اهعم نوكي يتلا
 يف ٌحيحصلا شيعي ال ًامايأ ءاذغ الب شيعي دق ضيرملا نأ :ثيدحلا ىنعمو «ليلد هدييقت ىلع لد دق
 . اهلثم

 نَم الإ هفرعي ال ءابطألا هركذ ام ىلع دئاز فيطل ىنعم ؛مِهيِقْسَيو مهمعطُي هللا نإف» :هيكَي هلوق يفو
 يه لعفنت امك ءاهنع ةعيبطلا ٍلاعفناو «ندّبلا ةعيبط يف اهريئأتو «حاورألاو بولُقلا ماكحأب ةيانع هل
 :لوقنف «ةراشإ هيلإ ريشُت نحنو «ةعيبطلا نع ًاريثك

 ءاذِهلا بلط نع هب تلغتشا «فوخم وأ هوركم وأ بوبحم نم اهّلَعِشي ام اهل لصح اذإ سفنلا
 ديدشلا ملؤملا ساسحإلا نع هب لغتشت لب ءدرب الو رح الو لب «شطع الو عوجب ُنحُت الف ؛بارشلاو
 امب سفنلا تلغتشا اذإو «هنم ًائيش وأ كلذ هسفن يف دجو دقو. الإ دحأ نم امو هب ٌسِحَت الف «ملألا
 ءءاذغلا َماقم اهل ماق ,حيرفتلا ّيوق ًاحّرفم دراولا ناك نإف .عوجلا ملأب ٌنسحُت مل ءاهيلع دروو ءاهمهد
 قرش .هحطس يف رهظت ىتح دسجلا يف ٌةيومدلا ترجو «تّفعاضتو ءاهاوق هتشعتناو «هب تعيشف

 بلطت الف «هب ءىلتمتف «قورعلا يف ٌثعبنيف .بلقلا مد طاسبنا بجوُي حرفلا نإف «هّتيومد رهظتو ءههجو
 ترف اذإ ٌةعيبطلاو ءهنم ةعيبطلا ىلإو ءاهيلإ ٌبحأ وه امب اهلاغتشال داتعملا ءاذغلا نم اهلّطَع ٌءاَضعألا
 .هنود وه ام ىلع هترثآ «بحت امب

 بلط نع هتعفادُمو هتمواقمو هتيراحمب تلغتشا «ًافوخم وأ ًائزحم وأ ًاملؤم دراولا ناك نإو



 ةرْذُعلا جالع يف لَو هيده يف :لصف افنوب (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سس متبلت7تة ا اي

 تشعتنا «برحلا اذه يف ترفظ نإف «بارشلاو ماعطلا بلط نع لغش يف اهبرح لاح يف يهف «ءاذغلا

 تطحنا «ةروهقم ٌةبولغم تناك نإؤ ؛بارشلاو ماعطلا ةوق نم اهتاف ام ٌريظن اهيلع تفلخأو ءاهاوق

 ةرات ٌرهظت ةوقلاف «ًالاجس ٌردعلا اذه نيبو اهنيب ٌبرحلا تناك نإو «كلذ ني اهل لصحام بسحب اهاوق

 ٌرصنلاو «نيلتاقتملا نيودعلا نيب جراخلا برحلا لاثم ىلع امهنيب ُبرحلاف ةلمجلابو . ىرخأ يفتختو

 ريسأ امإو حيرج امإو ليتق امإ : :بولغملاو «بلاغلل

 ددملا اذهو «مدلاب هتيذغت ني ءابطألا هركذ ام ىلع ًادئاز هب هيذغُي ىلاعت هللا ني ددم هل : ضيرملاف

 نم ابرق هل بجوُي ام كلذ نم هل لّصحيف ٠ ٠«لجو زع هبر يدي نيب هجارطناو هراسكناو هفعض بسحب

 ىل ًايلو ناك نإف «هنم ةبيرق ٍظئدنع هبر ٌةمحرو ءٌةَبلق رسكنا اذإ هبر نم نوكي ام ٌبرقأ ٌدبعلا نإف ءهبر

 اهشاعتناو ءاهتوق نِ َمظعأ ءاوق هب شعتنتو «هتعيبط ىوق هب ىوقت ام ةيبلقلا ةيذغألا نم هل لصح ١

 هيلإ هقوش دتشاو «هبرب هنيقي يوقو ءهب هخحرفو «هب هسنأو «هيرل هّبحو هناميإ يوق املكو «ةيندبلا ةيذغألاب

 .هملع هلاني الو «بيبط فصو هكردُي الو «هنع ٌربعُي ال ام ةوقلا هذه ني هسفن يف دجو «هنعو هب ءاضرو

 روصلا ِقاَّشُع نِ ريثك لاح رظنيلف هب قيدصتلاو اذه مهف نع هُّسفن تفثكو ءهُعبط ظلغ نمو

 نم ٌسانلا دهاش دقو «ملعوأ «لام وأ ءهاج وأ ةروُص نم هنوقشعي ام بُحب مهُبولق تألتما دق نيذلا

 .مهريغ يفو مهسفنأ يف بئاجع اذه

 ىهنيو ءددعلا ٍتاوذ مايألا مايَصلا يف َلِصاوُي ناك هنأ لَك يبنلا نع حيحصلا» يف تيث دقو

 اذه نأ مولعمو .""”«ينيِقْسَيو يِبَر يِنُمِمظُي لَآ ينإ ْمُكَمْيَهَك ٌتْسَل» :لوقيو لاصولا نع هباحصأ
 «قرفلا ققحتي ملو «ًالصاوم نكي مل الإو ؛همفب ناسنإلا هلكأي يذلا ماعطلا وه سيل بارشلاو ماعطلا

 .؟ينيقشيو يبر ينُمِمظُي لظأ» :لاق هنإف «ًامئاص نكي مل لب

 ناك ولف ءهيلع نوُردقي ال ام ىلع هنم ُرِدقَي هنأو ءلاصولا سفن يف مهنيبو هنيب قرف هنإف ًاضيأو

 ءاذغ نم هّبيصن لَك ْنَم ثيدحلا نِم اذه َّمِهف امنإو ؛«مكتئيهك تسلا :لقي مل ءهمفب برشيو ٌلكأي

 .قفوملا هللاو «ينامسجلا ءاذِغلا ريثأت قوف هب اهئاذتغاو ءاهشاعنإو ةوقلا يف هريثأتو «بولقلاو حاورألا

 طوعّسلاب جالعلا يفو ءةرْدُعلا جالع يف هِي هيده يف :لصف
 الو «يِرْخبلا طْسّقلاو ٌةَماَجِحلا هب مُثْيَواَدَت ام ٌرِيحح» ؛لاق هنأ نيحصحصلا ينوب ع تن

 , 9وةَرْذُعلا نم لكلاب كلا او عت

 «ةشئاع ىلع ٍهيِكَو هللا لوسر َلخد : :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم هنع هدنسملا»و «ننسلا» يفو

 :لاقف .ةسأر يف ٌعجو وأ «ةرذعلا هب :اولاقف ؟ اذه امد : :لاقف ءًمد هارخنم ٌليسي يبص اهدنعو

 ًايدنِ ًأطسُق ْذُخَأَتْلُك هِسأَر ين ٌّعَجَو و ٌةرْذُع اهَدَلَو باص ِةَأَرْما امّيَأ «ّنُكدآلْوَأ َىْلُثْفَت ال ٌنُكَلْبَو»

 ,؟9أربف «يبصلاب كلذ َعِيضف اهنع هللا يضر ةشئاع ترمأف هي ةَظِْسُم مث .وامب دكت

 )١( ملسمو :؛(19375) يراخبلا هجرخأ ) )2)11١١7«تيبأ» ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم .

 .سنأ ثيدح نم :(77 ح) (1517) ملسمو «(5197) يراخبلا هجرخأ (؟)

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو 774(2) رازبلاو ((1911) ىلعي وبأو ((7084) ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو ء15 / دمحأ هجرخأ (6)

 .حيحصلا لاجر مهلاجرو «رازبلاو ىلعي وبأ هجرخأ 4 /



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 71 دوؤفملا جالع يف لَك هيده يف :لصف

 َرِذُع دق :ليق ءهنم جلوُع اذإف ءمدلا نم ٍقْلَحلا يف جّيهت :ةرذُعلا :ةَدْيَبُع يبأ نع ديبع وبأ لاق
 . ابلاغ نايبصلل ضرعتو «قلحلاو نذألا نيب اميف جرخت ةحرف :ةرذعلا :ليقو .ىهتنا روذعم وهف ءهب

 هدلوت نكل ؛ٌمغلبلا هيلع بلغي مد اهتدام ةرذعلا نألف «كوكحملا طسُفلاب اهنم طوعّسلا عفن امأو
 دقو .ىرخأ ضرعلابو «ةرات تاذلاب ةراحلا ةيودألاو ؛ةراحلا ءاودألا يف عفني دقو ؛ةيصاخلاب ءادلا اذه ىف هعفن نوكي دقو ءاهناكم ىلإ اهعفريو ةاهللا ُدّشَي فيفجت طسُقلا يفو ءرثكأ نايبصلا نادبأ يف
 .ورملا رزبو «يناميلا بشلا عم طسُقلا ةاهللا طوقس ةجلاعم يف «نوناقلا» بحاص ركذ

 هيفو ءولح وهو ءهنم ضيبألا وهو «يدنهلا دوعلا وه :ثيدحلا يف روكذملا يرحبلا طسّقلاو
 «نايبصلا ىلع هنوقّلعُي ءيش وهو «قالعلابو ءةاهللا زمغب مهدالوأ نوجلاعُي اوناكو «ةديدع عفانم
 .مهيلع ٌلهسأو «لافطألل ٌعفنأ وه ام ىلإ مهدشرأو .كلذ نع ِهْكَي ّيبنلا مهاهنف

 مث «ففجُتو نجعُتو لخُتو قدُت ةبكرمو ةدرفم ةيودأب نوكي دقو «فنألا يف ُّبَصُي ام :طوُعّسلاو
 امهعقري ام هيفتك نيبو ؛هرهظ ىلع قلتسم وهو «ناسنإلا فنأ يف اهب طعسُيو ؛ةجاحلا دنع لَكَ
 دقو «ساطعلاب ءادلا نم هيف ام جرختسيو ؛هغامد ىلإ لوصولا نم ظوعسلا نكمتيف «هسأر ضفخنتل
 . "”طعتسا هلك يبنلا نأ ؛هنئسا يف دواد وبأ ركذو .هيف هيلإ جاتحي اميف طوعّسلاب يوادتلا يي يبنلا حدم

 روؤفملا جالع يف كي هيده يف :لصف
 ُلوسر يناتأف ءًاضرم تضرم :لاق ءدعس نع ءدهاجم ثيدح نم «هئئس» يف دواد وبأ ىور

 ٌدوْوْفَم لُجَر َكَّنإ) :يل لاقو ءيداؤف ىلع اهدرب ٌتدجو ىتح ييدث نيب هذي عضوف ؛يندوُعَي يو هلل

 .هنطب يكتشي يذلا نوطبملاك ءهيكتشي وهف «هٌداؤف بيصأ يذلا :دوؤفملا
 . مفلا يبناج دحأ نم ناسنإلا هاقسُي ام :دودللاو

 اهنوك يفو .هنم ًةوجعلا اميس الو «ةنيدملا رمت اميس الو ءىادلا اذهل ةبيجع ةيصاخ رمتلا يفو
 الو ْمَس ْمْوَيلا كلذ ُهَّرضَيْمَل ةّيِلاَملا ِرْمَت ْنِم ِتاَرَمَت عْبَسِب َحْبَصَت ْنَمه :هلكب هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو « يحرلاب كردُت «ىرخأ ةيصاخ ًاعبس

 لضاف ءاذغ وهو «لدتعم :ليقو .اهيف بطر :ليقو .ىلوألا يف سباي «ةيناثلا يف ٌراَح ُرْمَّثلاو
 دالبلا يف ةيذغألا لضفأ نم وهو .مهريغو ةئيدملا ٍلهأك وفي ءاذغلا داتعا نمل اميس ال ةحصلل ظفاح
 نطاوب ةدوربل «ةدرابلا دالبلا لهأل هنم ٌعفنأ مهل وهو «ةيناثلا ةجردلا يف اهترارح يتلا ةراحلاو ةدرابلا
 مهيلي امو «فئاطلاو نميلاو زاجحلا ّلهأ ُرْيكُي كلذلو «ةدرابلا دالبلا ناكس نطاوب ةرارحو ءاهناكس

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ءسابع نبا ثيدح نم ,(7879) دواد وبأ هجرخأو )1١(
 ,(904) ملسمو 04548(2) يراخبلا هجرخعأ (9) .تاقث هلاجرو «(7417/0) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 ,050490 ملسم هجرخأ (4)



 دوؤفملا جالع يف لَو هيده يف :لصف اكلي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كس ا عا لل

نوعضي مهاندهاشو «لسعلاو رمتلاك «مهريغل ىتأتي ال ام ةراحلا ةيذغألا نم اهل ةهباشملا دالبلا نم
 يف 

 امك ليبجنزلا نولكأيو ءرثكأ وأ فاعضأ ةرشع وحن مهُريغ هعضي ام ٌقوف ليبجنزلاو لفلفلا نم مهتمعطأ

 مهّرضي الو كلذ مهقفاوُيو «لّقنلاب لقنتي امك مهنم هب ِلَّفَتتِي نم ُتدهاش دقلو «ىوُلَحلا مهُريغ لكأي

 نخستو «فيصلا يف ُهّربت رابآلا هايم دهاشُت امك ءدسجلا رهاظ ىلإ ةرارحلا جورخو «مهفاوجأ ةدوربل

 .فيصلا يف هجضنت ال ام ءاتشلا يف ةظيلغلا ةيذغألا نم ةدعملا جضنت كلذكو اتشلا يف

 رمتو «مهّتدامو مهُتوق وهو مهريغل ةطنحلا ةلزنمب ٌنوكي نأ داكي مهل رمتلاف «ةئيدملا لهأ امأو

 يف لخدي رمتلاو «ةوالحلا قداص ءمعطلا ُديذل ءمسجلا ُنيتم هنإف «مهرمت فانصأ دوجأ نِم ةيلاعلا

 تالضُملا نم هنع دلوتي الو «يزيرغلا راحلل وقم «نادبألا رثكأ قفاوُي وهو «ةهكافلاو ةيودألاو ةيذغألا

 . اهداسفو طالخألا نفعت نيب هداتعا نمل عنمي لب «ةهكافلاو ةيذغألا نم هريغ نع دلوتي ام ةئيدرلا

 نأ ٌبير الو ؛مهرواج نّمو ةئيدملا ٍلهأك «ٌصاخلا هب ديرأ يذلا باطخلا نم ٌتيدحلا اذهو

 اذه يف تبني دق يذلا ءاودلا نوكيف «هريغ نود ناكملا كلذ يف ةيودألا نم ريثك عفنب ًاصاصتخا ةنكمألل

 وأ «ءاوهلا وأ ةيرّثلا سفن ريثأتل هريغ ناكم يف تبن اذإ عفنلا كلذ هيف دجوي الو «ءادلا نم ًاعفان ناكملا

 تابنلا نم ٌريثكو «ناسنإلا عئابط فالتخا اهفالتخا براقُي عئابطو صاوخ ضرألل نإف «ًاعيمج امه
 ةيودأو «نيرخآل ةيذغأ موقل ةيودأ برو «ًالتاق ًامُس اهضعب يفو «ًالوكأم ًءاذغ دالبلا ضعب يف نوكي

 الو ءمهريغ بسانُت ال ٍدلِب لهأل ةيودأو ءاهاوس ضارمأ يف نيرخآل ٌةيودا يه ضارمأ نم موقل

 «ًاعبس تاوامسلا لجو زع هللا قلخف «ًاعرشو ًاردق تعقو دق اهنإف ءعْبَّسلا ةيصاخ امأو

 فاوطلا هدابعل هناحبس هللا عرشو «راوطأ ةعبس يف هقلخ لمك ناسنإلاو ءًاعبس مايألاو ءًاعبس نيضرألاو

 يف اعبس نيديعلا تاريبكتو ءًاعبس ًاعبس ٍرامجلا يمرو ءًاعبس ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ًاعبس

 يف ©"7ههْيَوَبأ َنِئَب َرْيُخ َنِيِِس ُعْبَس مالُمْلِل ٌراَص اذإدو 20عْبَسِل ٍةالَّصلاب مهوُرُما' :هلك لاقو «ىلوألا

 هضرم يف كي ُئيبنلا رمأو نك ُنَحَأ ُهّمأه :ةثلاث يفو هوّمَأ ْنِم هب ٌُقَحَأ هوبأ» :ىرخأ ةياور يفو «ةياور

 هللا هنيعُي نأ لي ٌيبنلا اعدو «لايل عبس داع موق ىلع حيرلا هللا رخسو «©”برق عبس نم هيلع ٌّبَصُي نأ

 عبس تتبنأ ةبحب قّدصتملا ةّقدص هب ٌفِعاضُي ام هناحبس هللا لّثمو ,'*”فسوي عبسك عبسب هموق ىلع

 ابأد اهوعرز يتلا نينسلاو ءًاعبس فسوي ٌبحاص اهآر يتلا لبانسلاو ؛ةبح ةثام ةلبنس لك يف لبانس
 ريغب ةمألا هذه نم ةنجلا لخديو «ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ ٌةقدصلا فعاضُتو «ًاعبس

 . ًافلأ نوعبس باسح

 نإف .هصاوخو هلك ددعلا يناعم تعمج ةعبسلاو «هريغل تسيل ةيصاخ ددعلا اذهل نأ بير الف

 .حيحص نسح :لاقو :ةربس ثيدح نم ؛(407) يذمرتلاو :(544) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .همأو هيبأ نيب ًامالغ رّيخ هي هنأ ةريره بأ ثيدح نم «(1701) هجام نباو «0747) دمحأو ,(109) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 ٠ يجيرختب 70-1156 /4 مامه نبال «ريدقلا حتف» يف ثحبلا اذه رظناو «هلبق ام اذكو « عوفرملا يف هرأ مل ظفللا اذه (")

 . ةشئاع ثيدح نم :(10947) نابح نباو )7١87(. ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو «(4447) يراخبلا هجرخأ (4)

 .دوعسم نبأ ثيدح نم :(4174) نابح نباو ((77614) يذمرتلاو )6٠٠١7(«: يراخبلا هجرخأ (5)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز *هك دوؤفملا جالع يف هِي هيده يف :لصف

 لوأ رتوو .ناثو لوأ عفش :بتارم عبرأ هذهف «كلذك رتولاو .ناثو لوأ :عفشلاو .رتوو عفش ٌددعلا
 ينعأ «ةعيرألا ددعلا بتارمل عماج لماك ددع يهو «ةعبس نم ّلقأ يف ٌبتارملا هذه عمتجت الو «ناثو
 لوألا عفشلابو ؛ةسمخلا يناثلابو «ةثالثلا لوألا رتولاب ينعنو «يناوثلاو لئاوألاو ءرتولاو عفشلا
 لك :طارقب لاق دقو .نيراحبلا يف اميس الو «ةعبسلاب ميظع ءانتعا ءابطأللو «ةعبرألا يناثلابو «نينثإلا
 ءةعبس سانلا نانسأو «ةعبس مايألاو «ةعبس موجنلاو ىازجأ ةعبس ىلع رّدقم وهف ملاعلا اذه نم ءيش
 وأ ىنعملا اذهل وه له «ددعلا اذه صيصخت يف هردقو .هعرشو هتمكحب ملعأ ىلاعت هللاو «رمعلا ىهتنم ىلإ مره مث .خيش مث «لهك مث ءباش مث َقِهاَرُم مث «ةرشع عبرأ ىلإ يبص مث ءعبس ىلإ لفط اهلوأ
 ؟هريغل

 ثيحب ءرحسلاو مسلا نم ءاهنيعب ةعقبلا هذه نم «دلبلا اذه نم ءرمتلا اذه نم ,ددعلا اذه عفنو
 ءابطألا مهنع اهاقلتل فابطألا نم امهريغو سونيلاجو طارقب اهلاق ول يتلا صاوخلا نم «هتباصإ عنمت
 نيقي هلك همالك نمف «نظلاو نيمختلاو سدحلا هعم امنإ لئاقلا نأ عم ؛دايقنالاو ناعذإلاو لوبقلاب
 ةرات مومسلا ةيودأو .ضارتعالا كرتو ءميلستلاو لوبقلاب هلاوقأ ىقلتُت نأ ىلوأ «يحوو ناهربو عطقو
 .ملعأ هللاو «تيقاويلاو رهاوجلاو راجحألا نم ريثك صاوخك ةيصاخلاب نوكت ةراتو «ةيفيكلاب نوكت

 «صوصخملا ماعلا نِم ٌثيدحلا ٌنوكيف «مومسلا ضعب يف روكذملا رمتلا ٌعفن زوجيو :لصف
 «هنايب نِم دب ال رمأ انه اه نكلو ءمس لك نم ةصاخلا ةبرّثلا كلتو ءدلبلا كلت ةيصاخل هُعفن زوجيو
 عقد ىلع هب نيعتستف :ةعيبطلا هلبقتف هب عفنلا ًداقتعاو «هّلوبق ءاودلاب ليلعلا عافتنا طرش نِم نأ وهو
 سانلا دهاش دقو «يقلتلا لامكو «لوبقلا نسحو «داقتعالاب عفني تاجلاعملا نم ًاريثك نإ ىتح «ةلعلا
 ٌقاطلس ىوقيو «ةوقلا ٌشعتنتف ءهب سفنلا ٌحرفتو ءهل اهّلوبق دتشي ةعيبطلا نأل اذهو ؛بئاجع كلذ نم
 ًاعفان ةيودألا نم ريثك نوكي سكعلابو «يذؤملا عفد ىلع دعاسيُف «يزيرغلا راحلا ثعبنيو «ةعيبطلا
 . ًائيش اهيلع يدجي الف «لوبقلاب هل ةعيبطلا ذحخأ ٌمدعو «هيف ليلعلا داقتعا ٌءوس هلمع ٌعطقيف «ةلعلا كلتل

 ايندلاو ء«داعملاو شاعملاو «نادبألاو بولقلل اهعفنأو «ةيفشألاو ةيودألا مظعأب اذه ربتعاو
 ءعفنلاو ءافشلا هيف دقتعت ال يتلا بولقلا عفني ال فيك ءىاد لك نِم ءافش وه يذلا نآرقلا وهو «ةرخآلاو
 ماتلا اهؤافش هنإف «نآرقلا ني َعفنأ طق ًءاود بولقلا ءافشل سيلو ءاهضرم ىلإ ًاضرم الإ اهديزي ال لب
 نم ةماتلا ةيمحلا اهيمحيو «ةقلطملا اهتحص اهيلع ظفحيو «ىأربأ الإ ًامقس اهيف رداغُي ال يذلا لماكلا
 هنأ هيف بير ال يذلا مزاجلا اهداقتعا مدعو ؛هنع بولقلا رثكأ ٌضارعإف اذه عمو ءرضمو ذؤم لك
 فب ءافشلا نيبو اهنيب لاح اهسنج ونب اهبكر يتلا ةيودألا ىلإ هنع لودعلاو «هلامعتسا مدعو ؛كلذك
 ىضرملا ىبرتو «بولقلا نم ةنمزملا ءاودألاو للعلا تنكمتو «ضارعإلا دتشاو «ٌدئاوعلا تبلغو
 مظعف ءمهنونظ هب نونسحيو هنومظعُي ْنَمو ءمهخويش مهل هعضو امو مهسنج ينب جالع ىلع ءابطألاو
 كلتب اهوجلاع املكو ءاهُجالِع مهيلع ايعأ للعو ضارمأ تبكرتو ؛ُءادلا مكحتساو «ثاصملا
 : مهيلع يداتُي لاحلا ٌناسلو «تيوقو ءاهرمأ مقافت ةثداحلا تاجالعلا

 ُلوصوهيلإاموءاًفُشلاُبْرُف ٌةّمجج ُبِئاَجَعلاو ٍبِئاَجَعلا َّنِمو
 ُلوَمْحَماَمِروُهُظ َقْوَف ُءاَملاو امّملا اَهُنُثْمَي ِءاَدِيَّبلا يف سييلاك



 ةيمجلا يف لَو هيده يف :لصف لها/ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 متت سس ا يكل

 ,ةهكافلاو ةيذغالا ررض عفد يف هلي هيده يف :لصف
 اهعفن يوقيو اهررض عفدي امب اهحالصإو

 َبَطّرلا لكأي لي هللا لوسر ٌتيأر :لاق «رفعج نب هللا دبع ثيدح نم ؛نيحيحصلا# يف تبث

 0 ,29ءابقلاب

 ٌعيرس هنكلو «هابلا يف ديزيو ءاهقفاوُيو «ةدرابلا ةدعملا يوقُي «ةيناثلا يف بطر راح :بطُرلاو

 بطر دراب ءاثقلاو «نانسألاب رضمو «ةناثملا عجوو ءددسلل دلوم عدصم ؛مدلل ركعم شطعم «نفعتلا

 «ةبهتلملا ةدعملا ةرارحل ء ءىفطم «ةيرطعلا نم هيف امل همشب ىوقلل شينم ءشطعلل نكسم «ةيناثلا يف

 .ةناثملا عجو نم عفنو «لوبلا ٌردأو «شطعلا نكس «برشو ءءاملاب بلحتساو قّدو ءهرزب ففج اذإو

 نم عفن (''جَتْحَبِيَملا عم دامض هنم لمعو هقرو قد اذإو ءاهالج ءنائسألا هب كلُدو «لخثو قد اذإو

 .بِلكلا بلكلا ةضع

 ةمواقمو «هررض رثكأل ةلازإو ءرخآلا حالص امهنم لك يفو «دراب اذهو ءراح اذهف «ةلمجلابو

 لب «ةحصلا ظفح يف لصأ وهو هلك جالعلا لصأ اذهو «ىرخألاب اهتروس عفدو ءاهدضب ةيفيك لك

 «ليدعتو اهل حالصإ ةيودألاو ةيذغألا يف هلاثمأو كلذ لامعتسا يفو . . اذه نم دافتسي هلك بطلا ملع

 تلاق «هبصخو هتوقو «ندبلا ةحص ىلع نوع كلذ يفو ءاهلباقُي اَمِل ةرضملا تايفيكلا نم اهيف امل عفدو

 .تنمسف «بطُرلاو ءاثقلاب ينونمسف «نمسأ ملف ءيش ّلُكِب ينونّمس : اهنع هللا يضر ةشئاع

 «بطرلاب سبايلاو «سبايلاب بطرلاو «درابلاب راحلاو ءراحلاب درابلا ررض عفدف «ةلمجلابو

 انسلاب هرمأ نم مدقت ام اذه ريظنو «ةحصلا ظفحو «تاجالعلا عاونأ غلبأ نم رخآلاب امهدحأ ليدعتو

 ىلع همالسو هللا تاولصف «هلدعُيو ءانسلا هب حلصي نمسلا نم ءيش هيف يذلا لسعلا وهو «تونّسلاو

 .ةرخآلاو ايندلا حلاصمبو «نادبألاو بولقلا ةرامعب ثعُب نم

 ةيمجلا يف ٌهْلَج هيده يف :لصف

 «قفاوملا غارفتسالا ىلإ جيتحا «ظيلختلا عقو اذإف «ةحص ظفحو ةيمح :نائيش هلك ءاودلا

 ةيمحو «ضرملا ٌبِلِجي امع ةيمح :ناتيمح ةيمحلاو .ةثالثلا دعاوقلا هذه ىلع هلك بطلا ٌرادم كلذكو

 اذإ ضيرملا نإف «ىضرملا ةيمح :ةيناثلاو ءءاحصألا ةيمح :لوألاف .هلاح ىلع فقيف «هديزي امع

 .هعفد يف ىوقلا تذخأو ءديازتلا نع هّضرم فقو «ىمتحا

 وأ طبل ني مكي دع وأ ٍرَمَس لع وأ هت مش نإَو» :ىلاعت هلوق ةيدحلا يف لصألاو

 هنأل 0 0[ :ءاسنلا] اًبَيَط !ًديِعص أوُمَتَمَتَ ومسيَتَف هام آم اودي ملف هانا سمك

 هلي هللا ٌلوسر ّىلع لخد :تلاق «ةيراصنألا سيق تنب رنملا ّمأ نع هريغو ؛هجام نبا نئس» يفو

 لكأي يلع ماقو اهنم لكأي هلي هللا لوسر اقف «ةقّلعم يلاود انلو «ضرم نم ٌهَقاَن يلعو ؛يلع هعمو

 تئجف «ًاقلسو ًاريعش ٌتعنصو : تلاق .ٌّفَك ىّنَح هُةِقاَن َكّنِإ» :يلعل لوقي لَو هللا لوسر قؤطف ءاهنم

 .ةيسراف ةملك يهو بنعلا خوبطم :جتخبيملا (؟) .05045) ملسمو ((0410) يراخبلا هجرخأ )١(



 )6 دايعلا ريخ يده يف داعملا داز الهم ةيمجلا يف بِك هيده يف :لصف

 ُعقْنأ ُهنإَك ءْبِصا اذهل نيه : يلعل كك يبنلا لاقف دب
© , 
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 ُنَمْوَأ هّنإَك ءْبِصَأَك اذه ْنِم» :لاقف ظفل يفو ؛َكَل

 :لاقف ءرمتو زبخ هيدي نيبو للي ّيبنلا ىلع ٌتمدق :لاق بيهُص نع ًاضيأ ؛هجام نبا نئس» يفو
 نم ٌعْضْنأ ؛هللا لوسر اي :تلقف «؟دَمَر كيو أ :ت لكأتآ» :لاقف .ٌتلكأف ًارمت ٌثذخأف وْلُكَف ْنْدا»
 , "7و هللا لوسر مّسبتف ,ىرخألا ةيحانلا

 هَضيرَم ْمُكُدَحَأ يِوْحَي اَمُك ءاينُدلا ّنِم ٌةاَمَح «ًادْبَع ٌٍّبَحَأ اذإ هللا َّنإد : هلو هنع ظوفحم ثيدح يفو
 . ؟0:اينكلا ّنِم ٌنْؤملا هَدْبَع يخي هللا َّنإ» :ظفل يفو .«ٍباَرّشلاو ٍماَمظلا ِنَ

 هىادلا تيب ٌةَدِعَملاو «ءاودلا ُنمأر ٌةيمحلا» :سانلا نم ريثك ةنسلأ ىلع رئادلا ٌثيدحلا امأو
 ُخِصَي الو «برعلا بيبط ةَدَلُك نب ثراحلا مالك نم وه امنإ ثيدحلا اذهف .«داتعا ام مسج َّلُك اوُدرَعو
 ,ندبلا ٌضوح ةّدِعَملا نأ» : ِةكَي يبنلا نع ركذيو . ثيدحلا ةمثأ نم دحاو ٌريغ هلاق هلي يبنلا ىلإ هٌعفر
 تردص .ٌُةّدعملا ِتَمِقَس اذإو ,ةحصلاب ٌقورعلا تردص ٌةَدِعّملا تححص اذإف «ةدراو اهيلإ قورعلاو
 .©9«مقسلاب ٌقورعلا

 طيلختلا ةلزنمب ةرضملا يف حيحصلل مهدنع ةيمحلاو قيمحلا بطلا سأر :ثراحلا لاقو
 ةوقلاو ءاهتوق ىلإ دعب عجرت مل هتعيبط نإف «ضرملا نِ ِهِقاَنلل ةيمحلا نوكت ام ٌعفنأو «هِقاَّنلاو ضيرملل
 ِءادتبا نم بعصأ وهو ءاهّساكتنا بجوُي هظيلختف «ةدعتسم ءاضعألاو «ةلباق ةعيبطلاو «ةفيعض ةمضاهلا

 َيلاوّدلا نإف «ريبدتلا نسحأ هِقان وهو يلاوّدلا نم لكألا نم يلعل هي ّيبنلا عنم يف نأ ملعاو
 ةعرسل ضرملا نم هقانلاب ٌرضت ةهكافلاو ءبّنِملا ٍديقانع ةلزنمب لكألل تيبلا يف قّلعُت بطلا نم ٌءاَنْقأ
 «ةلعلا راثآ عفدب ةلوغشم يهو ءاهتوق نم دعب نكمتت مل اهنإف ءاهعفد نع ةعيبطلا فعضو ءاهتلاحتسا
 يه امع هحالصإو هتجلاعمب لغتشتف «ةدعملا ىلع ٍلقث عون ةصاخ ٍبطّرلا يفو .ندبلا نِ اهتلازإو
 هيدي نيب عضو املف ءٌّديازتت نأ امإو «ةيقبلا كلت فقت نأ امإف «هراثآو ضرملا ةيقب ةلازإ نم هددصب
 ديربتلا نم ريعشلا ءام يف نإف ءهقانلل ةيذغألا عفنأ نم هنإف «هنم بيصُي نأ هرمأ نيعشلاو قْلّسلا
 «قلسلا لوصأب َحِبُظ اذإ اميس الو .هقانلل حّلصأ وه ام ةعيبطلا ةيوقتو «نييلتلاو .ينيطلتلاو «ةيذغتلاو
 . هنم فاّحي ام طالخألا نم هنع دّلوتي الو «فعض ِهَيَدِعَم يف نمل ءاذغلا قفوأ نمي اذهف

 ُصصَمَي ناك هامح ام ةدش نم هنإ ىتح ؛هل ًاضيرم هنع هللا يضر ُرَمُم ىَمَح :ملسأ نب ٌديز لاقو
 .ىونلا

 .نسح دانسإب :(7805) دواد وبأو )7١79(2 يذمرتلاو .037447) هجام نبا هجرخأ )١(
 .تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ 17/7 «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(7441) هجام نبا هجرخأ (؟)
 ثيدح :يذمرتلا لاقو «يبهذلا هقفاوو هححصو ؛.نامعنلا نب ةداتق ثيدح نم 2709/4 مكاحلاو )5١75(, يذمرتلا هجرخأ (0)

 .دهاوش ثيدحللو «بيرغ نسح
 هللا دبع نب ىيحي هيف :81/5 ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «ةريره يأ ثيدح نم :(4740) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (4)

 .فيعض وهو «يتلبابلا



 ةعّدلاو ءنوكسلاب ٍدمّرلا جالع يف كي هيده يف 0764 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مميش شخخش سوا ا ا كسا مص ا ل

 هّديازت عنمتف «لصح اذإو هّلوصح عنمتف «ءادلا لبق ةيودألا عفنأ نم ةيمحلاف :ةلمجلابو

 .هّراشتناو

 ةوهشلا تدتشا اذإ « | ؛خيحصلاو هقانلاو ليلعلا هنع ىمحُي امم ًاريثك َّنأ ملعُي نأ يغبني اممو : لصف

 وانت هّرضي مل «همضه نع ٌةعيبطلا ٌرِجْعَت ال يذلا ٌريسيلا ءيشلا هنم لوانتف «ةعيبطلا هيلإ تلامو «هيلإ

 دقو «هررض نم ىسْحُي ام ناحلصيف «ةبحملاو لوبقلاب هنايقلتت ةّدِعَملاو ةعيبطلا نإف ءهب عفتنا امبر لب

 ىلع ٌدمرأ وهو ًابيِهُص كي ئبنلا رقأ اذهلو «ءاودلا نم ةعفدتوا ٌةعيبطلا ههركت ام لوانت ني ٌعفنأ نوكي

 كو هللا لوسر ىلع لخد هنأ يلع نع ىورُي ام اذه نمو .هّرُضَت ال اهنأ ملعو «ةريسيلا ٍتارمتلا لوانت

 ىّنح ىرخأب مث «ةرمتب هيلإ ىمرو ؟هيهتشت ءُئلع اي» :لاقف «هلكأي رمت كي يبنلا يدي نيبو .ٌدمرأ وهو

 . 00ثكع اَي ب َكِيْسَح» :لاق مث ءًاعبس هيلإ ىمر

 داع ِةكَي يبنلا نأ ؛ سابع نبا نع «ةمركع ثيدح نم ةوننسا يف هجام نبأ ءاور ام اذه نمو

 ْنَم» :لك يبنلا لاقف ءأكعك يهتشأ :ظفل يفو ّرب ٌرْبُخ يِهَتْشأ : :لاقف ؟؟يِهتْشَت اما :هل لاقف ءًالجر
 سوسو »# عمل مسصوا 2

 9 ءاتْيَش مُكيحأ ٌضيِرَم َهَّتْش امَهَتْشا اًذإد :لاق مث :كهيِخأ ىلإ ْثَصْيَيْلُك رب ٌدْيخ ُهَدْنِع َّناَك

 «يعيبط قداص عوج نع هيهتشي ام لوانت اذإ ّضيرملا نإف « «فيطل يبط رس ثيدحلا اذه يفف

 «هتوهش قدص نإف «هسفن يف ًاعفان ناك نإو «هيهتشي ال امم ًاررض ّلقأو َعفنأ ناك ءام ررض هيف ناكو

 :ةلمجلابو . ًاررض هنم اهل ُبِلْجَي دق «عفانلل اهتهاركو ةعيبطلا ضغبو ءهررض عفدي ةعيبطلا ةبحمو

 هيلإ سفنلا ثاعبنا دنع اميس «هوجولا ٍدمحأ ىلع هُمِضهتف «ةيانعب هيلع ةعيبطلا لبقُت ىهتشملا ذيذللاف

 .ملعأ هللاو «ةوقلا ةحصو «ةوهشلا قدصي

 «ٍةعّدلاو ءنوكسلاب ٍدمّرلا جالع يف هلي هيده يف :لصف
 دمرلا جيهَي امم ةيمجلاو «ةكرحلا ِكرتو

 نِم ًايلع ىمحو ؛دمرأ وهو ,هّلكأ هيلع ركنأو «رمتلا نم ًابيهص ىمح هلي ّيبنلا نأ مَّدقت دقو

 .دمرلا هباصأ امل ٍبطّرلا

 ىتح اهتأي مل هاسن نم ٍةأرما ُنيع تّدهَر اذإ ناك لك هنأ :«يوبنلا بطلا» باتك يف ميعُت وبأ ركذو
 . 9 اهئيع أربت

 دحأ ٌبابصنا هّيبسو ءرهاظلا اهّضايب وهو «نيعلا نم ةمحتلملا ةقبطلا يف ضرعي راح مرو :دمرلا

 وأ «نيعلا رهوج ىلإ طسِق اهنم ٌثعبنيف «ندبلاو سأرلا يف اهتيمك رّثكت ةراح حير وأ «ةعبرألا طالخألا

 َضَرَع امم اهءافش كلذب ٌمورت «ًاريثك ًارادقم حورلاو مدلا نِم اهيلإ ةعيبطلا لسرتف «نيعلا بيصُت ٌةبرض

 .هدض بجوي ٌسايقلاو «بورضملا وضعلا مري كلذ لجألو ءاهل

 «بطر راح رخآلاو «سباي راح امهدحأ :ناراخُي وجلا ىلإ ضرألا نم ٌعِفتري امك هنأ ملعاو

 .هنهو ليلد اذهو ءرخآ عضوم يف هرأ ملو «(5841/1) مقري (لامعلا زنك" يف يدنهلا هركذ )١(

 .ثيدحلا نيل وهو «ةريبه نب ناوفص هدنس يف :ةدئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو )١44(: هجام نبا هجرخأ (1)

 . ةشئاع ثيدح نم «بطلا» يف ميعن يبأل هازعو ١/ 017١ «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذ ()



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 7 ةعّدلاو نوكسلاب مرا جالع يف لَو هيده يف
 اهاهتنم ىلإ ةدعملا رعق نم ٌعِفتري كلذكف «ءامسلا كاردإ نِم انراصبأ ناعئميو « ًامكارتم ًاباحس نادقعنيف
 «ميشايخلا ىلإ هتعفدو كلذ ىلع ٌةعيبطلا تيوق نإف «ىتش للِع امهنع دّلوتيو ءرظنلا ٍناعنميف «كلذ لثم
 ثدحأ ءِبْنَجْلا ىلإ هتعفد نإو «قانُحلا ثدحأ نيَّرْجْنَملاَو ةاهللا ىلإ هتعفد نإو «ماكُزلا ثدحأ
 ىلإ هتعفد نإو ءٌةَطْبَحلا ثدحأ «بلقلا ىلإ ردحنا نإو «ةلزّنلا ثدحأ ردصلا ىلإ هتعفد نإو «ةصوّشلا
 ثدحأ غامّدلا لزانم ىلإ هتعفد نإو ءَنالّيَّسلا ثدحأ :؛فوجلا ىلإ ردحنا نإو «ًادمر ثدحأ نيعلا
 مونلا ناك كلذلو «ديدشلا مونلا ثدحأ هّقورع هب تالتماو «هنم غامدلا ٌةيعوأ تبطرت نإو ؛نايسنلا
 نإو ءرهسلاو عادّصلا هبقعأ «هيلع ْرِدقي ملف «سأرلا نم ذوفنلا راخبلا بلط نإو . ًاسباي رهسلاو «ًابطر
 ماد هبقعأ ,ةماهلا طسوو سأرلا ةمق كلم نإو «ةقيقشلا هبقعأ «سأرلا يقش دحأ ىلإ راخبلا لام
 نإو «ساطُملا ثدحأ ؛حايرأ هنم تجاهو بّظرت وأ ءنخس وأ ؛غامدلا ُتاجِح هنم درب نإو «ةضيبلا
 ةرملا جاهأ نإو «تاكّسلاو ءامغإلا ثدحأ «يزيرغلا راحلا بلغ ىتح هيف ةيمغلبلا ةبوطرلا جاهأ
 ثدحأ ؛بصعلا يراجم ىلإ كلذ ضاف نإو ؛ساوسولا ثدحأ ؛غامدلا ًءاوه ملظأ ىتح ءادوسلا
 ناك نإو «جلافلا هبقعأ «هيراجم يف كلذ ضافو سأرلا بصع ٌعماجم تبطرت نإو «يعيبطلا عرّصلا
 ناك «كلذ يف ردصلا هكرش نإف ؛''”ماسْربْلا ثدحأ «غامدلل ةيمحم ةبهتلم ءارفص ٍةَرِم نم راخُبلا
 . لصفلا اذه مهفاق ؛“"”ًاماسرس

 ديزي امم ٌعامجلاو ؛دمرلا ٍلاح يف ةجئاه ةكرحتم نوكت سأرلاو ندبلا طالخأ نأ :ٌدوٌصقملاو
 «ةلاحم ال ةكرحلاب نُحسيف «ندبلا امأف .ةعيبطلاو حورلاو ندبلل ةيلك ةكرح هّنإف ءاهناروثو اهتكرح
 قلعت لوأ ّنِإف «ندبلاو سفنلا ةكرحل ًاعبت كرحتت ٌحورلاو ءاهلامكتساو ةذلل ًابلط اهتكرح ٌدتشت سفنلاو
 َلِسِرُت نأ لجألف «ةعيبطلا ةكرح امأو .ءاضعألا يف ثبّتتو «ٌحورلا أشني هنمو «بلقلاب ندبلا نم حورلا
 . هلاسرإ بجي يذلا رادقملا ىلع ينملا نم هلاسرإ بجي ام

 ٌحورلاو ؛هطالخأو هتعيبطو ءهاوقو ندبلا اهيف كّرحتي ةماع ةيلك ةكرح عامجلاف ؛ةلمجلابو
 «ةفيعضلا ءاضعألا ىلإ اهناليسو اهعفد بجوُت اهل ةققرم طالخألل ةريثم يهف ةكرح ٌلكف «سفنلاو
 . عامجلا ٌةكرح اهيلع ام رضأف .نوكت ام ٌفعضأ اهدمر لاح يف نيعلاو

 يف نأ عم اذه .نادبألا ُرّوُت ةكرحلا نأ نفسلا ُبوكر ندي دقو :«لوصفلا» باتك يف طارقب لاق
 امهتالضف نم ندبلاو سأرلا ٍةيقنتو «غارفتسالاو ةيمجلا نم هيعدتسي ام اهنم «ةريثك ٌعفانم دمرلا
 «ةفينعلا تاكرحلاو ؛نزحلاو مهلاو «بضغلا نم ندبلاو سفنلا يذؤُي امع ٌفكلاو ءامهتانوفُعو
 .ىمعلا قورع عطقي هنإف ءدمرلا اوهركت ال :يفلس رثأ يفو .ةقاشلا لامعألاو

 كلذ دادضأ نإف ءاهب لاغتشالاو نيعلا سم ُكرتو «ةحارلاو نوكسلا ٌةمزالم هجالع بابسأ نمو
 ُكْرَت ِْيَعلا ُءاَوَكَو «ِنِيَعلا لكم دمحم باَحضأ ُلَتَم :فلسلا ُضعب لاق دقو .اهيلإ داوملا ٌبابصنا بجوُي
 نم وهو «نيعلا يف ٍدرابلا ِءاملا ٌريطقت ٍدمرلا ٌجالع» :وب ٌملعأ هللا .عوفرم ثيدح يف يوُر دقو .اهّسَم
 اذهلو ًاراح ناك اذإ دمرلا ةرارح ءافطإ ىلع هب ناعتسُي دراب ءاود ءاملا نإف «راحلا دمرلل ةيودألا عفنأ

 )١( بلقلاو دبكلا نيب يذلا باجحلا يف باهتلا :ماسربلا .
 ) )1.غامدلا باجح يف مرو :ماسرسلا



 ماعطل حالصإ يف دب هيده يف :لصف الكأذ (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 حمس حس سا ا ا كا

 كَ هللا لوسر ّلَعَف امك ِتْلَعَف ول : اهّثيع تكتشا دقو بنيز هتأرمال هنع هللا يضر دوعسم نب للا ُدبع لاق

 «ٍِساّنلا بر َسأَبلا ٍبِهْذأ» :نيلوقت مث ءاّملا كنيع يف َنيِحضنت ءيِفْشُت نأ ٌردجأو كل ًاريخ ناك

 . !امَقَس ُرِواَعُي ال ءاَفِش ءَكْؤاَمِش الإ َءاَمِش آل يِفاَّشلا َتْنَأ فْشاو

 ةوبنلا مالك لعجُي الف «نيعلا عاجوأ ضعبو «دالبلا ضعبي صاخ هنأ ًارارم مدقت امم اذهو

 «عقي ام باوصلا فالخو ءاطخلا نم عقيف ءاصاخ ًايئزج ماعلا ُئيلكلا الو ءًاماع ًايلُك صاخلا ع ٌئئزجلا

 . ملعأ هللاو

 ندبلا هعم ُدْمْجَي يذلا يلكلا ناَردَخلا جالع يف لك هيده يف : لصف

 اوُلكأف ةرجشب اوُرم ًاموق نأ :يدهّنلا نامثع يبأ ثيدح نم ؛ثيدحلا بيرغ# يف ديبع وبأ ركذ

 اميف مهيلع اوُيصو ءناَئّشلا يف ءاملا اوُسّرق» : هي يبنلا لاقف ءمهتدمجأف «حير مهب تّرم امنأكف ءاهنم

 اذه نم وه امنإ كربلا سرت دق :سانلا لوقو . اودرب ينعي : اوسرق :ديبع وبأ لاق مث 93 ,20(نيناذألا نيب

 ركذ امنإو .ةّنَش :ةبرقللو ءْنَش :ءاقّسلل لاقُي ءناقلُحلا برقلاو ةيقسألا :نائّسلاو .داصلاب سيل نيسلاي

 ىمسف «ةماقإلاو رجفلا ناذأ ينعي :«نيناذألا نيب# :هلوقو .ءاملل ًاديربت ٌدَشَأ اهنأل ٍدّدَجلا نود نانّسلا

 .همالك ىهتنا .ًاناذأ ةماقإلا
 هّعوقو ناك اذإ ءادلا اذه جالع لضفأ نم لكي ّيبنلا نِم ُجالعلا اذهو :ءابطألا ٌُضعب لاق

 مهيلع درايلا ءاملا ٌبصو «اهناكس نطاوب يف فيعض يزيرغلا ٌراحلاو «ةسباي ةراح دالب يهو ءزاجحلاب

 لماحلا ندبلا يف رشتنملا يزيرغلا راحلا عمج بجوي مويلا تاقوأ ٌدربأ وهو  روكذملا تقولا يف

 ىادلا كاذ لحم وه يذلا هنطاب ىلإ ندبلا راطقأ نم ٌعمتجيو «ةعفادلا ةوقلا يوقيف «هاوق عيمجل

 وأ «طارقب نأ ولو «لجو ِّرع هللا نذإب هعفديف «روكذملا ضرملا عفد ىلع ىوقلا يقابب رهظتسيو
 .هتفرعم لامك نم اوُبِحَعو «ءابطألا هل تعضخل «ءادلا اذهل ءاودلا اذه فصو ءامهريغ وأ <« سونيلاج

 ء,بابذلا هيف عقي يذلا ماعطلا حالصإ يف ِهلَي هيده يف :لصف
 اهدادضاب مومسلا تارضم عفد ىلإ هداشرإو

 ٍءاَنِإ يِف ُباَبُّدلا ّعَكَو اًدإد : لاق ِهِي هللا لوسر نأ «ةريره يبأ ثيدح نم. «نيحيحصلا» يف

 . ””اّفِش ٍرْخآلا يفو :ةاَد ِهْيَحاَتَج ِدَحَأ يف َّنِإَك «هوُلُقماف «مفيعأ

 ٌمَس ٍباَبُّذل ١ يَحاَتَج ُدَحَأ» : لاق كو هللا لوسر نأ  ٍيِردُخلا ديعس يبأ نع اهجام نبأ نئس» يفو

 , ؟9ةاَقّشلا ٌرخْوُيو مسا ْمُد مدعي هن هوُلُقْاَف ماعلا يف َعَكَو اذِإَك كاَمِش ٌرَحآلاو

 . يبط رمأو «يهقف رمأ : نارمأ هيف ثيدحلا اذه

 ال هنإف «عئام وأ ءام يف تام اذإ بابذلا نأ ىلع ًادج ةلالدلا رهاظ ٌليلد وهف : يهقفلا امأف

 نأ هب ٍلالُدِتسالا ٌةجوو .كلُذ يف فلاخم فلسلا يف فَرْعُي الو «ءاملعلا روهمج لوق اذهو (هسجني

 )١( حيحص ٍدائسإب 7670(2) هجام نباو ؛(78417) دواد وبأ هجرخسأ .

 .دانسإ الي اذكه 710 ١/ ؟بيرغلا» يف ديبع وبأ هركذو ءلسرم اذهو 7 /5 ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 .(1545) نابح نباو «(917/87) يراخبلا هجرخلأ امنإو «ملسم دنع هدجأ ملو «ةريره يأ ثيدح نم نيحيحصلل فنصملا ءازع ()

 . تاقث هلاجرو )96٠4(« هجام نبا هجرخأ (1)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الكا ةرثتلا جالع يف هلك هيده يف :لصف

 ٌماعطلا ناك اذإ اميس الو «كلذ نم تومي هنأ ٌمولعمو «ماعطلا يف هسمغ وهو هلْقَمِب رمأ هلي يِبّنلا
 ىلإ ُمكحلا اذه َيّدُع مث ؛هحالصإب رمأ امنإ و وهو ؛ماعطلا داسفإب ًارمأ ناكل هسجتُي ناك ولف «ًاراح
 .هتلع مومُعي معي مكحلا ذإ «كلذ وابشأو توبكنعلاو ءروبنزلاو ةلحتلاك «ةلئاس هل سفن ال ام لك
 ًادوقفم كلذ ناكو «هتومب ناويحلا يف نقتحملا مدلا وه سيجنتلا ببس ناك املف ءهببس ءافتنال يفتنيو
 اذإ :ةتيملا مظع ةساجنب مكحي مل نم لاق مث .هتلع ءافتنال سيجنتلاب ٌمكحلا ىفتنا لئاس هل مد ال اميف
 يف هتوبثف «ةبالصلا مدعو ؛تالضفلاو «تابوطُرلا نم هيف ام عم لماكلا ناويحلا يف ًاتباث اذه ناك
 ٌريصملاف «ةوقلا ةياغ يف اذهو ؛ىلوأ مدلا ناقتحاو ءتالضفلاو تابوطرلا نع ٌدعبأ وه يذلا مظعلا
 ميهاربإ ؟ةلئاس هل سفن ال ام :لاقف «ةظفللا هذهب ملكت هنأ مالسإلا يف هنع ظفح نم لوأو .ىلوأ هيلإ
 - نونلا حتفب - ةأرملا تّسّفَن :هنمو «مدلا نع اهب ربعي ةغللا يف سفنلاو .ءاهقفلا اهاقلت هنعو «يعخنلا
 .تدلو اذإ  اهمضب - تسفنو «تضاح اذإ

 ءءادلا جرخ امك هنم ءافشلا جرخيل هوسمغا :هولقما ىنعم :ديبع وبأ لاقف :يبطلا ىنعملا امأو
 .ءاملا يف اًظاغت اذإ «نالقامتي امه :نيلجرلل لاقي

 ةلزنمب يهو ءهعسل نع ةضراعلا ةكحلاو «مرولا اهيلع لدي ةّيْمس ٌةوق مهدنع بابذلا يف نأ ملعاو
 هللا هعدوأ امب ةيمسلا كلت لباقُي نأ ٍل ٌئبنلا رمأف ءهحالسب هاقتا «هيذؤي اميف طقس اذإف «حالّسلا
 ةداملا ةيمّسلا ةداملا لباقيف «ماعطلاو ءاملا يف هَّلُك سمغُيف ءافشلا نم رخآلا هحانج يف هناحبس
 «ةوبنلا ةاكشم نم ٌّجراخ وه لب «مهتمئأو ءابطألا رابك هيلإ يدتهي ال بط اذهو ءاهّررض لوزيف «ةعفانلا
 ىلع قلخلا ٌلمكأ هنأب هب ءاج نمي ٌّرِقُيو «جالعلا اذهل عضخي قّئوملا فراعلا ملاعلا بيبطلاف اذه عمو
 1 .ةيرشبلا ىوقلا نع جراخن يهلإ يحوب ديؤم هنأو «قالطإلا

 ًاعفن هنم عفن باَيَّذلاب هعضوم كِلُد اذإ برقعلاو روبنزلا عسل نأ ءابطألا نم دحاو ٌريغ ركذ دقو
 نيعلا رعش يف جرخي يذلا ٌمرولا هب كِلُك اذإو «ءافشلا نم هيف يتلا ةداملل الإ كاذ امو هنكسو نيب
 .هأربأ «بابذلا سوؤر عطق دعب ةرْعش ىمسملا

 ةرثّبلا جالع يف ِهَِو هيده يف :لصف
 جرخ دقو لو هللا لوسر يلع لحد :تلاق لف يبنلا جاوزأ ضعب نع ؛هباتك» يف ينّسلا نبا ركذ

 «ريبَكلا ٌرَْصُم ٌدُوْللا» :يلوقو هاَهْيَلَع اهيعض» :لاق ءمعن :تلق :؟ةَريِرَك ِكَدْنِ» :لاقف ٌةَرْثَب يعبصأ يف
 .20:يب اَم ْرَْص ءِريِغّصلا َرْبَكُمو

 ٍدبكلاو ةدعملا ماروأ نِم عفنت ةسياي ةراح يهو «ةريرذلا بصق نم ذختُي يدنِه ءواد :ةريرذلا
 يديب هي هللا لوسر ٌثبيط :تلاق اهنأ ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو ءاهبيطل بلقلا يوّقُتو .ءاقستسالاو
 ٌ .”مارخإلاو ٌلحلل عداولا ٍةَسَح يف َِريَِّ

 يف ظفاحلا لاقو 2370107/4 مكاحلاو )1١1(, «ةليللاو مويلا# يف يئاسنلاو /ه دمحأو «(580) ينسلا نبا هجرخأ )١(
 معقو هنأ ىلع لاد هتيوار فالخ ىلع ةمئألا قافتاو ءهرهاظ نتملا قايس يف فلاخو ينسلا نبا هجرخأ : 14 ١148/4 «تاحوتنلا»
 «راكذألا» رظناو .لاق امك وهو ؛مكاحلا هححصو حيحص يئاسنلا دنع هدانسإ :تلق .ريثك يبأ تنب :لاق هنإف ءمهو هدنس يف
 . يجيرختتب (91)

 .(1189) ملسمو ((0910) يراخبلا هجرخأ (5)



 تاجاَرُخلاو ءماروألا جالع يف لكي هيده يف :لصف فلي (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ممم خخ سئ ا اا لا كا

 ءهنم جرخت دسجلا نم ًاناكم قرتستف ؛ةعيبطلا اهعفدت ةراح ةدام نع نوكي ريغص جارخ : ةرثبلا

 عم ًاجارخإو ًاجاضنإ اهيف نإف «كلذ اهب لعفي ام ُدحأ ٌةريرذلاو ءاهجرخُيو اهجضنُي ام ىلإ ةجاتحم يهف

 5 «نوناقلا» بحاص لاق كلذكو «ةداملا كلت يف يتلا ةيرانلل ًاديربت اهيف نأ عم « اهتحئار بيط

 .لخلاو درولا نهد ةريرذلا نِم رانلا قرحل لضفأ

 ٍلْرَبلاو ُظَبلاِب أربت يتلا تاجاَرُّخلاو ,ماروألا جالع يف لكك هيده يف :لصف

 ءمرو هرهظب هدوعي لجر ىلع كي هللا لوسر عم ُثلخد : لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع ركذي

 لق يبنلاو ْتلَطُب ىتح ٌتحرب امف : يلع لاق ,كهنع اوُطب١ :لاق .ةَّدِم هذهب ؛ هللا لوسر اي :اولاقف

 0 دهاش

 لوسر اي :ليقف «نطبلا ىوجلأ لجر نطب طبي نأ ًابيبط رمأ لي يبنلا نأ «ةريره يبأ نع ركذيو

 . 9هءاّش اميف ءءافّشلا لزنأ ءءادلا لزْنأ يذّلا» :لاق ؟بطلا عفني له :هللا

 ضارمألا سانجأ يف دجوُيو «هيلإ ٌبصنت ةيعيبط ٍريغ ةدام لضفل وضعلا مجح يف دام : مَرَوْلا

 يمس مرولا عمتجا اذإو «حيرلاو «ةيئاملاو «ةعبرألا طالخألا نم اهنع نوكت يتلا ٌداوملاو ءاهلُك

 ىلإ ةلاحتسا امإو ةَّذِه عمج امإو «للحت امإ :ءايشأ ةث ةثالث دحأ ىلإ هرمأ لوؤي راح مرو ّلُكو «ًاجارُم

 لاح لوؤي يتلا تالاحلا ُحلصأ يهو ٍ.هتللحو مرولا ةدام ىلع تلوتسا «ةيوق ةوقلا تناك نإف .ةبالّصلا

 اهتلاسأ ًاناكم اهل تحتفو ءءاضيب ٌةَّدِم اهتلاحأو «ةداملا تجضنأ «كلذ نود تناك نإو « ءاهيلإ مرولا

 وضعلا يف ناكم حتف نع تزجعو ءجضُنلا ةمكحتسم ريغ ةَّذِه ةداملا تلاحأ كلذ نع تّصقن نإو . هئم

 هريغ وأ «طبلاب بيبطلا ةناعإ ىلإ ذئتيح ٌجاتحيف هيف اهثبل لوطب داسفلا وضعلا ىلع فاخُيَف «هنم اهُعفدت

 ةئيدرلا ةداملا جارخإ :امهادحإ :ناتدئاف طبلا يفو .وضعلل ةدسفملا ةئيدرلا ةداملا كلت جارخإل

 . اهيوقت اهيلإ ىرخأ ةدام عامتجا عنم :ةيناثلاو .ةدسفملا

 ىلع لاقُي ىوجلاف «نطبلا ىوجأ لجر ّنطب طبي نأ ًابيبط رمأ هنإ : يناثلا ثيدحلا ىف هلوق امأو

 .ءاقستسالا هنع ٌثدحي نطبلا يف نوكي يذلا نتنملا ٌءاملا :اهنم ناعم
 ءهعم ةمالسلا دعبو هرطخل مهنم ةفئاط هتعنمف ؛ةداملا هذه جورخل هلزب يف ءابطألا فلتخا دقو

 امك هنإف «يقّزلا ءاقستسالا يف وه امنإ مهدنع اذهو ءهاوس هل جالع ال :تلاقو «ىرخأ ةفئاط هتزوجو

 :عاونأ ةثالث مدقت

 .لبطلا توصك ٌتوص هل عمس هيلع تبرض اذإ ةيحير ةدامب نطبلا هعم خفتني يذلا وهو : يلْبَط

 وهو ءءاضعألا يف مدلا عم وشفت ةيمغلب ةدامب نذبلا عيمج محل هعم وُيري يذلاوهو :يمحلو

 1 .لوألا نم ٌبعصأ

 ةضخضخ ةكرحلا دنع اهل عمسُي ةئيدر ةدام لفسألا نطبلا يف هعم عمتجي يذلا وهو : :يقزو

 هعاونأ أدرأ :ةفئاط :تلاقو . ءابطألا نم نيرثكألا دنع هعاونأ أدرأ وهو (قّزلا يف ءاملا ةضخضخك

 .فيعض وهو .«نامسلا عيبرلا وبأ هيف : /8 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «(455) ىلعي وبأ هجرخأ )١(

 .يبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع هححصو 7٠١. /4 مكاحلا هجرخأ (1)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ل نادبألا جالع يف دي هيده يف :لصف

 قورعلا دصف ةلزنمب كلذ نوكيو «لزبلاب كلذ جارخإ يفّزلا جالع ةلمج نمو .هب ةفآلا مومعل يمحللا
 هللاو ءهلزب زاوج ىلع ليلد وهف ؛ثيدحلا اذه تبث نإو «مدقت امك رطخ هنكل ,دسافلا مدلا جارخؤل
 . ملعأ

 مهبولق ةيوقتو مهسوفن بيبطتب ىضرملا جالع يف ِدِكَي هيده يف :لصف
 ْمُتلَكَم اّذإ» :كَي هللا لوسر لاق :لاق «يردُخلا ديعس يبأ ثيدح نم ؛هنئس» يف هجام نبا ىور

 .©0«ضيرملا َسْفَن ُبْيِطُي َوُهَو بش دريل كلذ َّنِإَك «ٍلَجألا يف ُهَل اوُسْفَتَك ءٍضيرَملا ىّلَع
 سفن ٌبيطي ام ىلإ داشرإلا وهو «جالعلا عاونأ فرشأ نم ًادج فيرش عون ثيدحلا اذه يفو

 ىلع ُدعاستيف :يزيرغلا راحلا هب ٌتِعبنيو «ةوقلا هب ٌشعتنتو ؛ٌةعيبطلا هب ىوقت يذلا مالكلا نم ليلعلا
 .بيبطلا ريثأت ةياغ وه يذلا اهفيفخت وأ ةلعلا عفد

 هتلع ءافش يف بيجع ريثأت هل ؛هيلع هّرسُي ام لاخدإو «هبلق ٌبييطتو ؛ضيرملا سفن حيرفتو
 ًاريثك سانلا دهاش دقو ء«يذؤملا عفد ىلع ةعيبطلا ٌدِعاَسْتف «كلذب ىوقت ىوُقلاو حاورألا نإف ءاهتفخو
 ,مهايإ مهتملاكمو ءمهب مهفطُتو .مهل مهتيؤرو «هنومّظعُيو «هنوبحُي نم ةدايعب هاوق ٌشعتنت ىضرملا نم
 ىلإ عجري عون :دئاوفلا نم عاونأ ةعبرأ اهيف نإف «مهب قلعتت يتلا ىضرملا ةدايع دئاوف ٌدحأ اذهو
 .ةماعلا ىلع دوعي عونو ءضيرملا لهأ ىلع دوعي عونو «دئاعلا ىلع دوعي عونو «ضيرملا

 «هيهتشي امع هلأسيو ء؛هدجي فيكو ءهاوكش نع ضيرملا لأسي ناك هنأ كو هيده يف مدقت دقو
 أضوت اميرو «هتلع يف هعفني ام هل فصيو ؛هل وعديو «هييدث نيب اهعضو امبرو «هتهبج ىلع هدي عضيو
 نم اذهو "هللا َءاَش نإ ٌروُهظ أب ال١ :ضيرملل ٌلوقي ناك امبرو «هئوضَو نم ضيرملا ىلع ٌّبصو
 .ريبدتلاو جالعلا نسحو «فطللا لامك

 هتداتعا امب نادبألا جالع يف ِدِككَي هيده يف :لصف

 هدتعت مل ام نود ةينغألاو ةيودألا نم
 نم ضيرملا ٌرضأ «ٌبيبطلا هأطخأ اذإو هيف ءيش عفنأو ؛جالعلا لوصأ نم ميظع لصأ اذه

 نإف «لهاج بيبط الإ بطلا بتك يف ةيودألا نم هدجي ام ىلإ هنع ُلِدْعَي الو «هعفني هنأ نظي ثيح
 مهريغو نوراكألاو يداوبلا لهأ ءالؤهو ءاهلوبقو اهدادعتسا بسحب نادبألل ةيذغألاو ةيودألا ةمءالم
 لهأ ةيودأ ةماع لب «ًائيش مهعابط يف رثؤي الو يلغملا الو يرطلا درولاو رفونيللا بارش مهيف ٌعججني ال
 جالعلا نم هانركذ ام لمأت نمو ؛كلذب ةدهاش ةبرجتلاو ؛مهيلع يدجت ال ةيهافرلا لهأو رضحلا
 بجي جالعلا لوصأ نم ميظع ٌلصأ اذهف «هيلع أشن امو ءهضرأو ليلعلا ةداعل ًاقفاوم ِهّلُك هآر ءيوبنلا
 ناكو ءَةَدَّلَك نب ثراحلا مهُّيطأ لب برعلا بيبط لاق ىتح بطلا لهأ لضافأ هب حرص دقو مي ءانتعالا
 يفو .داّنعا ام ِنَدَب ّلُك اوُدّوَعَو ؛ءادلا تيب ةدعملاو ءءاودلا سأر ةيمجلا» :هموق يف طارقبأك مهيف
 ءافش يف ةيودألا ربكأ نم وهو .عوجلا هب ينعي لكألا نع كاسمإلا :مزألاو :«ُءاَوَد مزألا» :هنع ظفل

 )1١( هجام نبا هجرخأ )١474(« يميتلا ميعاربإ نب ىسوم لجأل «فيعض ٍدانسإب :0؟081) ينذمرتلاو .

 سابع نبا ثيدح نم «(7409) نابح نباو ((68777) يراخبلا هجرخأ (؟) .



 ضيرملا ةيذغت يف لي هيده يف :لصف لكو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ءالتمالا ةرثك نم فخي مل اذإ تاغرفتسملا نم اهجالع يف لضفأ هنإ ثيحب اهلك ةيئالتمالا ضارمألا

 .اهنايلغ وأ اهتَّدِحو «طالخألا ناجيهو
 ثالث نم بكرم ءاهلكش يف ٍةعْرَقلاك فوجم يبصع وضع :ةدعملا .«ءادلا ُتيِب ٌةدعملا» :هلوقو

 «لوطلاب تاقبطلا ىدحإ فيلو ءمحل اهب طيحُيو «فيللا ىمسُت ةيبصع ةقيقد اياظش نم ةفلؤم «تاقبط
 «لْمَخ اهنطاب يفو ءًامحل رثكأ اهُرعقو ؛ًابصع رثكأ ةدعملا مفو «برولاب ةثلاثلاو «ضرعلاب ىرخألاو
 ةفيطل ةمكحل ةفصلا هذه ىلع تَقِلُخ «ًاليلق نميألا بناجلا ىلإ ٌليمأو «نطبلا طسو يف ةروصحم يهو

 ٌريحنيو ءاذغلا ُجضْنَي اهيفو «لوألا مضهلل ًالحم تناكو «ءادلا تيب يهو «هناحبس ميكحلا قلاخلا نم

 مامت نع ةمضاهلا ٌةوقلا تزجع دق تالضف اهيف هنم فلختيو ل

 ءايشألا هذهو «كلذ عومجمل وأ «هلامعتسا يف بيترت ءوسل وأ «هتءادرل وأ «ءاذغلا ةرثكل امإ ءاهمضه

 ٌتحلا ىلإ كلذب ريشُي هنأكو «كلذل ءادلا تيب ةدعملا نوكتف «ًابلاغ هنم ناسنإلا صّلختي ال امم اهضعب

 .تالضفلا نع ٍزّرحتلاو «تاوهشلا عابتا نِم سفنلا عئنمو «ءاذغلا ليلقت ىلع

 «ندبلا يف ةميظع ةوق يهو ؛ناث عبط ةداعلا :لاقُي كلذلو «ناسنإلل ةعيبطلاك اهنألف ةداعلا امأو

 كلت تناك نإو اهيلإ ةبسنلا فلتخم ناك «تاداعلا ةفلتخم نادبأ ىلإ سيق اذإ ًادحاو أرمأ نإ ىتح

 َدَّوُع :اهدحأ :بابشلا نس يف جازملا ٌةراح ةثالث نادبأ كلذ لاثم «ىرخألا هوجولا يف ةقفتم نادبألا

 «ةطسوتملا ءايشألا لوانت دّوُع :ثلاثلاو .ةدرابلا ءايشألا لوانت َدّوُع : يناثلاو .ةراحلا ءايشألا لوانت

 ةداعلاف «ًاليلق هب رضي :ثلاثلاو «هب ّرضأ هلوانت ىتم :يناثلاو هب رضي مل ًالسع لوانت ىتم لوألا نإف

 هتداع ىلع ندب لك ءارجإب يوبنلا جالعلا ءاج كلذلو «ضارمألا ةجلاعمو .ةحصلا ظفح يف ميظع نكر
 .كلذ ريغو ةيودألاو ةيذغألا لامعتسا يف

 ةيذغالا نِم هداتعا ام ٍفطلآب ضيرملا ةيذغت يف لكي هيده يف :لصف

 عمتجاو ءاهلهأ نِم ٌُثيملا تام اذإ تناك اهنأ «ةشئاع نع ةورُعغ ثيدح نم «نيحيحصلا» ىف

 ةئيبلتلا تبص مث «ًاديرث تعنصو «تحبطف ةئيبلت نم ةمْربِب ترمأ «نهلهأ ىلإ نقّرفت مث ءءاسنلا كلذل

 ُبَهْلَت ٍضيِرَملا ِداَوُمل ٌةَمَجَم ُةَئْيِْلَتلا» :لوقي لي هللا لوسر ٌتعمس ينإف ءاهنم اولك : 0
 كا نُحلا ضعبب

 ٍعِفاَنلا ٍضيِفّبلاب مُكْيَلَعا : ةلكَو هللا لوسر لاق :تلاق ءًاضيأ ةشئاع ثيدح نم «نئسلا» يفو

 دحأ يهتني ىتح رائلا ىلع ةمرُبلا لزت مل هلهأ نم دحأ ىكتشا اذإ كي هللا لوسر ناكو : تلاق ««ِنيبْلَلا

 . "”تومي وأ أربي ينعي .هيفرط
 ةئيرلدلاب مكي : لاق ماعلا ْمَمظَي ال عَجَو ًانالف نإ :هل ليق اذإ كو هللا لوسر ناك : اهنعو

 ّنِم ,اَهَهْجَو ٌنُكاَدْحِإ َلِيْغَت اًمُك مُكِدَحَأ َنْظَب لِسْفَت اهّنإ هديب يسْنُن 7 يذّنار» :لوقيو «ااهايل هوسحت
 هز خَسّولا

 )١( ملسمو ؛(5149) يراخبلا هجرخأ )009715

 «ةيشرقلا موثلك مأ هيفو 7١5/4 مكاحلاو ,14؟ ١/ دجأو :(7/1/0) ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو «(*447) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .«بيرقتلا» يف اهلاح فرعي ال مثلك :اهمساو

 . هقباسك هدانسإو اله /1 دبحأ هجرخأ (7)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دمك ٌّمُسلا جالع يف كي هيده يف :لصف

 ةئيبلت تيمس :يورهلا لاق «همسا قتشا هنمو «نبللا ماوق يف وه يذلا ُقيقرلا ءاسحلا وه :نيبلتلا
 اذإو «ءيّنلا ظيلغلا ال جيضنلا ٌقيقرلا وهو «ليلعلل عفانلا وه ٌءاذِعلا اذهو ءاهتقرو اهضايبل نبللاب اههبشل

 نم ْذْحّتم ءاسج اهنإف ءمهل ريعشلا ٌءام يه لب « «ريعشلا ٍءام لضف فرعاف «ةنيبلتلا لضف فرعت نأ ٌتئش
 ءاتوحطم هنم هنم خبطُت ةئيبلتلاو ًاحاحص خبطُي هنأ ريعشلا ءام نيبو اهنيب قرفلاو «هتلاخنب ريعشلا قيقد
 ةيودألاب عافتنالا يف ًاريثأت تاداعلل نأ مدقت دقو «نحطلاب ريعشلا ةيصاخ جورخل هنم عفنأ يهو

 ىوقأو «ةيذغت ٌرثكأ وهو ءًاحاحِص ال ًانوحطم هنم ريعشلا ءام اوذختي نأ موقلا ةداع تناكو «ةيذغألاو
 ةعيبط ىلع لقثي الف «فطلأو قرأ نوكيل ًاحاحص هنم ندملا ءابطأ هذختا امنإو «ءالج ٌمظعأو «ًالعف
 نأ : :دوصقملاو . اهيلع نوحطملا ريعشلا ءام لقثو ءاهتواخرو ندملا لهأ عئ ئابط بسحب اذهو «ضيرملا

 ناك ًاراح برش اذإو ءًافيطل ًءاذغ يذغُيو .ًارهاظ ٌءالج ولجيو ميرسي ًاحاحص ًاخوبطم ريعشلا ءام

 .قفوأ ةدعملا حوطسل هسيملتو ءرثكأ ةيزيرغلا ةرارحلل هؤامنإو «عرسأ هٌدوفنو ,ىرقأ هؤالج

 رسكو ميملا مضيو «ميجلاو ميملا حتفب .نيهجوب ىوري «ضيرملا داؤفل ةمجم» :اهيف ْدِْكَي هلوقو
 .ةحارلا وهو «مامجإلا نم هنكسُنو هحيرُت : :يأ ءهل ةحيرُم اهنأ :هانعمو ءرهشأ : لوألاو .ميجلا

 نافعضيو «جازملا َنادّربُي نزحلاو مغلا نأل ملعأ هللاو اذه ,«نزحلا ضعبب بهذت» :هلوقو

 ةرارحلا يوقي ٌءاسحلا اذهو ءاهؤشنم وه يذلا بلقلا ةهج ىلإ اهل لماحلا حورلا ليمل ةيزيرغلا ةرارحلا
 .نزحلاو مغلا نم هل ضرع ام رثكأ ليزتف ءاهتدام يف هتدايزب ةيزيرغلا

 ةيذغألا صاوخ سنج نم اهيف ةيصاخي نزحلا ضعبب بهذت اهنإ :-برقأ وهو - لاقي دقو
 .ملعأ هللاو ءةيصاخلاب حرفي ام ةيذغألا نم نإف «ةّحرفملا

 ليلقتل ةصاخ هتدِعم ىلعو «هئاضعأ ىلع سبُيلا ءاليتساب فُعضت نيزحلا ىوُق نإ : لاقي دقو
 ًاريثك ٌضيرملا نكل ءضيرملا داؤفب كلذ لثم لعفيو ءاهيّذغيو ءاهيوقيو ءاهبطري ءاسجلا اذهو ءءاذغلا

 ةدعملا نع كلذ وُلجي ء ءاسجلا اذهو «يديدَص وأ «يمغلب وأ «يرارم ظْلَخ هتدعم يف عمتجي ام
 زبخب ءاذتغالا هثداع نمل اميس الو اهحيرُيف «هتَرْوُس رسكيو «هّئيفيك لّدعُيو هعيميو هردخيو فرّرْسيو

 هللاو . مهدنع ٌةزيزع ٌةطنحلا تناكو ء«مهتوق بلاغ وه ناكو «كاذ ذإ ةنيدملا لهأ ةداع يهو «ريعشلا

 . ملعأ

 دوهيلا نم ربيخيب هباصأ يذلا ٌمُسلا جالع يف ِهْكَي هيده يف : لصف

 ةيدوهي ةأرما نأ :كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع «رمعم نع «قازرلا دبع ركذ

 ةقدصلا نم : َلوُقَت نأ تّرِذَحو ءةيده :تلاق ؟ ؛هذه ام» :لاقف «رييخب ٌةّيلصم ًءاش لَو ّيبنلا ىلإ تدهأ

 هذه ِتْمَمَس ْلَه» :ةأرملل لاق مث ؛«اوُكِسْما» :لاق مث «ٌةباحصلا لكأو كلك ئيبنلا لكأف ٠ اهنم لكأي الف
 ؟؛؟مل» :لاق .معن :تلاق !هدي يف وهو .«؟اهِقاَسِل مظَعلا اًدها :لاق ؟اذهب كربخأ ْنَم :تلاق هةاَّشلا
 لَك ٌئيبنلا مجتحاف :لاق كّرضَي مل ًايبن تنك نأو ُساَّنلا كنم ٌحيرتسي نأ ًابذاك تنك نإ ٌثدرأ :تلاق
 . ©”ههّضعب تامف ءاومجتحاف ءاوُمجتحي نأ هباحصأ رّمأو «لهاكلا ىلع ٌةثالث

 .لسرم هنكل ؛حيحصلا لاجر هلاجرو «(194114) قازرلا دبع هجرخأ )١(



 رحّسلا جالع يف كِل هيده يف :لصف فني (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هك ال يي اي

 وُبأ همجح «ةاشلا ني لَك يِذّلا لجأ ْنِم هلاك ىلع لي هللا لوسر مجتحاو :ىرخأ قيرط يفو

 هعجو ناك ىتح نيئس ٌتالث كلذ دعب يقبو ءراصنألا نم ةّضايب ينبل ىلوم وهو «ةرفشلاو نرقلاب دنه

 َناوأ اذه َناَك ىّنَح ربح َمَْي ةاّشلا َنِم ُتْلَكَأ يلا ِةَلْكألا نم ٌدجَأ ُتْلز ام» :لاقف «هيف يفوُت يذلا

 . "1ةبقع ةبقع نب ىسوم هلاق «ًدبهش كو هلا لوسر يفوتف «ينم رهْنألا عاطقنا

 امإو « ءاهتايفيكب امإ «هلطبتو مسلا لعف ضراعُت يتلا ةيودألابو «تاغارفتسالاب ُنوكت مُسلا ةجلاعم

 دلبلا ناك اذإ اميس الو ءةماجحلا هٌمفنأو «يلكلا غارفتسالا ىلإ ردابيلف ءاودلا مَع نمف « اهصاوخب

 ىلإ ّلِصت ىتح يراجملاو قورعلا يف ٌثِعبنتف «مدلا ىلإ يرست ةيمسلا ةوقلا نإف «اراح نامزلاو راح

 «مومسملا رداب اذإف ءءاضعألاو بلقلا ىلإ ] مسلل لصوملا ذفنملا وه ٌمدلاق كالهلا نوكيف «بلقلا

 لب «مسلا رضي مل ًامات ًاغارفتسا ناك نإف ؛هتطلاخ يتلا ةيمسلا ةيفيكلا كلت هعم تجرخ ءّمدلا جرخأو

 .هفعضت وأ هلعف لطبتف «ةعيبطلا هيلع ىوقتف فعضي نأ امإو ءبهذي نأ امإ

 ىلإ ةماجحلا اهيف نكمي يتلا عضاوملا ٌبرقأ وهو «لهاكلا يف مجتحا كك يبنلا مجتحا املو

 هناحبس هللا ديرُي امل هفعض عم اهرثأ يقب لب ءًايلك ًاجورخ ال مدلا عم ةيمسلا ٌةداملا تجرخف «بلقلا

 مسلا نم نماكلا رثألا كلذ ٌريثأت رهظ «ةداهشلاب هّاركإ هللا دارأ املف ءهل اهّلُح لضفلا بتارم ليمكت نم

 ىوجن ال امي أوم كج الكف : دوهيلا نم هئادعأل ىلاعت هلوق ٌرِس رهظو «ًالوعفم ناك ًارمأ هللا يضقيل

 عقو دق يذلا يضاملاب 4 بدك » ظفلب ءاجف ء[ :ةرقبلا] 4 ي .نولذق انيِوَو مْبَذُك اًهيِرْمك ثرفيسأ يشأ

 .ملعأ هللاو «هنورظتنيو هنوعقوتي يذلا لبقتسملاب ؟توُُدْدَت# : ظفلب ءاجو «ققحتو هنم

 هب دوُهيلا هترحس يذلا رحّسلا جالع يف ِدكَي هيده يف :لصف

 امك رمألا سيلو «ًابيعو ًاصقن هونظو ؛هيلع اذه ٌروجي ال :اولاقو «سانلا نم ةفئاط اذه ركنأ دق

 هتباصإو «ضارمألا نم ضرم وهو .عاجوألاو ماقسألا نم ِهْكَو هيرتعي ناك ام سنج نِم وه لب ءاومعز

 :تلاق اهنأ « ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف تبث دقو ءامهنيب قرف ال مّسلاب هتباصإك هب

 نِم نوكي ام ٌدشأ كلذو ؛ٌنِهَِأي ْملَو .هءاسن يتأي هّنَأ هيلإ ٌلّيَخْيَل ناك ْنِإ ىَّنح هلي هللا ٌلوسر ٌرِجُس»
 . "”هرحسلا

 عاونأك كك هيلع زوجي «للعلا نم ضراعو ضارمألا نم ضرم رحسلاو» :ضايِع يضاقلا لاق
 يف سيلف «هلعفي ملو ءيشلا لعف هنأ هيلإ لّيخُي هنوك امأو «هتوبن يف ُحَدْقَي الو ءركنُي ال امم ضارمألا

 اذه امّنإو اذه نم هتمصع ىلع عامجإلاو ليلدلا مايقل «هقدص نم ءيش ىف ةلخاد هيلع لخدي ام اذه

 تافآلل ةضرُع اهيف وهو ءاهلجأ نم لضُم الو ءاهببسل ثعِبُي مل يتلا هايند رمأ يف هيلع هٌوُرُظ زوجي اميف

 . "”ناك امك هنع يلجني مث «هل ةقيقح ال ام اهرومأ نم هيلإ َلّيخُي هنأ ديعب ٌريغف ءرشبلا رئاسك

 :ناعون هيف هنع يوُر دقو . ضرملا اذه جالع يف هيده ركذ :دوصقملاو

 يف اهتيفوتسا دهاوش ثيدحلل نكلو «لسرم وهو «يزاغملا» يف ةبقع نب ىسومل هازعو «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ )١(

 585/1 ؟ريثك نبا ريسفت»

 .(5149) ملسمو «(21/570) يراخبلا هجرخأ (؟)

 . يواجبلا قيقحت 877/75 ضايع يضاقلل افشلا (")



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فلي رحّسلا جالع يف كو هيده يف :لصف

 لدف «كلذ يف هئاحبس هبر لأس هنأ هيي هنع ٌحص امك ؛هلاطبإو هجارختسا :امهغلبأ وهو امهدحأ
 ىتح «هب ام بهذ هجرختسا املف هركُذد ٍةَعْلَط فج ةطاَشُمو طْشِم يف ناكف «رثب نم هجرختساف «هيلع

 اهيلقو ةثيبخلا ةداملا ٍةلازإ ةلزنمب اذهو «ٌبوبطملا هب جلاعُي ام غلبأ نم اذهف «”لاقع نِم َطِشْنَأ امنأك
 . غارفتسالاب دسجلا نِم

 , «ةعيبطلا يف ًاريثأت رحسلل نإف ءرحّسلا ىذأ هيلإ لصي يذلا لحملا يف غارفتسالا : يناثلا عونلاو
 كلذ نم ةئيدرلا ةداملا غارفتسا نكمأو ءوضع يف هرثأ رهظ اذإف ءاهجازم شيوشتو ءاهطالخأ ناجيهو
 .ًادج عفن .وضعلا

 نأ «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛هدانسإب هل ؛ثيدحلا بيرغ» باتك يف ديبع وبأ ركذ دقو
 .رحس يأ :ٌٍّبط ىنعم :ديبع وبأ لاق "بط نيح ٍنْرَقِب هسأر ىلع مجتحا لي يبنلا

 اذهو ءادلا اذه نيب ةطبارلا امو ءرحسلاو ةماجحلل ام :لاقو هملع لق نم ىلع اذه لكشأ دقو
 ٍلوبقلاب هاقلتل .جالعلا اذه ىلع صن دق امهريغ وأ ءانيس نبا وأ ءطارقبأ لئاقلا اذه دجو ولو ءءاودلا
 .هلضفو هتفرعم يف كشُي ال نم هيلع صن دق :لاقو «ميلستلاو

 ناك ثيحب هيف يتلا هاوُق ىدحإ ىلإ هسأر ىلإ تهننا كو هب بيصأ يذلا رحسلا ةدام نأ ملعاف
 تبلغ ثيحب ةيومدلا ةداملاو ةعيبطلا يف رحاسلا نم فرصت اذهو ءهلعفي ملو ءيشلا لعفي هنأ هيلإ ليخُي
 .ةيلصألا هتعيبط نع هجازم تريغف ءهنم مدقملا نطبلا ىلع ةداملا كلت

 ام دشأ وهو ءاهنع ةيعيبطلا ىوُقلا لاعفناو «ةئيبخلا حاورألا تاريثأت نم بكرم وه :رحسلاو
 ناكملا كلذ ىلع ةماجحلا ٌُلامعتساو ؛هيلإ ٌرحسلا ىهتنا يذلا عضوملا يف اميس الو ءرحسلا نم نوكي
 : طارقبأ لاق . يغبني يذلا ٍنوُناقلا ىلع ْتَلِوْعُتسا اذإ ةجلاعملا عفنأ نم رحسلاب هلاعفأ تررضت يذلا
 حّلصت يتلا ءايشألاب ٌليمأ اهيلإ يه يتلا عضاوملا نم غرفتسُي نأ بجي ٌعَرْفَتْسُت نأ يغبني يتلا ءايشألا
 . اهغارفتسال

 ءيشلا لعف هنأ هيلإ لّيخُي ناكو ءءادلا اذهب بيصأ امل لكي هللا لوسر نإ :سانلا نم ةفئاط تلاقو
 مّذقملا نطبلا ىلع تبلغو ؛غامدلا ةهج ىلإ تلام اهريغ وأ ةيومد ةدام نع كلذ نأ َّنظ ءهلعفي ملو
 عفنأو «ةيودألا غلبأ نم كاذ ذإ ةماجحلا ٌلامعتسا ناكو ءهل ةيعيبطلا ةلاحلا نع هجازِم تلازأف ءهنم
 هللا نم حولا هءاج املف ءرحسلا نم كلذ نأ هيلإ ىحوُي نأ لبق كلذ ناكو .مجتحاف «ةجلاعملا
 هللا لأسف ءهّلاطبإو رحسلا ٌجارختسا وهو يقيقحلا جالعلا ىلإ لدع رجس دق هنأ هربخأو ؛ىلاعت
 وه امنإ هيف رحسلا اذه ٌةياغ ناكو «لاقِع نم طِشْنُأ امناك ماقف ءهجرختساف فئاكم ىلع هّلدف «ةئاحيس
 نايتإ نم هيلإ لّيْخُي ام ةحص ُدقتعي نكي مل كلذلو «هبلقو هِلقع ىلع ال ؛هحراوج رهاظو ءهدسج يف
 , .ملعأ هللاو «ضارمألا ضعب نم ٌتّدحي دق اذه ٌلثمو «هل ةقيقح ال لايخ هنأ ملعي لب ءاسنلا

 تاريثأت نم هنإف «تاذلاب ةعفانلا هُئيودأ يه لب «ةيهلإلا ةيودألا رحسلا تاجالع عفنأ نمو :لصف
 ٍتاوعدلاو ؛تايآلاو :راكذألا نم اهمواقُيو اهُضِراعُي امب نوكي اهريثأت ٌعفدو «ةيلفسلا ةثيبخلا حاورألا

 )١( مصاع نب ديبل ثيدح نم «(7045) هجام نباو :0/516) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ .

 ) )5«معفلا» يف ظفاحلا هركذ  23728/1٠١.فيعضلا مسق نم لسرملاو « ليل يبأ نب نمحرلا دبع لسرم نم ديبع يبأل هازعو



 ءيقلاب غارفتسالا يف ِةْلدَي هيده يف :لصف 73 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تلشصس  سساا ا يك ا

 ءاقتلا ةلزنمب كلذو «('!ةرْمَّتلا ىف ذ ٌعلبأ تناك ءّدشأو ىوقأ تناك املكو ءاهريثأتو اهلعف ُلطبُت يتلا

 ناك اذإ ٌبلقلاف ءهل مكحلا ناكو «هرهق رخآلا بلغ امهّيأف ءهحالسو هنَّذُع امهنم ٍدحاو لك عم نيشيج

 قباطُي هب ُّلْخُي ال درو تاذوعتلاو راكذألاو تاوعدلاو تاهجوتلا نم هلو «هركذب ًارومغم هللا نم ًاثلتمم

 ام دعب هل تاجالعلا مظعأ نمو هل رحسلا ةباصإ ! عنمت يتلا بابسألا مظعأ ني اذه ناك «هناسل هبلق هيف
32 

 يتلا ةيناوهشلا سوفنلاو «ةلعفنملا ةفيعضلا بولقلا يف هريثأت ّمِيَي امنإ مهرحِس نأ :ةرحسلا دنِعو

 نمو «يداوبلا لهأو «لاهججلاو «نايبصلاو ءءاسنلا يف رثؤي ام بلاغ نإف اذهلو ؛تايلفُلاب ةقلعم يه

 تاذّؤعتلاو تاوعدلاو ةيهنإلا داروألا نم هل بيصن ال نمو ءديحوتلاو لكوتلاو نيدلا نم هظح فْعَض

 .تايلفّسلا ىلإ | اهّليم نوكي يتلا ةلعفنملا ةفيعضلا ٍبولُقلا يف هريثأت ٌتاطلسف «ةلمجلابو .ةيوبنلا

 «هيلإ تافتلالا ريثك ءيشب ًاقلعتم هبلق دجن انإف :هسفن ىلع نيعُي يذلا وه ٌروحسملاو :اولاق

 ةّدِهتسم اهاقلت حاورأ ىلع ظلستت امنإ ةثيبخلا حاورألاو «تافتلالاو ليملا نم هيف امب هبلق ىلع طلستيف

 اهذخأ مدعو «ةيهلإلا ةوقلا نم اهغارفيو «ةثيبخلا حاورألا كلت بساني ام ىلإ اهليمب اهيلع اهطّلستل

 نكمتيو ءاهيلع طلستتف « ءاهبسانُي ام ىلإ ليم اهيفو ءاهعم ةدع ال ةغراف اهدجتف ءاهب اهبراحُت يتلا ةدعلل

 . ملعأ هللاو «هريغو رحسلاب اهيف اهُريثأت
 ءيقلاب غارفتسالا يف َُِي هيده يف :لصف

 ءاّضوتف ءاق لَك يبنلا نأ «ءادردلا يبأ نع :ةحلط يبأ نب نادعم نع «هعماج» يف يذمرتلا ىور

 :يذمرتلا لاق .هَءوُضَو هل ُتْبَيَص اَنأ ءَقَّدَص :لاقف «كلذ هل ٌُتركذف ءقشمد دجسم ىف َنابوث ٌتيقلف

 1 9 بابلا يف ءيش حصأ اذهو

 ؛ءيقلاو «لاهسإلا :يهو ؛غارفتسالا لوصأ يه يتلا ةسمخلا تاغارفتسالا دحأ :ءيقلا

 .ةئسلا اهب تءاج دقو «قرعلاو «ةرخبألا جورخو «مدلا جارخإو

 . انسلا ثيدح يفو ؛ٌيِشملا هب متيوادت ام ريخ» :ثيدح يف رم دقف :لاهسإلا امأف

 .ةماجحلا ثيداحأ يف مدقت دقف :مدلا جارخإ امأو

 .هللا ءاش نإ لصفلا اذه ٌبيقع هركذنف :ةرخبألا غارفتسا امأو

 فداصيف ءدسجلا رهاظ ىلإ هل ةعيبطلا عفدب لب ءدصقلاب ابلاغ نوكي الف :قرعلاب غارفتسالا امأو

 . اهنم جرخيف ءةَحّتفم ماسملا

 . اهلفسأو اهالعأ نم ءاودلاو ءاهلفسأ نِم ةنقُحلاو ءةدعملا العأ نم ٌغارفتسا : :ءيقلاو

 هّسبح ٌعوُسَي الف : :لوألا امأف .بلطلاو ءاعدتسالاب ٌونو «ناجيٌهلاو ةبلغلاب عون :ناعون ءيقلاو

 اذإ ةجاحلا دنع هُعفنأف : يناثلا امأو . هكسمُت يتلا ءايشألاب عطقيف «كفلتلا هنم فيحخو طرفأ اذإ الإ هعفدو

 .ركذت يتلا هطورشو هئامز يعور

 )١( نبا نم سم هيف نم هب جلاعي ةيقرلا نم عون .
 دمحأو ,((018) قازرلا دبعو «هوحنب :(71؟7) «ىريكلا» يف يئاسنلا اذكو «(87) يذمرتلا هجرخأ (؟) ١/147



 اا ل ل آذآ (*) دابعلل ريخ يده يف داعملا داز فهل ءيقلاب غارفتسالا يف لكي هيده يف :لصف

 :ةرشع ءيقلا بابسأو

 .ٌةوعصلا بلطتف ؛ةدعملا سأر ىلع اهّوْفظو ؛ءارفصلا ةّرملا ةبلغ :اهدحأ
 .جورخلا ىلإ جاتحاو «ةدعملا يف كّرحت دق ٍحِزَ مغلب ةبلغ نم : : يناثلا
 .قوف ةهج ىلإ هفذقتف «ماعطلا مضْهَت الف « ءاهتاذ يف ةدعملا فعض نِم نوكي نأ : كلانلا

 . اهلعف فعضُيو ءاهمّضه ءيسيف ءاهيلإ ٌبصني ءيدر طلخ اهطلاخُي نأ : عبارلا
 نع زجعتف «ةدعملا هلمتحت يذلا ردقلا ىلع بورشملا وأ لوكأملا ةدايز نم نوكي نأ : سماخلا

 .هفذقو هعفد بلطتف ءهكاسمإ

 .هفلقو هعفد بلطتف «هل اهيهاركو ءاهل بورشملاو لوكأملا ةقفاوم مدع نم نوكي نأ :سداسلا
 .هب فذقتف «هتعيبطو هتيفيكب ماعطلا رّوُي ام اهيف لّصحي نأ : عباسلا
 .اهعوهتو سفتلا نايثغ بجوُم وهو ءفّرَّقلا : نماثلا

 ىوقلاو ةعيبطلا لاغتشا ةبلغو «نزحلاو «مغلاو «ديدشلا مهلاك «ةيناسفنلا ضارعألا نم : عساتلا
 «ةدعملا هقذقتف «همضهو ءهجاضنإو ءءاذغلا حالصإو «ندبلا ريبدت نع هدوروب اهمامتهاو «هب ةيعيبطلا
 «هيحاص نع لعفني ندبلاو سفنلا نم دحاو لك نإف « «سفنلا طّيخت دنع طالخألا ُكّرحت لجأل نوكي دقو
 . هتيفيك يف رثؤيو

 .ةلاقن ةعيبطلا نإف «ءاعدتسا ريغ نم ءيقلا وه هبلغيف ءأيقتي نم ىري نأب ةعيبطلا لقن :رشاعلا
 ناكف «ًالاحك سلجف «لخكلا يف قِذَح تخأ نْبا يل ناك : :لاق «ءابطألا قاَّذُح ضعب ينربخأو

 امف :هل تلق «ٌسولجلا كرتف ؛هنم كلذ رركتو ءوه َدِمَّر ءهلّخكو دمرلا ىأرو ؛لجرلا َنيع حتف اذإ
 مسج نم عضوم يف ًاجارُح ىأر ناك ءرخآ ٌفرعأو :لاق .ةلاقن اهنإف «ةعيبطلا لقن : لاق ؟كلذ ٌببس
 دادعتسا نم هيف دب ال اذه لكو : :ٌتلق .ةجارُت هيف تجرخف ءعضوملا كلذ وه كحف « هّكحي لجر
 كرحتل ٌبابسأ هذهف «بابسألا هذه نم ببس كرحتتف «ةكرحتم ريغ اهيف ةنكاس ةداملا نوكتو «ةعيبطلا
 ضراعلا اذهل ةبجوملا يه اهنأ ال ةداملا

 ناك «قوف ىلإ بذجنتو ّقِرَن ةراحلا ةنمزألاو «ةراحلا دالبلا يف طالخألا تناك املو : :لصف
 ناك «قوف ىلإ اهبذج بعصيو «ظلغت ةدرابلا دالبلاو ةدرابلا ةنمزألا يف تناك املو «عفنأ اهيف ءيقلا
 . عفنأ لاهسإلاب اهغارفتسا

 ٌعارفتس الاو «قرطلا دعبأ نم نوكي ٌبذجلاو «غارفتسالاو بذجلاب نوكت اهعفدو طالخألا ةلازإو
 يهف ءدعب رقتست مل يقرتلا وأ بابصنالا يف ةلماع تناك اذإ ةداملا نأ امهنيب قرفلاو ءاهيرقأ نم
 اذإ امأو «قوف نِم ُتيذج ةّبّصنم تناك نإو «لفسأ نم تبذج ةدعاصتم تناك نإف «بذجلا ىلإ ةجاتحم
 تيذتجا ءايلعلا ءاضعألاب ةداملا ترضأ ىتمف ءاهيلإ قرطلا برقأ نم تغرفتسا ءاهعضوم يف ترقتسا
 برقأ نم تغرفتسا ترقتسا ىتمو «قوف نم تبذتجا « «ىلفسلا ءاضعألاب ترضأ ىتمو «لفسأ نم
 ناكف «ةرات همدق رهظ ىلعو «ىرخأ هسأر يفو قرات هلهاك ىلع هِي ٌئيبنلا مجتحا اذهلو ءاهيلإ ناكم
 . ملعأ هللاو هيلإ ناكم برقأ نم يذؤملا مدلا ةدام ٌعرفتسي

 «ىَلُكلا حورق عفنيو «سأرلا لقث ليزيو «رصبلا ٌدِحُيو ءاهيوقُيو ًةدعملا يفتي ءيقلاو :لصف



 ةجلاعم ىلإ داشرإلا يف دلي هيده يف :لصف والا (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مم ا سا ا هس مص ل

 .ناقريلا عفنيو «؛ةشعرلاو جلافلاو «ءاقستسالاو ماذجلاك ةنمزملا ضارمألاو «ةناثملاو

 رصق ام يناثلا كرادتيل ءرود ظفح ريغ نم نيتيلاوتم نيترم رهشلا ىف ذ حيحصلا هلمعتسي نأ يغبنيو

 «لوضفلل ةلباق اهلعجيو «ةدعملا رضي هنم راثكإلاو هبيسب تّبصنا يتلا تالضفلا يقنيو «لوألا هنع

 فعض وأ «قلحلا يف مرو هب نم هبنتجي نأ بجيو ءًاقرع ٌعَدَص اميرو ؛عمسلاو رصبلاو نانسألاب رضيو

 .هل ةياجإلا رسع وأ «مدلا ثفنل دعتسم وأ «ةبقرلا قيقد وأ ءردصلا يف

 «ةديدع تافآ هيفف ءهفذقي مث «ماعطلا نم ءىلتمي نأ وهو «ريبدتلا ءيسي نمم ريثك هلعفي ام امأو

 فعضو «ةسوبيلا عم ءيقلاو .ةداع هل ءيقلا لعجيو «ةئيدر ضارمأ يف عقوُيو ؛مرهلا ُلُجَعُي هنأ :اهنم

 .رطخ ءيقتسُملا ٍفعض وأ «ٌّقاَرَملا لازُّمو ءءاشحألا

 «نينيعلا ٌبِصْعَي نأ ءيقلا دنع يغبنيو «فيرخلاو ءاتشلا نود عيبرلاو فيصلا هتاقوأ دمحأو

 نم ريسي عم حافتلا بارش هبيقع برشي نأو ؛ غارفلا دنع دراب ءامب هجولا ٌلِسغيو «نطبلا طمقيو

 .ًانيب ًاعفن هعفني درولا ءامو «”ىَكطَصُم

 يغبنيو :طارقبأ لاق . سكعلاب لاهسإلاو «لفسأ نم بذجيو ؛ةدعملا ىلعأ نم غرفتسي ءيقلاو

 . لفسأ نم ءاتشلا يفو «ءاودلاب غارفتسالا نم رثكأ قوف نم فيصلا يف غارفتسالا نوكي نأ

 نيبيبطلا قذحأ ةجلاعم ىلإ داشرإلا يف ْدَِْي هيده يف :لصف

 (ٌحْرَج هباصأ كي هللا ٍلوسر نامز يف ًالجر نأ ؛ملسأ نب ديز نع : «هثطوم» يف كلام ركذ

 لاق كك هللا لوسر نأ امعزف هيلإ ارظنف ءرامنأ ينب نم نيلجر اعد ّلجرلا نأو ؛مّدلا رجلا نّمتحاف

 . "”«ءادلا لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ» :لاقف ؟هللا لوسر اي ريخ ٌبطلا يف وأ :لاقف ؟ «ٌبطأ امُكُيأ» :امهل

 ىلإ هنإف «قذحألاف اهيف ْنَم ٍقذحأب ةعانصو ٍملِع لك يف ٌةناعتسالا يشبني هنأ ثيدحلا اذه يفف

 برقأ هنأل «ملعألاف ملعألاب هب لزن ام ىلع َنيعتسي نأ يتفتسُملا ىلع بجي اذكهو .ثبرقأ ةباصإلا

 هللا رطف اذه ىلعو ءهدجي نم ملعأ دلقي هنإف «ةلبقلا هيلع تيِفحَت نم كلذكو .هنوُد َوُه نمم ةباصإ

 هلو ءامهربخأو نيليلدلا ٍقذحأ ىلإ هتئينأمطو هسفن ٌنوكس امنإ رحبلاو ٌربلا يف ف رفاسملا نأ امك «هدابع

 .لقعلاو ةرطفلاو ةعيرشلا اذه ىلع ت تقئفتا دقف ٌدمتعي هيلعو ُدِصْقي

 هاور ام اهنمف «ةريثك ثيداحأ يف هنع هلثم ءاج دق ؛«ءادلا لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ» :ِِلي هلوقو

 ىلإ اوُنِسْرأ» : لاقف «هدوعي ضيرم ىلع هيك هللا ُلوسر ّلخد :لاق ءفاسي نب لاله نع «راثيد نب ورمع

 هَل لَنا الإ الني ْمّل لجو رع هلل َّنِإ ْمَع :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ ٌلوقت ٌتنأو :لئاق لاقف «بيِبط

. 0 

 دقو «(؟”«ءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام» :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 .هريغو ٌثيدحلا اذه مدقت

 .كلعي غمص هنم جرختسي رم همعط رجش :ئكطصملا )١(

 .دهاوش ثيدحلل نكل «لسرم اذهو 447/7 كلام هجرخأ (؟)

 .لسرم هنكل .تاقث هلاجرو 2504/9 ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 .719 ص هجيرخت مدقت 22



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فف ةجلاعم ىلإ داشرإلا يف ِهَْي هيده يف :لصف

 «ىيشب سيلو .هب دابعلا ٌمالعإ : هلازنإ :ةفئاط تلاقف :«ءاودلاو ءادلا لزنأ» : ىنعم يف فلّتخاو
 هّمِلَم» :لاق اذهلو ءكلذ نوملعي ال قلخلا ٌرثكأو «هئاودو ءاد لكل لازنإلا مومعب ربخأ لَك ّيبنلا نإف
 7 . "9:هلهج ْنَم هّلِهَجو «هملع ْنَم

 مل هللا نت :رخآلا ثيدحلا يف امك «ضرألا يف امهُعضوو امهّقلخ :امهلازنإ :ةفئاط :تلاقو
 ةظفل نم ٌصخأ لازنإلا ةظفلف «هلبق يذلا نِم ٌبرقأ ناك نإو اذهو :2”هةاَوَدُهَل َعضَو الإ اد ْعَضَي

 نإف «كلذ ريغو ءاودو ءاد نِم قلخلا ةرشابمب نيلكوملا ةكئالملا ةطساوب امهلازنإ :ةفئاط تلاقو

 «هتوم نيح ىلإ همأ محر يف هطوقس نيح نم يناسنإلا عونلا رمأو «مّلاعلا اذه رمأب ةّلّكوم ةكئالملا

 .هلبق نيهجولا نم ٌبرقأ اذهو «ةكئالملا عم ءاودلاو ءادلا لازنإف
 هب دلوتت يذلا ءامسلا نِم ِثيغلا لازنإ ةطساوب يه ةيودألاو ءاودألا ةماع نإ :ةفئاط تلاقو

 نم اهنم ناك امو «هتالمكمو هبابسأو ءهلك كلذ تالآو «ءاودألاو «ةيودألاو «تاوقألاو «ةيذغألا
 ظفللا يف لخادف «رامثلاو راهنألاو ةيدوألا نم اهنم ناك امو «لابجلا نم لزنت يهف ؛ةيولعلا نداعملا
 لب «برعلا ةغل نم فورعم وهو ءامهنمضتي دحاو لعفب نيلعفلا نع ءافتكالاو بيلغتلا قيرط ىلع

 :رعاشلا لوقك «ممألا نم اهريغو

 ©سمائيعَةَلامَهْسَدَعىٌمَح ًاراَبهموًأبِئِتاهئفْلَع
 :رخآلا لوقو

 «"هسنزوانيَسادْلقَعم ادهغهذك كِجؤُرز تَرَ
 :رخآلا لوقو

 «0َنويُملاو بجاوحلا َنِجَجَزَو ًامْوَمَتْرَرَب ٌتاَيِناَملااَماذإ
 . ملعأ هللاو .هوجولا نم هلبق امم ٌنسحأ اذهو

 اهيلع مهناعأ ءءاودألاب هدابع ىلتبا امك هنإف «هتيبوبر مامتو ءٌلجو َّزع ٌبرلا ةمكح مامت نمي اذهو
 بئاصملاو ةيحاملا ٍتانسحلاو «ةبوتلاب اهيلع مهناعأ بونذلاب مهالتبا امكو «ةيودألا نِم مهل ُهَرَّسي امب
 مهو ةبيطلا حاورألا نم دْنجِب اهيلع مهناعأ «نيطايشلا نِم ةثيبخلا حاورألاب مهالتبا امكو «ةرفكملا
 تايهتشملا نم ًاردقو ًاعرش مهل ُهّرَّسي امب اهئاضق ىلع مهناعأ تاوهشلاب مهالتبا امكو ؛ةكئالملا
 هب هنوُعفديو ؛ءالبلا كلذ ىلع هب نوُثيعتسي ام مهاطعأ الإ ءيشب هناحبس مهالتبا امف «ةعفانلا ةذيذللا
 .ناعتسملا هللابو «هيلإ لصوتلاو هلوصح قيرطب ملعلاو «كلذب ملعلا يف مهنيب ٌثوافتلا ىقبيو

 مل هللا نإ» :هردصو ءدوعسم نبا ثيدح نم ؛7949/54 مكاحلاو ؛074158) هجام نباو ءالالال ١/ دحأو ,(40) يديمحلا هجرخأ )١(
 .نسح ٌثيدح وهو «يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححصو («.. .ًءاود هعم لزنأ الإ ًءاد لزني

 نب ةماسأ ثيدح نم ,(0747) هجام نباو )7١178(« يذمرتلاو «(7865) دواد وبأو 8/4 دمحأو (414) يديمحلا هجرخأ (؟)
 .حيحص ٌثيدح وهو «كيرش

 4494/١. «ةنازخلا» رظنا «ةمرلا يذل تيبلا (*)

 .(509و 189) «لماكلا» رظناو «ىرعبزلا نب هللا دبعل وه (4)
 185 ص ؛هناويد» عجار « يريمنلا يعارلل تببلا 2(



 ساثلا بط نم نيمضت يف كي هيده يف :لصف فين (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تسلل ضال يادعما دكر

 بطلاب لهاج وهو «سانلا ّبط نم نيمضت يف ِةكَي هيده يف :لصف

 :لاق ىدج نع «هيبأ نع يعش نب ورمع ثيدح نم «هجام نباو «يئاسنلاو ؛دواد وبأ ىور

 . «ٌنِياَض َوُهَك َكِلذ َلْبَق ُبلا ُهْنِ و ْمّلْعُي ْمَلو َبّبطَت ْنَم» : كي هللا لوسر لاق

 . يبط ٌرمأو «يهقف ٌرمأو «يوغل ٌرمأ :رومأ ةئالث هب قلعتي ثيدحلا اذه

 :ناعم ىلع لاقي «برعلا ةغل يف ءاطلا رسكب بلقلاف :يوغللا امأف

 لاق .ةسايسو فطل :يأ ءرومألاب بط هل :لاقيو ءهتحلصأ اذإ : هُييبط :لاقي «حالصإلا اهنم

 :رعاشلا

 انيأَرِباهَل ٌبيبّطلا تنك اهرئأوهيِيتْنِمَر يف اَذإو

 :بلتلا لأ :ديبع وبأ لاق . برعلا دنع ٌبيبط قذاح لك : يرهوجلا لاق . قذحلا :اهنمو

 جالع ريغ يف ناك نإو «كلذك ناك اذإ «بيبطو بط :لجرلل لاقي ءاهب ةراهملاو ءايشألاب قذحلا

 :ةمقلع لاق .هتنطفو هقذحل ًابيبط يمس «قذاح :يأ ؛بيبط لجر :هُريغ لاقو . ضيرملا

 ُبيِبَطِءاَسْئلاءاَوْأب ريب يبُئِإَف هاَسْئلاب ينولأسئ ُنِإَف

 ©كيِصْل ٌنِهيرْنِيدهَلسِيْلَف  هئاَملَزأ رَملا ُسأَر باشاذإ

 :ةرتنع لاقو

 ”ميلتشملا ِسِراَملاِذَخَأِبٌ بط ينئإف َءانِقلا ينوُد يف دعت ْنِ

 دق يذلا سرافلا ذخأب قذاح ريبخ ينإف «ينع ةبغر كهجو يرتستو «كعانق ينع يخرُت نإ : يأ
 . هبرح ةمأل سبل

 (؟!كيسُم نب ةورف لاق «يتداع :يأ «يبطب َكاذ سيل :لاقي «ةداعلا :اهنمو

 اًئيرخآةلوهواًناَيانَم ْنَُكْلَرنِبجُجاَنيِظظْنِإاَمَع
 :يبنتملا نيسحلا نب دمحأ لاقو

 ”ٌلقاعتملا ُلِماَجلا ّيلإ ٌضيِغَب يِيّنأَرْيَعْمِهيِف يِّبِط هيلا امو

 امل :ةشئاع ثيدح يف ؛حيحصلا» يفو .روحسم يأ :بوبطم لجر :لاقي ؛رحّشلا : اهنمو

 ؟ِلُجّرلا لاب ام :امهدحأ لاقف «هيلجر دنعو هسأر َدْنِع ناكلملا سلجو لل هللا لوسر ٌدوهي ترحس

 .يدوهيلا نالف :لاق ؟هّبَط ْنَم :لاق . ٌبوُبظَم :رخآلا لاق

 غيدللا نع اونك امك «رحسلا نع بطلاب اونك مهنأل «بوبطم :روحسملل اولاق امنإ :ديبع وبأ لاق

 ةزافم :اولاقف ءاهيف ءام ال يتلا ةكلهُملا ةالفلا نع ةزافملاب اونك امكو ؛ةمالسلاب ًالؤافت ءميلس :اولاقف

 .كالهلا نم زوفلاب الؤافت
 :تلسألا يبأ نبا لاق .ءادلا سفنل بطلا :لاقيو

 )١( نسح ٍدانسإب 207477 هجام نباو ,07 /8 يئاسنلاو «(4085) دواد وبأ هجرخأ .

 )( ص هناويد رظنا 31١ . ) )7ص ؛تاقلعملا حرش» رظنا 70

 ) )4.يقوقربلا حرشب 7//7 هناويد (5) .ببط :ةدام «برعلا ناسل» يف تيبلا



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0/1 سانلا بط نم نيمضت يف يو هيده يف :لصف

 ُثرئجبَكِبلظَناَكّرْخِيا يناس خخ غلب نمألا
 :يسامحلا لوق امأو

 (©0هضشلا ءىرب الف ًاروُحْسَم تنك نإو اذكمهَتْلِزالَفًابوُبَطَم تنك ْنِإَه
 .ضرملاب ليلعلا :روحسملاب دارأو ءرحس دق يذلا بوبطملاب دارأ هنإف

 كنم يئارع دق يذلا اذه ناك نإ :هانعمو . تيبلا دشنأو ءروحسم :ليلعلل لاقيو :يرهوجلا لاق
 . ًاضرم وأ ًارحس ناك ءاوس «هلاوز ٌديرأ الو ءهماود هللا ٌلأسأ كّبُح نِمو

 بط :هل لاقي «بيبطلا كلذكو ءرومألاب ملاعلا وه : ُءاطلا حوتفملاف ءءاطلا ٌثلثم : :بطلاو
 :دشنأو ءديسلا نبا هلاق ءعضوم مسا : : ءاطلا مضي ٌبلاو «بيبطلا لعف : ءاطلا رسكب :ٌتلعلاو .ًاضيأ

 اهئيط َباط يتلا ِءاَملا ٍةَرِئاَجِب ْمُكَباَكر بطب بمُمْلَهْلالَهُدْلُمَم
 هيف لوخدلاو ءيشلا فلكت ىلع لدي لعفّتلا ظفل نأل ءبط نم : لقي ملو «ٌبّبطت ْنَم ما : هلوقو

 «نزولا اذه ىلع فّلكت اْوَنَب كلذكو ءاهرئاظنو رّبصتو عبشتو مّلحتك .هلهأ نم سيل هنأو ةفلُكو رسب
 :2© 9 رعاشلا لاق

 اًَسيفق3َْئَمَوَدالِْيَعغسْيَقَو
 بلعلا َّملِع ىطاعت اذإف «لهاجلا بيبطلا ىلع نامضلا ٌباجيإف «يعرشلا رمألا امأو :لصف

 ءهملعي مل ام ىلع رّرهتلاب دقو «سفنألا فالتإ | ىلع هلهجب مجه دقف «ةفرعم هب هل مدقتي ملو ؛هلمعو
 . ملعلا لهأ نم عامجإ اذهو «كلذل ٌنامضلا همزليف «ليلعلاب َرَّرَغ دق نوكيف

 يطاعتملاو «ًانماض ناك ضيرملا فِلَتف ىدعت اذإ جياعملا نأ يف ًافالخ ملعأ ال :يباطخلا لاق
 ٌدبتسي ال هنأل وقلا هنع طقسو ءةيدلا نمض فلتلا هلعف نم دلوت اذإف «دعتم هفرعي ال ًالمع وأ ًاملع
 . هتلقاع ىلع ءاهقفلا ةماع لوق يف ””ببطتملا ةيانجو ء«ضيرملا نذإ نودب كلذب

 :ةسمخ ماسقألا :تلق

 ةهج نم هيف نوذأملا هلعف نم دّلوتف هدي نجت ملو اهّمح ًةعنصلا ىطعأ قذاح بيبط :اهدحأ
 اهنإف ًاقافتا هيلع نامض ال اذهف ءةفص باهذ وأ ءسفنلا وأ وضعلا كلت هّبطي نم ةهج نمو «عراشلا
 تلتف ٠ اهقح ٌةعنصلا ىطعأوا «ناتخلل لباق هُو ءتقو يف يبصلا نتخ اذإ امك اذهو ءهيف نوذأم ةيارس
 يذلا هجولا ىلع هتقو يف هب يغبني ام هريغ وأ لقاع نِم ّطَب اذإ كلذكو ءنمضي مل ءٌئبصلا وأ وضعلا
 دحلا ةيارسسك « ءاهببس يف لعافلا دعتي مل هيف نوذأم ُّلُك ةيارس اذكهو «نمضي مل «هياَفِلَتُقف «يغبني
 «ريزعتلا ةيارسو ءاهب نامضلا هباجيإ يف ةفينح يبأل ًافالخ روهمجلا دنع صاصقلا ةيارسو «قافتالاب
 امهباجيإ يف يعفاشلاو ةفينح يبأل أ ًافالخ «ةبادلا رجأتسملاو «يبصلا ملعملاو ؛هتأرما لجرلا برضو
 .ةبادلا ترض يعفاشلا ىتثتساو «كلذ يف ٌنامضلا

 .جاجعلا وه (؟) .يقوزرملا حرشب 17717 /5 «ةسامحلا# رظنا )غ0
 ىلوألا ثيدحلا راد .ط  ديسلاو ساعدلا قيقحت 09/٠١ /4 «دواد بأ نئس: شمابب يذلا «يباطخلا ملاعم» يف امك «بيبطلا (9

 مام



 سلنلا بط نم نيمضت يف هلي هيده يف :لصف الاله (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 غطت كه! م ا هل: هسا حلا

 ةرّدْهُم بجاولا ةيارسو «قافتالاب ةنومضم ةيانجلا ةيارس نأ :ًاعازنو ًاعامجإ بابلا ٌةدعاقو

 قرفو «هنامض اردهأ كلامو دمحأو ءًاقلطم هّئامض بجوأ ةفينح وبأف . عازنلا هيفف امهنيب امو «قافتالاب

 يف نذإلا نأ ىلإ رظن ةفينح وبأف . هنامض بجوأف ردقملا ريغ نيبو «هنامض ردهأف رّدَقُملا نيب ىعفاشلا

 ىلإ رظن يعفاشلاو «نامضلا طقسأ نذإلا نأ ىلإ ارظن كلامو دمحأو «ةمالسلاب ًاطورشم عقو امنإ لعفلا

 «تابيدأتلاو «تاريزعتلاك ردقملا ريغ امأو «صنلا ةلزنمب وهف ءهنم ناصقنلا نكمي ال رّدقملا نأ

 .ناودغلا ِةْنِظم يف هنأل ءنمض ءاهب َفِلَت اذإف «ةيداهتجاف

 هيلع ٌينجملا ملع نإ اذهف ؛هب فِلتف «هبطي نم هدي ترشاب لهاج ٌبّبطتم : يناثلا مسقلا :لصف

 قايسلا نإف «ثيدحلا ٌرهاظ ةروصلا هذه فلاخُت الو «نمضي مل هبط يف هل َنأو ءهل ملِع ال لهاج هنأ

 «بيبط هنأ ٌضيرملا َّنظ نإو ءكلذك سيلو «بيبط هنأ همهوأو «ليلعلا ّرغ هنأ ىلع لدي مالكلا ةوقو

 ٌليلعلاو «هّلمعتسي ءاود هل فصو نإ كلذكو «هدي تنج ام ُبيبطلا َنِمَض «هتفرعم لجأل هبط ىف هل نذأو

 .حيرص وأ هيف رهاظ ٌثيدحلاو ءهنمض «هب فلتف هقذحو هتفرعمل هفصو هنأ نظي

 تّدعتو هدي تأطخأ هنكل ءاهقح ةعنّصلا ىطعأو ؛هل نذأ «قؤاح بيبط :ثلاثلا مسقلا :لصف

 نإ مث .أطخ ٌةيانج اهنأل نمضي اذهف وَرَمَكلا ىلإ نتاخلا دي تقبس نأ :لثم ؛هفلتأف حيحص وضع ىلإ

 ؟لاملا تيب يف وأ «هلام يف ةيدلا نوكت لهف «ٌةلقاع نكت مل نإف :هتلقاع ىلع وهف داز امف ثلثلا تناك

 هيفف ًاملسم ناك نإو ؛هلام يفف ًايمذ بيبطلا ناك نإ :ليقو .دمحأ نع ناتياور امه «نيلوق ىلع

 هيف ؟يناجلا لام يف بجت وأ ؛ةيدلا طقست لهف ءهليمحت رّذعت وأ «لام ُتيب نكي مل نإف «ناتياورلا

 .اهطوقس :امهرهشأ ءناهجو

 يف أطخأف «ًءاود ضيرملل فصوف دهتجا «هتعانصب رهاملا قذاحلا ٌبيبطلا :عبارلا مسقلا :لصف

 اهنأ :ةيناثلاو .لاملا تيب يف ضيرملا ٌةيد نأ : امهادحإ :نيتياور ىلع ٍجّرْخُي اذهف ءهلتقف هداهتجا

 .مكاحلاو مامإلا لطخ يف دمحأ ٌمامإلا امهيلع صن دقو «بيبطلا ةلقاع ىلع

 «يبص وأ لجر نم (اَيَعْلِس عطقف ءاهقح ةعنصلا ىطعأ «قذاح بيبط :سماخلا مسقلا : لصف

 دلوت هنأل ,نمضي :انياحصأ لاقف ءفِلَتَق هيلو نذإ ريغب ًايبص نتخ وأ ؛هيلو نذإ وأ «هنذإ ريغب نونجم وأ
 ال نأ ليتحيو «ءنمضي مل «نونجملاو يبصلا يلو وأ «غلابلا هل نذأ نإو «هيف نوذأم ريغ لعف نم

 نذإل رثأ الف ءايدعتم ناك نإ هنإف ًاضيأو .ليبس نم نينسحُملا ىلع امو ءنسحم هنأل ًاقلطم نمضي

 «نذإلا مدع دنع دعتم وه :تلق نإف .هنامضل هجو الف ءايدعتم نكي مل نإو «نامضلا طاقسإ يف يلولا

 اذهو «هيف همدعو نذإلل رثأ الف ءوه هلعف ىلإ عجري امنإ همدعو ناودُعلا :تلق .نذإلا دنع دعتم ٌريغ

 .رظن عضوم

 مساب ٌصخُي يذلا وهو ؛هلوقو هفصوب بطي نم لوانتي ثيدحلا اذه يف ٌبيبطلاو :لصف

 هتشيربو «نّتاخلا وهو هاسومبو «يحئارجلا وهو همهارمو هعّضبميو «لاحكلا وهو ءوِدَوْرِمِبو «يعئابلطلا

 هرانو هتاوكمبو ءرّيجملا وهو هطابرو هلضّوو هعْلخبو ءماَجحلا وهو ٍهطّرْشِمو همجاحمبو ؛دصافلا وهو

 ةغل قلطي بيبطلا مساف «ناسنإ وأ «ميهب ناويحل هبط ناك ءاوسو «نقاحلا وهو هتنرقبو ءاوكلا وهو

 .اهوحنو ةدئازلا ةدغلاك )1١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ابك سانلا بط نم نيمضت يف هيك هيده يف :لصف

 ظفل صيصختك ؛ثداح فرع ءابطألا عاونأ ضعبب هل سانلا صيصختو «مدقت امك مهلك ءالْؤه ىلع
 . موق ّلُك هب اهّصخي امب ةبادلا

 .ًارمأ نيرشع هجالع يف يعاري يذلا وه :قذاحلا بيبطلاو : لصف
 .وه ضارمألا يأ نم ضرملا عون يف رظنلا : اهدحأ

 . يه ام هثودح ّببس تناك يتلا ٌةلعافلا ةلعلاو «ثدح ءيش يأ نم هببس يف رظنلا : يناثلا
 «ضرملل ًةمواقم تناك نإف ؟هنم ٌفعضأ وأ ءضرملل ةمواقم يه لهو «ضيرملا ةوق :ثلاثلا

 . ًانكاس ءاودلاب كرحُي ملو «ضرملاو اهكرت «هيلع ةرهظتسم
 .وه ام يعيبطلا ندبلا جازم : عبارلا

 . يعيبطلا ىرجملا ريغ ىلع ثداحلا جازملا : سماخلا

 .ضيرملا نِس :سداسلا

 . هتداع : عياسلا

 .هب قيلي امو ةنسلا لوصف نم رضاحلا تقولا :نماثلا

 . هتبرتو ضيرملا دلب : عساتلا

 .ضرملا تقو يف ءاوهلا لاح :رشاعلا

 .ةلعلا كلتل داضملا ءاودلا يف رظنلا :رشع يداحلا

 .ضيرملا ةوق نيبو اهنيب ةنزاوملاو «هتجردو ءاودلا ةوق يف رظنلا :رشع يناثلا
 ثودح هعم نمأي هجو ىلع اهُتلازإ لب ءطقف ةلعلا كلت ةلازإ هدصق لك نوكي الأ :رشع ثلاثلا

 ءاهلاح ىلع اهاقبأ ءاهنم ٌبعصأ ىرخأ ةلع ثودح اهعم نمأي ال اهتلازإ ناك ىتمف ءاهنم بعصأ
 وه ام ثودح فيخ هسبحو هعطقب جلوُع ىتم هنإف «قورعلا هاوفأ ضرمك اذهو «بجاولا وه اهفيطلتو
 . هنه بعصأ

 دنع الإ ءاودلا ىلإ ءاذغلاب جالعلا نم ُلِقتني الف .لهسألاف لهسألاب جلاعُي نأ :رشع عبارلا
 ةيذغألاب هُجالع بيبطلا قذح نمف «طيسبلا ءاودلا رذعت دنع الإ بكرملا ءاودلا ىلإ لقتني الو ؛هرذعت
 .ةبكرملا لدب ةطيسبلا ةيودألابو «ةيودألا لدب

 ءاهجالع نكمُي مل نإف ؟ال وأ اهُجالع نكمي امم يه له «ةلعلا يف رظني نأ :رشع سماخلا
 نكمي له «رظن اهجالع نكمأ نإو ءًائيش ديفي ال جالع ىلع عمطلا هلوحي الو «هتمرُحو هتعانص ظفح
 نكمي مل نإف ؟ال مأ اهُليلقتو اهُقيفخت نكمي له رظن ءاهلاوز نكمي ال هنأ ملع نإف ؟ال مأ اهلاوز
 فعضأو «ةوقلا ناعأو «كلذ جالعلاب دصق .اهتدايز ٌعطقو اهفاقيإ ناكمإلا ةياغ نأ ىأرو ءاهليلقت
 .ةداملا

 رداب «هجحضن ّمت اذإف :هجاضنإ دصقي لب «غارفتساب هجضُت لبق طلخلل ضرعتي الأ :رشع سداسلا
 . هغارفتسا ىلإ

 جالع يف ميظع لصأ كلذو ءاهتيودأو حاورألاو بولقلا لالتعاب ةربخ هل نوكي نأ :رشع عباسلا



 سانلا ّبط نم نيمضت يف هلي هيده يف :لصف الابال (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ضارمأب ًافراع ناك اذإ بيبطلاو .دوهشم رمأ بلقلاو سفنلا نع هتعيبطو ندبلا لاعفنا نإف «نادبألا

 جالع يف ًاقذاح ناك نإو كلذب هل ةربجخ ال يذلاو «لماكلا ٌبيبطلا وه ناك ءامهجالعو حورلاو بلقلا
 هحور ةيوقتو ءهحالصو هبلق دقفتب ليلعلا يوادي ال بيبط لُكو .بيبط ُفصن ندبلا ٍلاوحأو ةعيبطلا

 ببطتم لب «بيبطب سيلف «ةرخآلا رادلاو هللا ىلع لابقإلاو .ناسحإلاو ءريخلا لعفو ؛ةقدصلاب هاوقو

 ىلإ لاهتبالاو عرضتلاو «ءاعدلاو ركذلاو ناسحإلاو ريخلا لعف ضرملا تاجالع مظعأ نمو .رصاق

 نكلو «ةيعيبطلا ةيودألا نم مظعأ ءافشلا لوصحو «للعلا عفد يف ريثأت رومألا هذهلو «ةبوتلاو هللا

 .هعفنو كلذ يف اهتديقعو اهلوبقو سفنلا دادعتسا بسحب

 . يبصلاب فظلتلاك ءهب قفّرلاو «ضيرملاب ٌفطلتلا : رشع نماثلا
 قاذحِ نإف «لييختلاب جالعلاو «ةيهلإلاو ةيعيبطلا تاجالعلا عاونأ لمعتسي نأ :رشع عساتلا

 لكب ضرملا ىلع نيعتسي قذاحلا بيبطلاف ؛ءاودلا اهيلإ لصي ال ةبيجع ًارومأ لييختلا يف ءابطألا

 ةحصلا ظفح :ناكرأ ةتس ىلع ًارئاد هّريبدتو هّبالع لعجي نأ «بيبطلا رمأ كالم وهو :نورشعلا
 ٌلامتحاو «ناكمإلا بسحب اهليلقت وأ ةلعلا ةلازإو ءناكمإلا بسحب ةدوقفملا ةحصلا درو «ةدوجوملا

 لوصألا هذه ىلعف ءامهمظعأ ليصحتل نيتحلصملا ىندأ ٌتيوفتو ءامهمظعأ ةلازإل نيتدسفملا ىندأ
 .ملعأ هللاو «بيبطي سيلف ءاهيلإ عجري يتلا هتّيِخأ هذه نوكت ال تيبط ّلُكو «جالعلا ٌرادم ةتسلا

 بيبطلا ىلع نّيعت ءطاطحناو «ءاهتناو ءدوعّصو «ءادتبا :لاوحأ ٌةعبرأ ضرملل ناك املو :لصف

 هلامعتسا بجي ام لاح لك يف ٌليعتسيو ءاهب قيليو اهبسانُي امب ضرملا لاوحأ نم لاح لك ٌةاعارم
 رداب ءاهجضنل اهُعرفتسيو تالضفلا كّرحُي ام ىلإ ةجاتحم ةعيبطلا نأ ضرملا ءادتبا يف ىأر اذإف .اهيف
 اهلامتحا مدعو ةوقلا فعضل وأ «كلذ نم عنم قئاعل ضرملا ءادتبا يف ةعيبطلا كيرحت هتاف نإف :هيلإ
 دوعص يف كلذ لعفي نأ ٍرْذَحْلا َّلُك َرَّذْحَي نأ يغبنيف ؛عقو طيرفتل وأ ءلصفلا ةدوربل وأ «غارفتسالل
 . ةيلكلاب هتمواقمو ضرملا ريبدت نع تلختو «ءاودلاب اهلاغتشال ةعيبطلا ترّيحت «هلعف نإ هنأل «ضرملا

 هذه يف بجاولا نكلو ءرخآ رمأب هنع هلغشيف «هودع ةعقاومب لوغشم سراف ىلإ ءيجي نأ :هلاثمو
 ١ . هنكمأ ام ةوقلا ظفح ىلع ةعيبطلا نيعُي نأ لاحلا

 يف ذخأ اذإف «هبابسأ لاصئتساو «هغارفتسا يف ذخأ «,نكسو فقوو ضرملا ىهتنا اذإف

 ءٌالهس هّذخأ ناك هُحالِس غ غرفو ءهتوق تهتنا اذإ ودعلا لاثم ءاذه لاثمو .كلذب ىلوأ ناك «طاطحنالا

 :هغارفتسا لاحو «هئادتبا يف يه امنإ هتكوشو هتدحو ءًاذخأ لهسأ ناك «برهلا يف ذخأو ىّلو اذإف

 .ءاوس ءاودلاو ءادلا اذكهف ءهتوق ةعسو

 نم جّردتيو «بعصألا ىلإ ُلِدْعَي الف «لهسألاب ريبدتلا نكمأ ثيح هنأ بيبطلا قذح نِمَو :لصف
 يف ميقُي الو «ىوقألاب ءىدتبي نأ ٌبجيف «ٍفئنيح ةوقلا ٌتوف فاخي نأ الإ ىوقألا ىلإ فعضألا

 يف ةيوقلا ةيودألا ىلع رّسْجَت الو ءهنع اهُناعفنا ّلِقيو «ةعيبطلا اهُقلأتف ةدحاو لاح ىلع ةجلاعملا
 ٌضرملا هيلع لكشأ اذإو «ءاودلاب جلاعُي الف «ءاذغلاب ٌجالِعلا هنكمأ اذإ هنأ مدقت دقو «ةيوقلا لوصفلا

 رضي ال امب هتبرجتب سأب الو «هتبقاع فاخي امب هبّرجُي الو ءهل نّيبتي ىتح مدقي الف ؟دراب مأ وه ٌراحأ
 هدأ



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ءاودآلا نم زرحتلا يف لَو هيده يف :لصف

 :لاصخخ ثالث نم ةدحاو هصخت امب أدب «ضارمأ تعمتجا اذإو

 . مرولاب أدبي هنإف ءةحرقلاو مرولاك ءهئرُب ىلع ًافوقوم رخآلا ءرُب نوكي نأ :اهادحإ
 .ببسلا ةلازإب أدبي هنإف «ةنِفَعلا ىّمُحلاو ةدسلاك «رخآلل ًايبس اهدحأ نوكي نأ :ةيناثلا
 نع ٌّث الف اذه عمو «داحلاب أدبيف «نمزملاو داحلاك ءرخآلا نم مهأ امهدحأ نوكي نأ :ةثلاثلا

 نكسُيف «جنلوقلاك ىوقأ ٌضرعلا نوكي نأ الإ ءضرملاب أدب « ضرعلاو ضرملا عمتجا اذإو . .رخآلا
 0 موصلا وأ عوجلاب غارفتسالاب ةجلاعملا نع ّضاتعي نأ هنكمأ اذإو ءةدّسلا جلاعُي مث .ًالوأ عجولا
 ٌلضفأ وه ام ىلإ اهلقن دارأ نإو «هبشلا وأ لثملاب اهظفح ٠ اهظفح دارأ ةحص ّلُكو ,هغرفتسي مل «مونلا

 .دضلاب اهلقن ءاهنم

 ءاهعبطب ةيدعملا ءاودألا نم زرحتلا يف ِةكَي هيده يف :لصف
 اهلهأ ةبناجم ىلإ ءاحصألا هداشرإو

 «موذجم ٌّلجر فيقث دْفَو يف ناك هنأ ؛هّللا دبع نب رباج ثيدح نم 'ملسم حيحص » يف تبث
 موساس ٠22

 ."0َكاَئعياَب دف غِجْرا» لكك ئبنلا هيلإ لسرأف

 » :لاق هنأ كك ئيبنلا نع ؛ةريره يبأ ثيدح نم ًاقيلعت ؛هحيحبص» يف يرافيسلا ىورو,

 ©"عِدَّسألا ّنِم ٌرِفَت اَمُك مو ٌذُجَمْلا

 ىَلِإ ٌرظّنلا اوُميِيُت ال١ :لاق لي ّيبّنلا نأ ءسابع نبا ثيدح نم ؛هجام نبا نئس» يفو
 .,7«نيموذخملا

 ىَلَع ٌضِرمُم َنَدروُي الد : هللا ٌلوسر لاق :لاق «ةريرُه يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو
 0 اما

 0 نيكو وأ حر دب بق هتيَبو كتيب موُدِجَملا ملك :هلك هنع ركذُيو
 اهتئيهو ءاضعألا جازم دٌسفيف هّلُك ندبلا يف ءادوسلا ٍةّرهلا راشتنا نم ُثدحت ةئيدر ةلع :ماذجلا

 .دسألا ًءاد ىمسُيو «طقستو ءاضعألا َلّكأت ىتح اهّلاصتا هرخآ يف دسف امبُدو ءاهّلكشو

 هذه نأل :يناثلاو . دسألا يرتعت ام ةرثكل اهنأ :اهدحأ : ءابطألل لاوقأ ُ ةثالث ةيمستلا هذه يفو
 هئادب هنم وندي وأ ءهّبرقي نم ُسرتفي هنأ :ثلاثلاو .دسألا ةّنحَس يف يف هّلعجتو اهبحاص ةجو مّهِجُت ةلعلا

 .دسألا ٌّسارتفا

 ْمقْسَي لسلا بحاصو موذجملا براقمو «ةثراوتملا ةيدعُملا للعلا نم ءابطألا دنع ةلعلا هذهو

 .(571) ملسم هجرخأ (1)

 يف امك ميعن وب ين نم يي رجع هدئسو 0177/1١ «مستفلا» ىف امك ميعن وبأ هلصوو «ةريره يبأ ثيدح نم ًاقيلعت «20707) يراخبلا هجرخأ ثيدح زجع وه (؟)

 . تاقث هدانسإ لاجر :يريصوبلا لاقو :0047) هجام نبا هجرخأ ()

 .05771) ملسمو «(1//01) يراخبلا هجرخأ (4)

 هلاجر ةيقبو ءفيعض «ةلاضف نب جرفلا هيف : 1١١/5 «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «ٍيلع ثيدح نم 5117/4(2) ىلعي وبأ هجرخأ (0)
 . تاقثا



 ءاودألا نم زرحتلا يف لك هيده يف :لصف فخ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

حا رك ياا يف داعم كاز
 

لا بابسألا نع مهاهن ءمهل هحصُنو ةمألا ىلع هتقفش لامك لكي ئبنلاف «هتحئارب
 لوصول مهضرعُت يت

يهت ندبلا يف نوكي دق هنأ بير الو «مهيولقو مهماسجأ ىلإ داسفلاو بيعلا
 اذه لوبقل نماك دادعتساو ؤّ

 «ةلاقن اهنإف ءهطلاخُتو هٌرِواَجُت نم نادبأ نم باستكالل ًةلباق «لاعفنالا ةعيرس ٌةعيبطلا نوكت دقو .ءادلا

لوتسم لاّعف مهولا نإف ءاهل ةلعلا كلت ةباصإ بابسأ ربكأ نم اهُمهوو كلذ نم اهُقوخ نوكي دقو
 ىلع ٍ

 «ضارمألا ضعب يف نّياعم اذهو همقسُتف حيحضلا ىلإ ليلعلا ةحئار ُلِصت دقو «عئابطلاو ىوقلا

بلا ٍدادعتسا دوجو نم دب الف هلك اذه عمو «ىودعلا بابسأ ٌدحأ ةحئارلاو
 دقو عادلا كلذل هلوبقو ند

» :لاقف ءًاضايب اهحشكب دجو ءاهب ٌلوخدلا دارأ املف «ةأرما لك يبنلا جّوزت
 . ""«ِكِلْمآَب يقححلا

 .اهضقانُتو اهلطُت رخأ ثيداحأب ةضراعم ثيداحألا هذه نأ سانلا نم ةفئاط نظ دقو

هلخدأف «موذجم لججر ديب ذخأ ٍِلي هللا لوسر نأ «رباج ثيدح نِم «يذمرتلا هاور ام :اهنمف
 ا

 ين تبث امبو هجام نبا هاورو ؛ "هيَ ًالُكوتو لل قي َِّللا مشب ْلُكه :لاقو ءَةَعْضَقلا يف هعم

 , "9ةَريط الو ىودع ال» :لاق هنأ كي يبنلا نع «ةريره يبأ نع :«حبحصلا»

 ٌدحأ نوكي نأ امإف : ٌضراعتلا عقو اذإف «ةحيحصلا هثيداحأ نيب هللا دمحب ضْراعت ال :لوقن نحنو

ثلاف تبث ًةقث هنوك عم ةاورلا ضعب هيف ِلَع دقو لي همالك ني سيل نيثيدحلا
 ٌدحأ نوكي وأ طََْ ٌةق

 سفن يف ال ؛عماسلا مهف يف ٌضراعتلا نوكي وأ ؛خسنلا ُنَبْقَي امم ناك اذإ رخآلل ًاخسان نيثيدحلا

 .ةثالثلا هوجولا هذه نم هجو نِم دي الف هلي همالك

اخسان امهُّدحأ سيل هجو لك نم ناضقانتم ناحيرص ناحيحص ناثيدح امأو
 ال اذهف ءرخآلل ً

نم جرخي ال يذلا قودصملا قداصلا مالك يف َدَجوُي نأ للا ًداعمو «ًالصأ دجوُي
 «ٌنحلا الإ هيتفش نيب 

 « هلك هدارُم مهف يف روصُقلا نم وأ «هلولعمو هحيحص نيب زييمتلاو «لوقنملا ةفرعم يف ريصقتلا نم ٌةفآلاو

 هللابو «عقو ام داسفلاو فالتخالا نم عقو انهاه نمو ءاعم امهنم وأ ءهب هانع ام ريغ ىلع همالك لمحو

 .قيفوتلا

 ناثيدح :اولاق «هلهأو ثيدحلا ءادعأ نع ٌةياكح هل «؛ثيدحلا فالتخا» باتك يف ةبيتق نبا لاق

ت قتلا نإ :هل ليقو ««ةريط الو ىودع ال» :لاق هنأ كي يبنلا نع مُثيور «ناضقانتم
 رعبا ْئْشِ عق

 رفا , *0:ُحصُم ىلع ةهاع وذ هروُي ال١ :مّثيور مث «؟”«لوألا ىدعأ امف» :لاق «لبإلا كلذل ٌُبّرجيف

 هرمأو (ةعيبلا هيلإ لسرأف «مالسإلا ةعيب هعيابيل موذجم لجر هاتأو هِدَّسألا نم كرارف موذجملا نم

 ال فلتخم ِهّلُك اذهو :اوُناَ . "”ةباّدلاو ٍرادلاو ةأرملا يف موشلا» :لاقو ءهل نذأي ملو «فارصنالاب

 .فيعض دئاز نب ليمج 7٠٠« /4 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «ديز نب بعك ثيدح نم «491 /# دحأ هجرخأ (1)

 يذمرتلا هفعضو «فيعض ةلاضف نب لضفملا :هيفو «(975) دواد وبأ اذكو 7647(2) هجام نباو «(18119) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . بيرغ ثيدح :هلوقب
 .07715) ملسم هجرخأ ()

وحنب دروو «تاقث هلاجر ٍدانسإب ةريره يبأ ثيدح نم «(5118) نابح نباو ا" /؟ دمحأ هجرخأ (4)
 21/19(2) يراخبلا دنع ه

 .ًاضيأ ةريره يبأ ثيدح نم «(7770) ملسمو

 .ةريره يبأ ثيدح نم :(1771) ملسمو :(08/1) يراخبلا هجرخأ (0)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم ((1770) ملسمو ((5047) يراخبلا هجرخأ (7)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اكن ءاودألا نم نرحتلا يف ُدلَي هيده يف :لصف

 تقو اهنم ىنعم لكلو ؛فالتخا اذه يف سيل هنإ :لوقن نحنو :دمحم وبأ لاق .ًاضعب هّضعب هبشُي
 نإف «ماذجملا ىودع :امهدحأ :ناسنج ىودعلاو .فالتخالا لاز هعضوم عضو اذإف ءعضومو
 «موذجملا تحت ُثوكت ءأرملا كلذكو :هتئداحمو هتسلاجم لاطأ نم َمِقُْي ىتح هتحئار ٌدتشت موذجملا
 ءهيلإ ربكلا يف نوُعِزنَي هَّدلو كلذكو ءتَمِلُج اميرو .ىذألا اهيلإ لصوُيف ءدحاو راعش يف هُعِجاضُتف
 نوديرُي الو «موُدجملا الو لولسملا سلاجُي ال نأ رمأت ءابطألاو .ٌبْقُنو ٌّقِدَو ّلِس هب ناك نم كلذكو
 ءابطألاو ءاهُمامتشا لاطأ نم ُمِقْسُن دق اهنأو «ةحئارلا ريغت ىنعم هب نوديرُي امنإو «ىودعلا ىنعم كلذب
 ني هلاني الل «حيحصلا هويعملا طلاخُي نأ هرك ؛«حِصُم ىلع ةهاع وُذ ُةَروُي ال١ :ه ئيبنلا هيف لاق يذلا ىنعملا وه اذهف ءهب ام وحن فطّنلابو ءهنم ليسُي يذلا ءاملاب اهيلإ لصو ءاهكرابم يف ىّرأو ءاهّكاح وأ لبإلا طلاخم اذإف - بطر ٌبَرج وهو - ريعبلاب نوكت ٌةبقُتلا كلذكو ءمْؤُّشو نمّيب ناميإلا نع سانلا ٌدعبأ
 .هب امم وحن هتكِحو هفلُن

 دقو «ىودعلا فوخ هنم جّرْخيف هدلبب ُلزني ٌنوعاطلا وهف ,ىودعلا نِم ٌرخآلا نجلا امأو :لاق
 ال :هلوقب ُديري «'”ههوُلُجْدَت الك ٍدلَبب َناَك اذإو نم اوُجْرْخَت الف هب متلو ِدَلَبِ َعَكَو اًذإ» :ككي لاق
 الف دلبب ناك اذإ ديرُيو هللا نم مكيجتُي هللا ردق نِم ٌرارِفلا نأ نونظت مكنأك هيف ناك اذإ دلبلا نم اوجرخت
 كلذ نمو «مكشيعل ٌبيطأو «مكبولقل نكسأ هيف نوعاط ال يذلا عضوملا يف مكماقم :يأ «هولخدت
 وه اذهف ءاهمؤشب ينتدعأ :لوقيف «ةحئاج وأ هوركم ّلجرلا لانيف ءرادلا وأ مؤشلاب فرعُت ُةأرملا
 .(ىَرْذَع ال» :هلكك هللا ٌلوسر هيف لاق يذلا ىودعلا

 .مارحب سيل اذه نأو .زاوجلا ٍنايبل هلعفف ءهعم لكألا امأو .داشرإلاو :رايتخالاو «بابحتسالا ىلع هنم رارفلاو موذجملا بانتجاب رمألا لب :ىرخأ ةقرف تلاقو
 امب كك ٌنبنلا هبطاخ دحاو لكف «يلك ال يئزج نيباطخلا نيذهب ٌباطخلا لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 ةوقلاو لكوتلا ةقيرطب هتمأ نم يوق نم ذخأيف ءامهيف ةمألا هب يدتقتل ءعم نيتلاحلا لعلي وه كلذكو لففحتلاب ذخألاو طايتحالاب هبطاخف ؛كلذ ىلع ىوقي ال سانلا ٌضعبو ءاهلطبتُم ةلهلا ٌةوق ةعيبطلا وق عفدت امك «ىودعلا رق هيكوت وق عفدت «لكوتلا وق «ناميإلا ّيوق نوكي سانلا شضعبف «هلاحب قيلي
 :امهدحأ ؛ناحيحص ناقيرط امهو «طايتحالاو ظفحتلا ةقيرطب مهنم فعض نم ذخأيو شاب ةقثلاو
 مهلاح بسحب ةودقو ةجُح نيتفئاطلا نم دحاو لكل نوكتف «فيعضلا نمؤملل رخآلاو .يوقلا نمؤملل
 اذهلو «ةريلعلا َكَرَتو ءلكوتلاب هّكرت نرقو «يكلا كرات ىلع ىنثأو ؛ىوكيلَ هنأ امك اذهو ءمهبساني امو
 ًاضراعت هنع تلازأ ءاهيف هسفن هقف قزرو اهّقح اهاطعأ نم ءًادج ةنسح ةفيطل ةقيرط هذهو .ةريثك ٌرئاظن
 . ةحيحصلا ٍةنّسلاب هنظي ًاريثك

 ةطساوب هنم ءادلا ٌلاقتنا وهو « يعيبط رمأل هتبناجمو هنم رارفلاب رمألا نأ ىلإ ىرخأ ةقرف تبهذو
 هلكأ امأو هل ةسمالملاو ةطلاخملا ريركت عم نوكي اذهو .حيحصلا ىلإ ةحئارلاو ةطلاخملاو ةسمالملا
 ةظحلو ةدحاو ٍةَرم نم ىودعلا لصحت الو .هب سأب الف ةحجار ةحلصمل نامزلا نم ًاريسي ًارادقم هعم

 .فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم :(98 ح) (؟515) ملسمو ,(07:) يراخبلا هجرخأ )١(

 00 0 ظل



 يوادتلا نم عنملا يف وبي هيده يف :لصف الى١1 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا ا ا ا هسا هس

 نيب ٌضّراعت الف «ةحلصملاو ةجاحلل ام ًةطلاخم هطلاخو «ةحصلل ًةيامِحو «ةعيرذلل ًادس ىهنف ؛ةدحاو

 .نيرمألا

رمأ ماذجلا نم هب هعم لكأ يذلا ُموذجملا اذه ٌنوكي نأ زوجي :ىرخأ ةفئاط تلاقو
 ال ريسي 

 هتطلاخم ٌرضت ال نم مهنم لب :مهعيمج نم ةلصاح ىردعلا الو «ءاوس مِهْلُك ىمْذَجلا سيلو «هلثم يدعُي

 وهف ءهمسج َةيقب ٍْعُي ملو «هلاح ىلع رمتساو فقو مث «ريسي ءيش كلذ نم هباصأ نم وهو ءيدعُت الو

 .ىرحأو ىلوأ هّريغ يدعي ال نأ

 ةفاضإ ريغ نم اهعبطب يدعُت ةيدعملا ضارمألا نأ دقتعت تناك ةيلهاجلا نإ :ىرخأ ةقرف تلاقو

 يذلا وه هناحبس هللا نأ مهل نيبيل موذجملا عم لكأو «كلذ مهداقتعا كي ٌيبنلا لطبأف «هناحبس هللا ىلإ

اهلعج يتلا بابسألا نم اذه نأ مهل نيبتيل هنم برقلا نع ىهنو «يفشُيو ضرمُي
 ىلإ ةيضفُم هللا 

 ءاش نإ هناحبس ٌّبرلا لب ؛ءيشب لِقتست ال اهنأ نايب هلعف يفو «بابسألا ُتابثإ هيهن ىفف ءاهتاببسم
 ١ .ترثأف اهاوق اهيلع ىقبأ ءاش نإو ءًائيش رثؤت الف اهاوق اهبلس

إف ءاهخيرات يف رظنيف .خوسنملاو خسانلا اهيف ثيداحألا هذه لب :ىرخأ ةقرف تلاقو
 ملع ن

 .اهيف انفقوت الإو «خسانلا هنأب مكح اهنم رخأتملا

 ال١ :ثيدح يف تملكتو «ظوفحم ٌريغ اهضعبو «ظوفحم اهّضعب لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 كانعمس :اولاقو ؛هيف هوعجارو «هكرتف هيف كش مث «الوأ هيوري ةريره وبأ ناك دق :تلاقو «ىودع

أ «ةريره وبأ يسنأ «يردأ الف :ةملس وبأ لاق .هب ثّدحُي نأ ىبأف في ثّدحُت
 نيثيدحلا ٌدحأ حسن م

 ؟رخآلا

 الو تبغي ال ٌتيدحف ةعصقلا يف هعم اهلخدأف موذجم ديب ذخأ لي يبنلا نأ : رباج ٌثيدح امأو

 هذه اوقتا :هٌريغو ةبعش لاق دقو «هنسحي ملو هححصي مل «بيرغ هنإ :يذمرتلا هيف لاق ام ةياغو ؛ حِصَي

 نيذللا نيثيدحلا نيذه ُنأش اذهف .تبثأ وهو ءرمع لعف نم اذه ىورُيو :يذمرتلا لاق .ٌبئارغلا

 نع ّحِصَي ال :يناثلاو .هركنأو هب ثيدحتلا نع ةريره وبأ عجر : امهدحأ : يهنلا ٌثيداحأ امهب ضروُع

اتفملا» باتك يف ةلأسملا هذه يف مالكلا انعبشأ دقو .ملعأ هللاو .لي هللا لوسر
 . اذه نِم ّلوطأب ؛ح

 . قيفوتلا هللابو

 تامرحملاب يوادتلا نم عنملا يف كي هيده يف :لصف
 هللا ّنإ» :ِهللي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم «هنئس» ىف دواد وبأ ىور

 . "مّرَحُملاب اًوَواَدَت الو ءاْوَواَدَت َكاَود ِءاَذ ٌلُكِل َلَمَجَو ءاَوَّدلاو ءاّدلا َلَوْن

 . ”هكيلع مّرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ :دوعسم نبا نع (هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 . "”ثيبحلا ِءاوَّذلا نت لكي هللا لوسر ىهن :لاق «ةريرع يبأ نع :«نئسلا» يفو

 .دهاوش ثيدحللو .ملسم نب ةبلعث لجأل «نيل ٍدانسإب 07417 4) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «(9114) يناربطلاو «77 /7 ةبيش يبأ نبا هلصوو .ًاقيلعت 6 يراخبلا هجرخأ (؟)

 نب سنوي هعمس ناك نإ «.حيحص وهو «تاقث هلاجرو :(7404) هجام نباو )27١40( يذمرتلاو :(8410) دواد وبأ هجرخأ ()

 .دهاجم



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا دا الما يوادتلا نم عنملا يف ْيَك هيده يف :لصف

 نأ َةِرُك وأ هاهتف ءرمخلا نع ِهِلَك يبنلا لأس هنأ «يفعُجلا ديوس نب قراط نع ؟ملسم حيحص» يفو
 .©515 ُهنِكلَو واَوَدب َسِئَلُهنإِ :لاقف ءءاودلل اهُعنصأ امنإ :لاقف ءاهعّتصي

 هاور ,'"«واوّدلاب ْتَسِيَلو ءاَد اهنإ» :لاقف ءءاوّذلا يف لعجي رمخلا نع لئس هك هنأ «نئسلا» يفو
 .يذمرتلاو «دواد وبأ

 ًابانعأ انضرأب نإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق «يمرضحلا ديوُس نب قراط نع «ملسم حيحص» يفو
 ٍءَقِشِب سل َكِلذ َّنإ) :لاق «ضيرملل يفشتسن انإ :ُثلق «هتعجارف 4ال» :لاق ءاهنم ُثرشنف اهٌرِصتعن
 , 75 هّنِكلو

 , اَهِلْتَق نع هاهنف لكي هللا لوسر دنع ءاود يف ًاعَدْفض ركذ ًابيبط نأ ؟يئاسنلا نئس» يفو
 . 0«هللا ُهاَفَش الك ءرْمُكلاب ىوادت ْنَم» :لاق هنأ لكي هنع ركذُيو
 امأو ءاهريغو ثيداحألا هذه نِم انركذ امف ٌعرشلا امأ .ًاعرشو ًالقع ٌةحيبق تامرحملاب ةجلاعملا

 همّرح امك ءاهل ٌةبوقع ًابيط ةمألا هذه ىلع مّرحُي مل هنإف ؛هثبخل همرح امنإ هناحبس هللا نأ وهف ءٌلقعلا
 امنإو ١[ :ءاسلا] 44 تلي تبي ْملَع اسرع اوالَع تأ نم واطي :ىلاعت هلوقب ليئارسإ ينب ىلع
 هب بلطي نأ ُبِيانُي الف «هلوانت نع ةنايصو ؛مهل ةيمح هل هميرحتو «هنيخل مَّرَح ام ةمألا هذه ىلع مرح
 ثبُحلا ةوقب بلقلا يف هنم َمظعأ ًامَّقَس ٌبِقْعُي هنكل ءاهتلازإ يف رثأ نإو هنإف «للجلاو ماقسألا نم ُءاَفّشلا
 .بلقلا مقُسب ندبلا مقّس ةلازإ يف ىعس دق هب ىَواَدُملا نوكيف ءهيف يذلا

 هيف بيغرتلا ىلع ٌضح ءاود هذاختا يفو «قيرط ٌلُكب هنع ّدعبلاو هبُنجت يضتقي هميرحت نإف ًاضيأو
 .عراشلا دوصقم دض اذهو «هتسبالمو

 .ءاود ذختي نأ زوجي الف «ةعيرشلا بحاص هيلع ّصن امك ءاد هنإف ًاضيأو
 «ًانيب ًالاعفنا ءاودلا ةيفيك نع ٌلعفنت ةعيبطلا نأل «ثبخلا ةفص حورلاو ةعيبطلا ٌبسُكُي هنإف ًاضيأو

 هناحبس هللا مّرح اذهلو «هتاذ يف ًاثيبخ ناك اذإ تفيكف ءًثبخ هنم ٌةعيبطلا تبستكا ةثيبخ هّئيفيك تناك اذإف
 . هتفصو ثبخلا ةئيه نم ٌسفنلا بسكت امل «ةثيبخلا سيالملاو ةبرشألاو ةيذغألا هدابع ىلع

 ءاهيلإ ءيش ٌبحأ اذهف ءاهئافشل بلاج اهياقسأل ليزم اهل عفان هنأ ٌنسوفنلا تفرع اذإ اميس ال «ةذللاو ةوهشلل هلوانت ىلإ ٌةعيرذ هيلإ ليمت ٌسسوفنلا تناك اذإ اميس الو «هب يوادتلا ةحابإ يف نإف ًاضيأو
 ىلإ ةعيرذلا حتفو ءهلوانت ىلإ ةعيرذلا دس َنيِب نأ بير الو «نكمم لك هلوانت ىلإ ةعيرذلا دس ٌعراشلاو
 . ًاضراعتو ًاضقانت هلوانت

 ضرفنلو .ءافّشلا نم هيف نظُي ام ىلع ٌديزي ام ءاودألا نم مرحملا ءاودلا اذه يف نإف ًاضيأو
 ٌدكرم وه يذلا غامدلاب ةرضملا ٌةديدش اهنإف ءاظق ًءافش اهيف انل هللا لعج ام يتلا ثئابخلا ّمأ يف مالكلا
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 ٍلْمَقلا جالع يف كي هيده يف :لصف لم (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ااا زل يا يأ دعما دكر
 

 :ةداحلا ضارمألا يف همالك ءانثأ ىف طارقبأ لاق .نيملكتملاو ءاهقفلا نم ريثكو ءءابطألا دنع لقعلا

 «ندبلا يف ولعت يتلا طالخألا هعافتراب عقتريو «هيلإ ٌعافترالا عرسُي هنأل ءديدش سأرلاب ةرمخلا ررض

 .بَصَعلاو غامدلاب ٌرارضإلا بارَّثلا ًةيصاخ نإ :«لماكلا» بحاص لاقو .نهذلاب رضي كلذك وهو

 :ناعونف ةمرحملا ةيودألا نم هُريغ امأو

ضرملا عفد ىلع ةعيبطلا هتدعاسمل ثيبنت الو سفنلا هثاعت : امهدحأ
 موحلو «مومسلاك هب 

ءاهل ًالقثم ةعيبطلا ىلع الك ىقبيف ؛تارذقتسملا نم اهريغو يعافألا
 .ءاود أل ءاد ذتئيح ريصيف 

هررض اذهف ءًالثم لماوحلا هلعتست يذلا بارشلاك سفنلا هئاعت ال ام :يناثلاو
 ءهعفن نم ٌرثكأ ٌ

 .كلذ يف عرشلل قباطم ةرطفلاو ُلقعلاف ءكلذ ميرحتب يضقي ٌلقعلاو

اب ءافشلا ظرش نإف ءاهب ىفشتسُي ال تامرحملا نوك يف فيطل ريب انه اهو
 «لوبقلاب هيّقلت ءاودل

 ءاهكربأ ءايشألا ٌعفنأو «كرابملا وه ٌعفانلا نإف ءءافشلا ةكرب نِم هيف هللا لعج امو «هتعفنم ٌداقتعاو

تعا نأ مولعمو لح ثيح هب عفتني يذلا وه ناك امئيأ سانلا نم كرابملاو
 نيعلا هذه ميرحت ملسملا داق

«لوبقلاب اهل هعبط يقلتو ءاهب هنظ نسح نيبو ءاهتعفنمو اهتكرب داقتعا نيبو هنيب لوحي امم
 ناك املك لب 

ءاهل ءيش هركأ هُعبطو ءاهيف ًاداقتعا أوسأو اهل هركأ ناك «ًاناميإ َمظعأ ٌدبعلا
 لاحلا هذه يف اهلوانت اذإف 

و نظلا ءوسو ءاهيف ثبخلا داقتعا َلوزي نأ الإ ءاود ال هل ءاد تناك
 ىفانُي اذهو ؛ةبحملاب اهل ةهاركلا

 .ملعأ هللاو ؛ءاد هجو ىلع الإ طق نمؤملا اهلوانتي الف «ناميإلا
 ١

 هتلازإو سأرلا يف يذلا ٍلْمَقلا جالع يف ُهِكَك هيده يف :لصف

إ ُتْلِمُحَف «يسأر ْنِم ّىذأ يب ناك :لاق «ةرجُع نب بعك نع «نيحيحصلا» يف
 هلك هللا لوسر ىل

 نأ هرمأف :ةياور يفو «2"”ىرا ام َكِ عَبْدَ دهَجلا ىرأ ُتْنُت ام :لاقف «يهجو ىلع كًنانتي 'لمقلاو
 . "'مايأ ةثالث َموُصَي وأ «ةاش يدهُي وأ ونس َنْيَب اقَرَك َمِهظُي ْنأو «هسأر َقِلْحَي

ف لخادو ندبلا نع جراخ :نيئيش نم ندبلاو سأرلا يف دلوتي لمقلا
 ٌحخسولا :جراخلاف هي

لا هٌعفدت نفع ءيدر طلخ نم يناثلاو ءدسجلا حطس يف مكارتملا سندلاو
 ءمحللاو دلجلا نيب ةعيبط

 دعب كلذ نوكي ام ٌرثكأو «لمقلا هني نوكيف «ماسملا نم اهجورُ دعب ِةَرَشَبلا يف ةيومدلا ةبوطُدلاِب نعت

 مهيطاعتو مهتابوطر ةرثكل رثكأ نايبصلا سوؤر يف ناك امنإو .خاسوألا ببسيو «ماقسألاو للعلا

 سأرلا ُقْلَح هجالع ربكأ نمو .رفعج ينب َسوؤر هلل يبنلا قلح كلذلو ؛لمقلا دّلوُ يتلا بابسألا

 كلذ دعب سأرلا ىلطُي نأ يغبنيو «طلخلا ةدام ٌفعضتف «ةثيدرلا ةرخبألا دعاصتتف «ةّرخبألا ٌماسم حتفنتي

 .هدلوت عنمتو «لمقلا لتقت يتلا ةيودألاب

 .ءاودو ةجاح :ثلاثلاو .كرشو ةعدب :يناثلاو .ةبرقو كسن :اهدحأ :عاونأ ةثالث سأرلا ٌقلحو

 .ةرمعلا وأ جحلا :نيكستلا دحأ يف قلحلا :لوألاف

أ لوقيف ؛مهخويشل نوديرملا اهقلحي امك ؛هناحبس هللا ريغل سأرلا ٌقلح :يناثلاو
 انأ :مهدح

دجس :لوقي نأ ةلزنمب اذهو «نالفل هتقلح تنأو «نالفل ىسأر ٌتقلح
 سأرلا قلح نإف «نالفل ُث

.)87 
 ح) (1101) ملسم هجرخأ (؟) .(1101) ملسمو :(18417) يراخبلا هجرخأ
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 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 84 ٍلْمَقلا جالع يف و هيده يف :لصف

 هدب الإ ّمِيَي ال هناكرأ نم نكر يعفاشلا دنع هنإ ىتح «جحلا مامت نم ناك اذهلو «لُّدو ةيدوبعو ٌعوضخ
 ءمهل اودّبعتي نأ مهيديرم نم اودارأف «ةعدبلاو كرشلا ىلع مهتخيشم ُنماسأ نيذلا ةيبوبرلل نومجازملاو لالضلا ٌخويش ءاجف ءهوُقلطأو هسأر اوُملح هّقتِعو مهنم ريسألا َلالذإ تدارأ اذإ ٌبرعلا تناك اذهلو «ةيدوبعلا عاونأ غلبأ نم وهو ؛هتزعِل ًاللذتو ؛هتمظعل ًاعوضخ اهبر يدي نيب يصاونلا ٌعضو هنإف
 نأ مهل اونّيزو ؛هناحبس هيدي نيب سأرلا ٌعضو وه هلل دوجسلا نإ هللا ٌرمعلو «خيشلا يدي نيب سأرلا عضو وه :اولاقو ءهمسأ ريغب هوّمسو مهل ٌدوجسلا مهل اونّيز امك ؛مهل مهسوؤر َقْلَح «مهل اونّيزف
 .[نارمع لآ 40: نوميَتُم مد ذإ َدَنَب رثككلأب متئابأ ذي َنِيِتلَو ةكهقلا ارذيتت نأ خيرا ا[: ©) ةوئضتت زك ايو بتكلا وتل دك امي نبي اوك يلو مآ نود ني ىل اًاكبع اوك اكلي لوب مك هربت كفلاَو بتكلا هَل ُهيِْوب نأ رش ن6 امل :ىلاعت لاق «هللا ٍنوُد ْنِم ةهلآو ًابابرأ مهّداخَتا وه اذهو ؛مهئامسأب اوُقِلَحيو .مهل اوُبوتيو مهل اورذني

 ذخأف «ةربابجلاو ءاملعلاب نوهبشتملاو ٌخويشلا اهمساقت دقو «ةالصلا ٌةيدوبع ةيدوبعلا فرشأو
 مهضعب يقل اذإف «ًعوكرلا اهنم ءاملعلاب نوهبشتملا ذخأو .دوجسلا وهو ءاهيف ام فرشأ اهنم خويشلا
 هزّوَج ْنم ٌديوجتو «ةرورضلاب هنيد نم مولعم اذه ميرحتو 00©2همد :لاقو هل دجس امل ذاعم ىلع ركنأو ,©”هيحأل َدُجْسَي ْنأ ٍدَحأل يفبْنَي ال» :لاقو هللا ريغل دوجسلا نع ىهنف هل ةحيرص ةفلاخم اهيطاعتف «ليصفتلا ىلع ةثالثلا رومألا هذه نع ِْكي هللا لوسر ىهن دقو «سولج مهو «مهل ًةيدوبع مهسوؤر ىلع ديبعلاو رارحألا موقيف «مايقلا مهني ٌةربابجلا لحخأو ؛ءاوس هبرل يلصملا عكري امك هل عكر ًاضعب
 دقف ءرشيلل َعونلا اذه كرشملا اذه زّوج اذإف ؛ةيدوبعلا عاونأ غلبأ نم وهو ءهلوسرو هلل ٌةَمَعاَرُم هللا ريغل
 هُمِزتليأ :ليق الد :لاق ؟هل ينحنيأ هاخأ ىَقلي ُلجَّرلا :هل ليق هنأ حص دقو للا ريغل ةيدوبعلا زوج
 , معنا :لاق ؟هٌحِفاصُيأ :ليق .«ال» :لاق ؟ةلْيمُيو

 يأ [04 :ةرقبلا] «اًدحجس تباتإأ اوُتُكدآَو# : ىلاعت هلوق هنمو «دوجس ةيحتلا دنع ءانحنالاف :ًاضيأو
 وهو ءًاسولج اوُلَصُي نأ ًاسلاج ىلص اذإ مهرمأو «ةالصلا يف كلذ نم عنم ىتح ًاضعب اهّضعب مجاعألا مظعُت امك ءسلاج وهو «مايقلا نع ُيهنلا هنع ٌحصو فايجلا ىلع لوخدلا نكمُي الف الإو «نينحنم
 ًاميظعت ٌمايقلا ناك اذإ فيكف هلل مهّمايق نأ عم «سلاج وهو هسأر ىلع اوموقي الثل مهل رْذُع ال ءاحصأ
 !هناحبس هريغل ةيدوبعو

 نم همظعُي نم اهيف تكرشأو ؛هناحبس هللا ٌةيدوبع تطقسأ ةلاضلا ةلهاجلا سوفنلا نأ :دوصقملاو
 فريغل تّرذنو «هريغب تفلحو «ةالصلا َمايق هيدي نيب تماقو هل تعكرو «هللا ريغل تدجسف «قلخلا
 ةوعدل نوداضملا مه ءالؤهو «نيملاعلا ٌبرب نيقولخملا نم هّدبعت نم ثّوسو ءدشأ لب لاخلا ملطعُي امك «ةعاطلاو ؛ءاجرلاو «فوخلاو «بحلاب هتمظعو ءهتيب ريعِل تفاطو «هريغل تحبذو «هريغل ْتّفَلَحو
 نإ هلل :- نومصتخي مهتهلآ عم رانلا يف مهو  نولوقي نيذلا مهو ءَنوُنِدْعَي مهرب نيذلا مهو ؛لسرلا

 .ةريثك دهاوش هل حيحص وهو «ةريره يبأ ثيدح نم ((4175) نابح نبا هجرخأ )١(
 . يجيرختب 707 0775/7 ريثك نباو «(041) «يوغبلا ريسفت» يف هيلع مالكلا رظناو «فشك) .(11490)و )١451( رازبلاو ؛(1867) هجام نباو ما /4 دحأو )5٠695(( قازرلا دبع هجرخأ ذاعم ثيدح (؟)
 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «كلام نب سنأ ثيدح نم ؛071707) هجام نباو «(3778) يذمرتلا هجرخأ ()



 نيعلاب باصملا جالع يف لكك هيده يف :لصف كمه (7) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

ا تائه حسو
 

7 

 انا بريول :مهيف لاق نيذلا مهو [94 49 :ءارعشلا] «َييِلكْلا رب كيش ذإ (9) نبت ٍلَكَص ىتَل انك

 هو ا يو ع م قهر طي م حيي ىلع ب ا

 نم هلك اذهو 1150 :ةرقملا] 4و اخ ُدََأ اَونما َندلَو هَ بسك ببي اَداَدَ هلأ نوم ني ديدي نم

هأ هلعلو «سأرلا قلح يف هيده يف ضرتعم لصف اذهف .هب كرشُي نأ رفعي ال هللاو «كرشلا
 دصق امم ٌّم

 .قفوملا هللاو هيف مالكلا

 :ةيهلإلا ةيناحورلا ةيودألاب جالعلا يف لك هيده يف :لوصف
 ةيعيبطلا ةيودألا نمو ءاهنم ةبكرملاو ةدرفملا
 نيعلاب باصملا جالع يف دلك هيده يف :لصف

 ٌءيَش َناَك ْوَّلَو «قح ُنْبَعلا» : لي هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع هحيحص» يف ملسم ىور

 . "7وقْيَعلا ُهَنَقَبَسَل َنْدَقلا ٌقَباَس

 . "لدتلاو ِنيَعلاو ةَمْحلا ني ةيقرلا يف صخر كي يبنلا نأ «سنأ نع ًاضيأ ؛هحيحص» يفو

لا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو
 . "9هُقَح ُنْيَعلا) : كي هل

هنم ُلِسَتْعَي مث أضيف ُنِاَعلا ٌرمؤُي ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةدواد يبأ نئسا يفو
 

 ١ 42م
 .  نيعملا

 . ”نيعلا نم يقرتسن نأ رمأ وأ كي يبنلا ينرمأ :تلاق ةشئاع نع ؛نيحيحصلا» يفو

 ٍنب ديبُع نع «رماع نب ةورع نع «رائيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم يذمرتلا ركذو

تسافأ ُنيعلا مِهيِصُت رفعج ينب نإ !وَّللا لوسر اي :تلاق «سيمُع تنب ءامسأ نأ «يقّرُرلا ةعافر
 ؟مهل يقر

 ©"ايحص نسح ثيدح :يدمرتلا لاق قبلا هس ءاَضَقلا ُقبْسَي ءيَش ناك َْلف مَن :لاقف

 نب ٌرِماع ىأر :لاق «فيّتُح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع «باهش نبا نع :هللا همحر كلام ىورو

أف ءٌلْهَس طبْلَف :لاق !ةأّبُحُم َدْلِج الَو مْرَيِلاَك ُتِيَأَر اَم ِهَّللاو :لاقف «لستغي فينُح َنب ٌلهس ةعيبر
 ىت

سغف اهل ْلِسَتْها َتْكَرَب الأ هاَحَأ مُكُدَحَأ لقي َمآلَع» :لاقو هيلع يفتك ءًأرماع كلي َِّللا ٌلوسر
 هل ل

 عم حارف ءهيلع ٍّبص مث ءحدق يف هرازإ ةلخادو «هيلجر فارطأو ءهيتبكرو ِهّْيقفرمو هيديو ةهجو ٌرِماع
 سا , "7 رمانلا 4ففز
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 :هيف لاقو «ثيدحلا اذه هيبأ نع «لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم نع ًاضيأ هللا همحر كلام ىورو

 . "ل امَوَك هَل أَطَوَت «ٌقَح َنْبَملا َّنإ

 يش ناك ْوَلَو ٌقَح ُنْيَعلا» :ًاعوفرم هيبأ نع «سوواط نبا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع ركذو

 )١( ملسم هجرخأ )5184(.

 .بنخلا يف جرخت حورق :ةلمنلاو ءمسلا :ةمحلاو 5195(2) ملسم هجرخأ )١(

 .(5141/) ملسمو :(01/40) يراخبلا هجرخأ (0)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب )88٠"0« دواد وبأ هجرخأ (4)

 .(5196) ملسمو :(01/78) يراخبلا هجرخأ (5)

 )001١. هجام نيا اذكو )5١69(.: يذمرتلا هجرخأ ()

 .978/7 كلام هجرخأ (8) .9478/17 كلام هجرخأ (0)



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز المك نيعلاب باصملا جالع يف لك هيده يف :لصف

 .©2بحص هلصوو ليقف ْمُكُدَحأ َلِْفتْسا اذ ُقبَملا ُهنََبَسَل رَدَقلا َقَباَس
 «حدقلا يف هّجُمَي مث ءضمضمتيف ؛هيف هّمك لخديف ؛حدقب نئاعلا لجرلا رمؤُي :يرهزلا لاق

 ُبَصُي مث ء«ضرألا يف ٌحَّدّقلا عضوُي الو «هرازإ ةّلخاد ّْلِسْغَي مث ءىرسُيلا هتبكر ىلع ٌبُصيف ؛ىنمُيلا هدي غدُي مث «حَدَقلا يف ىنُْيلا هتبكر ىلع بصف «ىَرُلا هدي لخْدُي مث ءحدقلا يف ههجو لِسغيو
 .ةدحاو ٌةبص هفلخ نم ُنيعلا هبيصُت يذلا لجرلا سأر ىلع

 .©”«ةرظنلا اهب نإ ءاَهَل اوُقْرَتْسا» :لاقف ءةعفس اههجو يف ٌةيراج اهتيب يف ىأر في يبنلا نأ «ةملس ّمأ نع حص دقف «ةينج نيعو «ةيسنإ نيع :نانيع نيعلاو
 نيع اهب :لوقي .نجلا نم : ينعي «ةرظن يأ ,«ةعفس» :هلوقو :ءارفلا دوعسم نب نيسحلا لاق

 . حامرلا ةنسأ نم ذفنأ نجلا رظن نم اهتباصأ

 .©0هَرذقلا ّلَمَجلاو رْبَقلا َلُجّرلا ُلِخْدَتل نيعلا نإ» :هعفري رباج نع ركذيو
 .22ناسنإلا نيع نمو ؛ناجلا نم ذّوعتي ناك كي ّيبنلا نأ ,ديعس يبأ نعو
 ةقيقح ال ٌماهوأ كلذ امنإ :اولاقو «نيعلا ّرمأ لقعلاو عمسلا نِم مهُييصن لق نمم ةفئاط تلطبأف

 ُمَّلدت ال مهلحنو مهللي يفالتخا ىلع ممألا ٌءالقعو ءاهتاريثأتو اهلاعفأو اهتافصو سوفنلاو حاورألا نع ٌةفرعم مهدعبأو ءًاعابط مهنثكأو ءاباجح مهظلغأ نمو «ٍلمعلاو عمسلاب سانلا لهجأ نم ءالؤهو ءاهل
 .نيعلا ريثأت ةهجو هببس يف اوفلتخا نإو «هركنُت الو «نيعلا رمأ

 لصتت ةيمس ٌةَّوق هنيع نم ثعبنا «ةئيدرلا ةيفيكلاب هّسفن تفّيكت اذإ نئاعلا نإ :ةفئاط تلاقف
 «كله ناسنإلا ىلع اهّرصب عقو اذإ اهنأ يعافألا نم عون نع ٌرِهّتشا دق رمأ اذهو .كلهيف «ناسنإلاب لصتت ىعفألا نم ةيمُّس ةوق ثاعبنا ركنتسُي ال امك ءاذه ركنتسُي الو :اولاق .ررضتيف «نيعملاب
 .نئاعلا كلذكف

 1 .درضلا هل لصحيف «همسج ٌماسم للختتو «نيعملاب لصتتتف «ةيئرم ريغ ةفيطل ٌرهاوج سانلا ضعب نيع نم تعبني نأ دعبتسي ال :ىرخأ ةقرف تلاقو
 هنيعُي نمل نئاعلا نيع ةلباقم دنع ررغلا نم ءاشي ام قلخب ٌةداعلا هللا ىرجأ دق :ىرخأ ةقرف تلاقو

 تاريثأتلاو ىوُقلاو بابسألا يركنم ُبهذم اذهو «ًالصأ ريثأت الو ببس الو ةوق هنم نوكي نأ ريغ نم
 . نيعمجأ ءالقعلا اوُقلاخو «بابسألاو تاريثأتلاو للعلا باب مهسفنأ ىلع اوُدس دق ءالؤهو «ملاعلا يف

 «سوسحم دهاشم رمأ هنإف ءماسجألا يف حاورألا ٍريثأت ٌراكنإ لقاعل نكمي الو ةرثؤم ٍتايفيكو ٌصاوخ اهنم ريثك يف لعجو ؛ةفلتخم عئابطو ىوق حاورألاو ماسجألا يف قلخ هناحبس هللا نأ بير الو
 ريثأت ةطساوب هّلُك اذهو ءهاوق فُحضتو رظنلا نم مقسي نم ٌُسسانلا دهاش دقو ؛هيلإ هقاخي نم رظن دنع ةديدش ةرفُص ٌرفصيو .هنم يحتْسَيو همٍشتحي نم هيلإ رظن اذإ ةديدش ٌةرمح ُرَمحي فيك ةجولا ىرت تنأو

 .سابع نبا نع هيبأ نع ؛«سوواط نيا نع 5188(2) ملسم هلصوو ًالسرم اذكه «(1810/:) قازرلا دبع هجرخأ )١(
 ّ .(1191) ملسمو ,(0189) يراخبلا هجرخأ (1)
 .ركنم نتملاو «بويأ نب بيعش لجأل «فيعض ٍدانسإب 9.0/97 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (5)
 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «(7511) هجام نباو ال1 /8 يئاسنلاو .(5059) يذمرتلا هجرخأ (5)



 نيعلاب باصملا جالع يف كي هيده يف :لصف اال (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 10 ا ا اا هسا عسسل

 «حورلل ريثأتلا امنإو «ةلعافلا يه تسيلو ءاهيلإ لعفلا بسنُي نيعلاب اهطابترا ةدشلو «حاورألا

 ءًانيِب ىذأ هوسحملل ةيذؤم دساحلا ٌحورف ءاهصاوخو اهتايفيكو اهاوقو اهعئابط يف ةفلتخم ٌحاورألاو

 الإ هركني ال ٌرمأ دوسحملا ىذأ يف دساحلا ٌريثأتو .هرش نم هب ٌليعتسي نأ هلوسر هناحبس هللا رمأ اذهلو

 ّيكتت ةدساحلا ةثيبخلا سفنلا نإف «نيعلاب ةباصإلا لصأ وهو ؛ةيناسنإلا ٍةقيقح نع جراخ وه نم

 مسلا نإف «ىعفألا ءاذهب ءايشألا هبشأو «ةيصاخلا كلتب هيف َُثؤتف :دوسحملا لباَقُتو «ةثيبخ ةيفيكب

 ام اهنمف «ةيذؤم ةثيبخ ةيفيكب تفّيكتو «ةيبضغ ةوق اهنم تثعبنا اهودع تلباق اذإف «ةوقلاب اهيف ٌنياك

َ يبنلا لاق امك ءرصبلا ٍسمط يف رثؤُت ام اهنمو :نينجلا طاقسإ يف رثؤت ىتح ىوقتو اهثيفيك دشن
 يف ل

 يف رثؤُت ام ءاهنمو .2'”«لبحلا ناطِقْسُيو ءّرَصَبلا ِناَّسِمتْلَي امهّنإد :تايحلا نم نيتيفلُعلا يذو ءرتبألا

 «ةرثؤملا ةئيبخلا اهتيفيكو ءسفنلا كلت ِثْبْحُح ةدشل «هب لاصتا ريغ نم ةيؤرلا درجمب اهتيفيك ناسنإلا

 لب ؛ةعيرشلاو ةعيبطلاب هتفرعمو هُملع لق نم هنظي امك «ةيمسجلا تالاصتالا ىلع فوقوم ةيغ ًيثأتلاو

 ةراتو ءهيف رئؤُي نم ّوحن حورلا هجوتب ةراتو «ةيؤرلاب ةراتو «ةلباقملاب ًةراتو «لاصتالاب ةرات نوكي ريثأتلا

 دق لب «ةيؤرلا ىلع اهريثأت ثفقوتي ال نئاعلا سفنو «ليختلاو مهولاب ةراتو «تاذوعتلاو ىقرلاو ةيعدألاب

 نيعملا يف رثؤُي نينئاعلا نِم ٌريثكو ؛هري مل نإو هيف هسفن ٌرّؤتف ؛ءيشلا هل فصوُيف «ىمعأ نوكي

 يب كرب ارك لأ 466 نإوط : هيبنل ىلاعت لاق دقو «ةيؤر ريغ نم فصولاب
 :ملقلا] را اهم انل

ّرَث ني (©) ِقلَمْلا ٍتَري رم نو :ىلاعت لاقو ه١
 ِنِمَد 69 َبَقَم اَدإ ٍقِساَع رع نمو ©©) َقَلَع ام 

ٌدساح نئاع لكف .(قلفلا] 40 َدَسَح اذإ داع ْرك نيو () ِدَقتلا ف ِتَكّتمأ رك
 لُك سيلو 

 ماهس يهو «نئاعلا نم ٌةذاعتسا هنم ٌةذاعتسالا تناك «نئاعلا نِم ّمعأ دساحلا ناك املف ًانئاع دماح

هتطخُتو ةرات هبيصُت نيعملاو دوسحملا وحن نئاعلاو دساحلا سفن نم جرخت
 ال افوشكم هتفداص نإف ؛ةرات 

 اميرو ؛هيف رثؤُت مل ماهسلل هيف ذفنم ال حالّسلا يكاش ًارِذَح هتفداص نإو هدب الو هيف تَّذَأ هيلع ةياقو
نم اذهف ءءاوس يسحلا يمرلا ةباثمب اذهو ءاهبحاص ىلع ماهسلا تدر

 نم كاذو «حاورألاو سوفنلا 

 ىلع ُنيعتست مث «ةئيبخلا هيفن ٌةيفيك هعبتت مث ؛ءيشلاب نئاعلا باجعإ نم هلصأو .حابشألاو ماسجألا
 ام أدرأ اذهو ءهعبطب لب «هتدارإ ريغب ٌنيعي دقو هَسْفن لجرلا ُنيِعي دقو «نيعملا ىلإ ةرظنب اهّمس ذيفنت

 «مامإلا هسبح كلذب َفِرُح ْنَم نإ :ءاهقفلا نم مهريغو انّياحصأ لاق دقو «يناسنإلا عونلا نم ُنوكي

 . ًاعطق ٌُباوصلا وه اذهو .توملا ىلإ هيلع في ام هل ىرجأو
 نع ؛هنئس# يف دواد وبأ ىور دقو .ٌعاونأ وهو «ةلعلا هذهل يوبنلا ٌجالعلا :ٌدوصقملاو :لصف

 لوسر ىلإ كلذ َيمْنُك «ًامومحم ٌتجرخف هيف تلستغاف «ٌتلخدف «ليسب انررم :لاق «يينح نب لهس

 يف لإ ٌةيْكُر الد :لاقف ؟ةحلاص ىقرلاو «يديس اي :ُتلقف :لاق هدومي ٍتِاَن اَبأ اوُرُما :لاقف ذكي هللا

 ."0قمذَل وأ ٍةَمْح وأ ءِسْنَت
 ١

 ةلمهم لادب  ةغدللاو .نئاعلا :سفانلاو ؛نيع :يأ «سفن ًانالف تباصأ :لاقي «نيعلا :سفنلاو

 .اهوحنو برقعلا ٌةبرض يهو  ةمجعم نيغو

 :رتبألاو . ةيحلا رهظ ىلع ناضيبألا ناطخلا امه :ناتيفطلاو .رمع نبا ثيدح نم ؛(777) ملسمو 2075817) يراخبلا هجرخسأ )١(

 . بنذلا ريضق

 . ميكح نب نامثع ةدج بابر فعضل ءفيعض ٍدانسإب «0844) دواد وبأ هجرخأ (؟)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 7848 نيعلاب باصملا جالع يف دي هيده يف :لصف

 ١ 1 .ةيوبنلا ٌتاذوعتلا اهنمو «يسرُكلا ٍةيآو «باتكلا ٍةحَئافو «نيتْدّرعملا ةءارق نِم ٌراثكإلا ىقرلاو ٍتاذوعتلا نمف
 .«قلخ ام رش نم ٍتاّئاتلا َِّللا ٍتاملكب ذوعأ» :وحن

 .«نمحر اي ريخب قّرطي ًاقراط الإ ٍليللا ٍقراوط رش نيو .راهنلاو ليللا نتف رش نمو ءاهنم جّرخي ام رش نمو ءضرألا يف أرذ ام ٌرش نمو ءاهيف ُجَرْمَي ام ٌرش نمو ءءامسلا نم ٌلزني ام رش نمو ءاربو اركو قلخ ام رش ني «ٌرجاف الو رب ّنُمُدواَحُي ال يتلا ٍتاناَّلا للا ٍتاَمِلكبٌدوعأ» :وحنو .هقّمال نيع لك نيو ماهو ناطيش لك نم مَا للا ٍتاَمِلكِ ذوعأ» :وحنو
 نآو «نيطايشلا تاّرمه نمو ءهِابج رش نمو «هباقو هبضغ ْنِ مال للا تاملكب ٌدوعأ» : اهنمو

 .«نورضحي
 مهّللا [هتيصانب ذآ ٌتنأ ام ٌرش نِ ِتاّناَّنلا كتاملكو ميركلا كوجوب ٌدوعأ ينإ مهّللا» :اهنمو

 .«(كدمحبو كناحبس كّدعو تّلخُي الو ,ةدنُج ُمْرْهْيال هنإ مهللا .ٌمرغملاو مئأملا فشكت ٌتنأ
 ٌدَب نهّرِواجُي ال يتلا تاّناّثلا هتاملكبو ءهنم ٌمظعأ ةيش ال يذلا ميظعلا هّللا هجوب ٌدوعأ» :اهنمو

 ناطيشلا ٌرشو .يسفن رش نم كب ٌدوعأ ينإ مهّللا ءًاددع ءيش ّلُك ىّصْخأو ءًاملع ءيش لكب ظاحأ دق هللا نأو ءريدق ءيش َّلُك ىلع هللا َّنأ ملعأ للاب الإ ةوق الو لوح ال ءنُكَي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش ام ؛ميظعلا شرعلا بر ٌتنأو ؛ٌتلكوت كيلع «تنأ الإ هلإ ال يّبر ثنأ مهّللا» :اهنمو .«ميقتسم طارص ىلع يبر نإ «هتيصانب ُذِخآ ٌتنأ رش يذ ٌّلُك رش نيو مرش قيطأ ال رش يذ لك ٌرش نمو ءأربو آرّذو قلخ ام رش ني ملعأ مل امو اهنم ٌتملع ام ,ىنسحلا هللا ءامسأو ءرجاف الو
 . ”«ميقتسم طارص ىلع يبر نإ ؛اهتيصانب ٌدخآ تنأ ةباد ّلُك رش ْنِمو .هكرشو

 هللا يبسح للاب الإ ةوق الو لوح الب ّرشلا تعفدتساو «ٌثومي ال يذلا ّيحلا ىلع ٌتلكوتو ؛ءيش ّلُك ٌبرو يبرب ُتمصتعاو ىيش لك هلإو يهلإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب ٌتنصحت :لاق ءاش نإو
 . ميظعلا شرعلا ُترَوُمَو ءتلكوت هيلع ءَوُم الإ هلإ ال هللا يبسح «ىمرم هللا ءاَرَو سيل ءاعد نمل هللا ٌَعِمَس ءىَكو ُهَّللا ىبسح «هيلع ٌراجُي الو ٌريجُي وهو .ءيش ّلُك ٌتوكلم هديب يذلا يبسح ؛يبسح وه يذلا يبسح «قوزرملا نم ٌقزارلا يبسح «قولخملا نم قِلاخلا يبسح «دابعلا نِم ُبرلا يبسح ؛ليكولا َمْعِنو

 .هبراضب حالسلاو «حالس اهنإف «هبلق ٍتابثو هلكوت ٍةوقو .هدادعتساو ءهسفن ٍةوقو ءاهلئاق ناميإ ةوق بسحب هلوصو دعب ةعفدتو ؛نئاعلا رثأ ٌلوصو ٌمنمت يهو ءاهيلإ ةجاحلا ٌةّدِشو ءاهتعفنم رادقم َفَرَع ٌدّوُعلاو ٍتاوعدلا هذه بّرج نمو

 ١ :ٌتلق :يأ "”تكرب الأ» :فينُح ّنِب لهس ناع امل ةعيبر نب رماعل هلك يبنلا لاق امك هيلع اب هللا :هلوقب اهّرش عفديلف «نيعملل اهتباصإو هنيع ٌررض ىشخي ٌنئاعلا ناك اذإو : لصف
 . هيلع كراب

 ُُك
 4 «ءدكلا ١

 .لوصوملا مكح يف هنكل «لسرم هنأ الإ تاقث هلاجرو «فيض نب لهس نب ةمامأ بأ ثيدح نم ؛(١11) نابح نبا هجرخأ (؟) .يبرعلا باتكلا راد عبط راج 00 71 517 «راكذألا» باتك يف يوونلا اهدروأ اهعومجمب ثيداحألا هذه )١(

 سس سس سس سسسكس 5 لااا
 رس



 نيعلاب باصملا جالع يف دي هيده يف :لصف <, (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مسح سس اك ياا كك

 هنأ ءهيبأ نع «ةورُع نب ٌماشه ىور ءهللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام :ُلوق نيعلا ةباصإ هب عفدي اممو

 .هللاب الإ ةَرُق ال هللا ءاش ام :لاق «هناطيح نم ًاطئاح لخد وأ ءهُبجعَي ًائيش ىأر اذإ ناك

 ْنِم ءَكيِقَْأ هللا مشاي» هحيحص» يف ملسم اهاور يتلا ل يبنلل ُمالَّسلا هيلع ليربج ةيقُد : اهنمو

 .. "'ةفايقزأ هللا مشاب «كيفشي هللا ٍلساَح ٍنْيَع ْوَأ ٍسْفت لك ّرَع ْنِم كيب ِءْنَش لع
 نأ سأب آل :دهاجم لاق .اهبرشي مث «نآرقلا نِم ُثايآلا هل بتكُت نأ فلسلا نم ةعامج ىأرو

 بتكُي نأ رمأ هنأ :سابع نبا نع ركذُيو .ةبالق يبأ نع هلئمو «ضيرملا هّيِقَْيو «هلسغيو ؛نآرقلا ٌبّيكي

 نم ًاباتك بتك ةبالق ابأ ٌثيأر :بويأ لاقو . ىقسُتو لسغُي مث «نآرقلا نم ٌرثأ اهُدالو اهيلع ٌرَّسَعت ةأرمال

 .عجو هب ناك ًالجر هاقسو «ءامب هلسغ مث «نآرقلا

 هنأ :امهدحأ .نالوق هيفو «هرازإ ةَّلِخادو هفارطأو هِيِباْغَم لسغب ُنِئاعلا رمؤُي نأ :اهنمو :لصف

 سأر ىلع ُبَضُي مث «نميألا بناجلا نم هّدسج يلي يذلا لخادلا هرازإ فرط هنأ :يناثلاو .هججرف

 ٌكشوأ «هنم َرْجَس وأ ؛هركنأ نم هب ٌعِفتني الو ءءابطألا ُجالِع هئاني ال امم اذهو ءةتغب هفلخ نم نيعملا

 . هٌعفني كلذ نأ ٌدِقتعي ال ًابّرجم هلعف وأ يف

 سايق نع ٌةجراخ مهدنع يه لب ؛ةتبلأ اهّلَلِع ءابطألا ُفِرْمَت ال ٌصصاوخ ةعيبطلا يف ناك اذإو
 يف نأ عم اذه «ةيعرشلا صاوخلا نِم مهت و مهتقدانز هركنُي يذلا امف ء«ةيّصاخلاب لعفت ةعيبطلا

ايرت نأ ملعاف «هتبسانمل ٌرَيُثو «ةحيحصلا ٌلوقعلا هل ُدهشت ام لاسغتسالا اذهب ةجلاعملا
 يق ةيحلا ٌمس ق

 حسملاو ؛هيلع كدي عضوب هران ءافطإو ءاهبضغ نيكست يف ةيبضغلا سفنلا :ريثأت ٌجالع نأو ءاهمحل

 اهيلع ٌتببصف ءاهب كَفِذَقّي نأ دارأ دقو ران نم ةلعُش هعم لجر ةلزنمب كلذو «هبضغ نيكستو هيلع

 ةيفيكلا كلت عفديل ِهْيَلَع ُكِراَب مهللا» :لوقي نأ ُنئاعلا َرِيُأ كلذلو «تئفلُش ىتح هدي يف يهو ؛ءاملا

 ةثيبخلا ٌةيفيكلا هذه تناك املو .هٌدِضِب ءيشلا ءاود نإف نيعّملا ىلإ ٌداسحإ وه يذلا ءاعدلاب ةثيبخلا

 ِةَلِخاَدو «نياغملا نِم قرأ دجت الف ءٌدوفنلا ٌبلطت اهنأل «دسجلا نم ةقيقرلا عضاوملا يف رهظت
 «رازإلا

 عضاوملا هذهف ًاضيأو ءاهلمعو اهريثأت لطب ءءاملاب ْتَلِسُع اذإف «جرقلا نع ةيانك ناك نإ اميس الو

 . صاصتخا اهب ةيناطيشلا حاورألل
 .ةيمّسلا كلتب بهذيو «ةيرانلا كلت ءىفطُي ءاملاب اهلسغ نأ :دوصقملاو

 كلت ءىفطيف «ًاذيفنت اهعرسأو عضاوملا ٌقرأ نم بلقلا ىلإ لسغلا ٍرثأ لوصُو وهو ءرخآ رمأ هيفو

دعب تلتق اذإ مومسلا ٍتاوذ نأ امك اذهو «نيعملا ىفشيف «ءاملاب ةيمسلاو ةيراثلا
 ةعسللا ٌرثأ ٌفَح اهعسّل 

 حت ْتْلِق اذإف ؛عوسلملا ىلإ هلِصوُتو اهعسل دعب اهاذأ دمت اهّسفنأ نإف «ةحار دجوو :عوسلملا نع
 ىلع ةعيبطلا ىوقتف ءهودع لتقب هسفن ٌءافتشاو .عوسلملا حرف هبابسأ نِم ناك نإو .دهاشم اذهو «ملألا

 .هعفدتف ملألا

 هسفن ٍفّيكت دنع هّلسغ عفني امنإو ءهنم ترهظ يتلا ةيفيكلا كلت ُبِهْذُي نئاعلا لسغ ؛ةلمجلابو

 ؟نيعملا ىلع ءاملا كلذ ٌٍّبص ٌةبسانم امف «لسغلا ٌةبسانم ترهظ دقف :ليق نإف

 )1١( ملسم هجرخعأ )51848(.



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الذ ماعلا جالعلا يف و هيده يف :لصف

 ةئيدرلا ةيفيكلا كلت لطبأو «ةيرانلا كلت هب ءىَفُط ءام ءاملا كلذ نإف «ةبسانملا ةياغ يف وه :ليق
 هتسبالم دعي رثأتملا لحملا نع تلطبأو ىب تئفلُش لعافلاب ةمئاقلا ةيرانلا هب تئفظ امكف «لعافلا نم
 يذلا اذهف «ءابطألا اهركذ ةيعيبط َةَّدِع ةيودأ يف لدي ٌديدحلا هب أفطُي يذلا ءاملاو ؛نئاعلا رثؤملل
 .ءادلا اذه بسانُي ءاود يف لخدي نأ ركتتسُي ال «نئاعلا ةيران هب ءىَهَط

 امي ةيقرطلا نيبو مهنيب يذلا توافتلا ّنِم ٌمظعأو ؛مظعأ ءايبنألا نيبو مهنيب يذلا توافتلا نإف «لقأ لب «مهبط ىلإ ةبسنلاب ةيقرلا ٌبطك «يوبنلا جالعلا ىلإ ةبسنلاب مهجالعو ةيعئابطلا بطف ؛ةلمجلابو
 امهدحأ ةضقانم مدعو ؛عرشلاو ةمكجلا نيب يذلا ءاخإلا ٌدَقع كل رهظ دقف .هرادقم ناسنإلا كردي ال
 ,ةغلابلا ةجحلاو ءةغباسلا ةمعنلا هلو «باب ّلُك هنم قيفوتلا باب رق مادأ نمل ٌحتفيو ؛باوصلا ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو ءرخآلل

 ههنع اهُدري امي نيعلا هيلع فاخُي نم نساحم ٌرتس هنم ٍزارتحالاو ًاضيأ كلذ جالع نمو :لصف
 اوُمّسَد :لاقف «ًاحيلم ًايبص ىأر هنع هللا يضر نامثع نأ :©"”ةقنسلا حرش» باتك يف ٌيوغبلا ركذ امك
 يتلا ةرقثلا :ةنونلاو «هتنون اوُدوِس يأ :هتنون اومسد ىنعمو :هريسفت يف لاق مث «نيعلا هّبيصُن الثل ءهنثوُت
 .ريغصلا ّيبصلا نقذ يف نوكت

 اومّسد :لاقف «نيعلا هذخأت ًايبص ىأر هنأ :نامثع نع هل «ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلا لاقو
 :ميسدتلاو .هنقذ يف يتلا ةرقّتلا :ةنونلاب دارأ :لاقف «هنع ىيحي نب دمحأ تلأس :ورمع وبأ لاقف «هتنون
 هي هللا لوسر نأ ةشئاع ٌثيدح اذه ْنِمو :لاق .نيعلا دريل هنقذ نم خوملا كلذ اوُدّوس :دارأ ءديوستلا
 ذخأ اذه نمو «ةظفللا ىلع داهشتسالا دارأ ءءادوس :يأ (؟9ءامْسَد ٌةمامِع ٍهسأر ىلعو ؛موي ٌتاذ بطخ
 ” :هلوق ٌرعاشلا

 هرافسأ ضعب يف ناك هنأ «يجاّسلا هللا دبع يبأ نع ركذ ام نيعلا ُهّرت يتلا ىقّرلا نمو :لصف نِيفلاَنِيويُفَروُيَبْيَع ىئلإٍلاَمَعلا اًدٌجْرَحأَناَكاَم
 َنئاعلا نأ ٌريخَأف هللا دبع وبأ ءاجف «تطقسو تبرطضاف ؛ةقانلا ىلإ رظنف ؛هلحر ىلإ ءاجف هّللا دبع ىبأ ةبيغ نّيحتف «هلوقب نيالا ٌرخأَف «ليبس يتقان ىلإ هل سيل :لاقف «نئاعلا نم كّقان ظّقحا :هّللا دبع يبأل ليقف :هفلتأ الإ ءيش ىلإ رظن املق نئاع لجر ةقفرلا يف ناكو «ةهراَق ةقان ىلع وزغلا وأ جحلل
 «ٌسياَح ٌسْبَح هللا مسي :لاقو «هيلع فقوف «لُدف هيلع ينوُند :لاقف «ءىرت امك يهو ءاهئاع دق
 «نئاعلا اتقدح تجرخف [كلملا] 4() ٌديمح ٌرْهَو اكياَح ٌرَصِبا َكَلِ بِي كك دبا نأ 2 2 روش ني ىَر ْلَه َرَصِلا جيزأتاط : هيلإ سانلا ٌبحأ ىلعو «هيلع نئاعلا َنيع ٌثددر «ٌسباق ٌباهِشو «ٌسباي ٌرَجَحو
 .اهب ّسأب ال ٌةقانلا تماقو

 ةيهلإلا ةيقرلاب ىوكش لكل ماعلا جالعلا يف كي هيده يف :لصف
 ٍءاَمَسلا يف َكُرْمأ َكُمْسا سدت ءواَمّسلا يف يذلا هللا انْ : لملك هل ْحأ هاكتشا وأ اتش ْمُكِْم ىكتشا َنَم» :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس :لاق ؛ءادردلا ىبأ ثيدح نم :«هنئسا» يف دواد وبأ ىور

 للكل" 0١

 .«ءامسد ةباصع هيلعو» هيفو سابع نبا ثيدح نم )58:٠(2 يراخبلا هجرخأ امنإو «ةشئاع ثيدح نم هرأ مل (؟)



 ةحتافلاب ْعييّنلا ةيقُر يف لِي هيده يف :لصف الوا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ااا ار يه يف داعملا كاز
 

 ُبَر َتْنَأ ءاَناياَطَحو اَنَيْوُح اَنَل ْرِفْهاو « ضرألا يف َكَتَمْحَر ٌلَمِجاف ىءاَمَّسلا يف َكُتَمْحَر امك ضْزألاو

 , ")هللا نذإب أربيف «عججولا اذه ىلع َكِئاَِش ْنِب َءاَفِسو «كتمحر ْنِم ٌةَمْحَر نأ (نيبشكلا

ردُخلا ديعس يبأ نع ؛ملسم حيحص» يفو
ف ِةْك يبنلا ىتأ مالسلا هيلع َليربج نأ (ي

 اي :لاق

 ْنِم َكيِذْؤُي ِءيَش ّلُك ْنِم ٌكيقْرأ هللا مشاب» :مالسلا هيلع ٌليربج لاقف («معلا :لاقف ؟ٌتيكتشأ !ًدمحم

 1 ."'«كيقزأ هلل مساب كيِفشَي هلل ٍدِساَح نْيَع ْوأ سْفت لك رش

 اقم ْوَأ ءِنْيَع ْنِم الإ ةَيْقُر ال» :دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف نولوقت امف :ليق نإف

 . اهلك مومسلا ٌتاوذ :ٌةمحلاو

:هب ُدارملا لب ءاهريغ يف ةيقُرلا زاوج يفن هب ْدرُي مل لكي هنأ :ثاوجلاف
 اهنم عفنأو ىلوأ ةيقر ال 

نُح نب لهس نإف ؛ثيدحلا ٌقايس هيلع لديو ؛ةمحلاو نيعلا يف
 يف وأ :ُنيعلا هتباصأ امل هل لاق في

 دقو «ةصاخلاو ةماعلا ىقرلا ثيداحأ ٌرئاس هيلع لديو «ةمحح وأ سْفت يف الإ ةيقُر ال» :لاقف ؟ريخ ىقّرلا

 وأ نْيَع ْنِم ال ةيْثُر ال» : ه6 هللا وسر لاق :لاق سنأ ثيدح نم دواد وبأ ىور
 . "0أقزَي مك وأ ٍةَمْح

ةمشلاو نيل نم ةيقدلا يف كي هللا لوسر صخر :ًاضيأ هنع ؛ملسم حيحص» يفو
 . 'وذنلاو 

 ةحتافلاب غييتلا ةيقُر يف لَو هيده يف :لصف

 للك ّيبنلا باحصأ نم ٌرفن قلطنا :لاق «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «نيح يحصلا» يف اجرخأ

 ديس ٌعيْلَف ءمهوُمْيَشُي نأ اوّبأف ءمهوفاضتساف «برعلا ءايحأ نم يح ىلع اولزن ىتح اهورفاس ٍةرفس يف

ل :مهضعب لاقف «ءيش هُعَفْتَي ال ءيش كب هل اًوعَسَن «يحلا كلذ
 مهلعل اولزن نيذلا ظهرلا ءالؤه مُثتأ و

 ال ٍءيش لب هل انيعّسو عدن اًنَدبس نإ ؛ظهرلا اهيأ اي :اولاقف ءمهوتأف «ءيش مهضعب دنع نوكي نأ

و معن :مهضعب لاقف ؟ءيش نم مكنم ٍدحأ َدْنِع ْلَهَك ُةْعْنَْي
 ملف «مُكانْفَضَتسا نكلو « يقزأل ينإ هللا

ِم عيطق ىلع مهوُحلاصف «العُج انل اوُلَعْجَت ىتح ٍقاَرب انأ امف ءاَنوُقيضُت
 هيلع لُقْتَي قلطناف «منغلا ن

 ٌكَبَلَف هب امو يشمي قلطناف «لاَقِع نم طِشنأ امئاكف [ةحئافنا7 4 َنيلَصْل بد ِهَّنِإ دمَحْلا» أرقيو

 ىتح اولعفت ال : ىَكَر يذلا لاقف ءاوُمِستقا :مهّضعب لاقف «ديلع مهوحلاص يذلا ِمُهّلْعُج مُهْوَئْوأَف :لاق

 «كلذ هل اوركذف وي هللا لوسر ىلع اوُمِدَقُف ءانرُمأي ام َرُطننف «ناك يذلا هل ٌرُكذنف هل هللا َلوُسَر يتأن

 ."”«ًامهس ٍمُكَعَم يل اوُبرْضاو اوُمِسقا ءمُْبَصأ دق» :لاق مث هديك اَهنأ َكيِرْنُي امو» :لاقف

َوّدلا ٌرْي» : لك هللا لوسر لاق :لاق يلع ثيدح نم ؛هنئس» يف هجام نبا ىور دقو
 . 0ونآْرُقلا ءا

 يذلا «نيملاعلا ٌبر مالكب ٌّنظلا امف «ةبرجم ٌعِفانمو ٌصاوخ هل مالكلا ضعب نأ مولعملا نمو

 .*يش ال «فيعض هنإف «دمحم نب دايز لجأل ءواو ٍدانسإب «(0845) دواد وبأ هجرخأ )1١(

 .(75145) ملسم هجرخأ ()

 .دهاوش ثيدحلل نكلو «يضاقلا كيرش فعضل «فيعض ٍدانسإب :(7889) دواد وبأ هجرخأ ()

 . كلام ني سنأ ثيدح نم (1145) ملسم هجرخأ فق

 .(57801) ملسمو ء(6/49) يراخبلا هجرخأ (6)

دحلا كورتم فيعض وهو «هللا ذيع نب ثراحلا هدنس يفو :(1901) هجام نبا هجرخأ (5)
 .ثي



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0" ةحتافلاب ْغيِبللا ةيقر يف لَو هيده يف :لصف
 ءامسأ لوصأ ركذ ىلع ةلمتشملا هللا بتك يناعم عيمجل ةنمضتملا ءاهّنثم روبزلا يف الو ءليجنإلا يف الو ةاروتلا يف الو ؛نآرقلا يف لزنُي مل يتلا باتكلا ةحتافب ٌنظلا امف «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم مهلك ٠١ : حفلا 4مل الو رفع مهتم تحصل او أنما نأ أ َدَمَو) : ىلاعت هلوقك «نيلوقلا ٌحَصأ اذه «ضيعبتلل ال سنجلا نايبل انه اه (َنِم)و [81 :ءارسإلا] 4نيِنمرُمَلِ جرو كاف وه ام ناءزشْلا نم ُلْيبَرل : ىلاعت لاق .هتلالجو هتمظع نم َعَّدَصَل لبج ىلع َلزنأ ول يذلا ةماعلا ةمحرلاو :يداهلا ٌرونلاو ؛ةعفانلا ٌةمصيلاو ؛ماتلا ءافشلا وه يذلا هقلخ ىلع هللا لضفك مالك لك ىلع ُهَلْضَن
 ءداعملاو ,تافصلاو ؛ءامسألاو ءعرشلاو ؛ردقلا تايثإل اهنمضت عم ةقيلخلا ٌماسقأ ءالؤهو .هل هتفرعم مدعي لاضو هل هتفرعم دعب قحلا نع هلودعب هيلع بوضغمو ءهراثيإو ءهتبحمو «هب لمعلاو .قحلا ةفرعمب هيلع معْنُم ىلإ مهماسقناو قئالخلا فانصأ رُكذ نمضتيو «تامملا ىلإ هيلع ةماقتسالاو ءهنع ىَهّن ام بانتجاو هب رَمَأ ام لعفب ءهتدابعو هديحوتو هتفرعم لامك نمضتملا «ميقتسملا هطارص ىلإ ٌةيادهلا وهو «هيلإ ٍءيش جوحأ ُدابعلا امو «هضرفأو هعفنأو قالطإلا ىلع ءاعدلا لضفأ ركذو ؛كلذب هناحبس هصيصختو «ةيادهلا بلطو ةناعإلا ٍبلط يف هناحبس ٌبرلا ىلإ راقتفالا ركذو .ةيهلإلا ٍديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت :«نيديحوتلا ٍركذ»و ؛داعملا تابثإ»و «نمحرلا»و «برلا»و (هللا» يهو ءاهعماجمو ىلاعت برلا
 . ُعيدللا اهب ىقرُيو اودألا نم اهب ىفشتسُي نأ اهنأش ٌضعب اذه ٍةروسب ٌقيقحو .اهحرش يف «نيكلاسلا جرادم» ريبكلا انباتك يف كلذ انركذ امك «لطابلاو عدبلا لهأ عيمج ىلع درلاو «هناسحإو هللا لدع ركذو ؛بولقلا حالصإو «سوفنلا ةيكزتو .تاوبنلاو

 «هيلإ هل رمألا ضيوفتو هللا ىلع ءانثلاو ةيدوبعلا صالخإ ني ٌةحتافلا هتنمضت امف ةلمجلابو
 .ةيفاكلا ةيفاشلا ةيودألا مظعأ نم ءمقّنلا ٌعَقدتو «معنلا ُبّلِجت يتلا ةيادهلا يهو ءاهلك معّتلا عماجم هلاؤسو ؛هيلع لكوتلاو «هب ةناعتسالاو

 . عافتنالا ةياغ اهب عفتنأف ءعاجوألا نم ريثك دنع كلذ دمتعأ ترص مث عماتلا ةربلا كلذب ٌتدجوف .هبرشأ مث ءًارارم اهيلع اهؤرقأو «مزمز ءام نم ٌةبرش ذخآ ءاهب جلاعتأ تنكف ءاودلاو ٌبيبطلا ُتْدَقَثو ؛هيف ُتْمِقَس ةكمب تقو يب رم دقلو . اهريغ يف سيل ام هتدابع ىلع هب ٌةناعتسالا يهو لئاسولا فرشأو ءهدحو ٌبرلا ٌةدابع يهو .تاياغلا ىلعأ نيب عمجلاو «بلطلاو ٍراقتفالاو «ةناعتسالاو ءاجتلالاو ءلكوتلاو ضيوفتلا مومع نم امهيف نإف ىاودلا اذه ءازجأ ىوقأ نم نيتملكلا نيتاه نأ ببر الو ءاةحتافلا] «(6© نهتم كليو دبي َكَيِإل :اهنم ةيقّرلا عضوم نإ :لبق دقو
 قيرلا نم هنطاب ءازجأ نم ٌءيش اهبحاص اذإف ءهمفو يقارلا بلق نم جّرخت ةيقرلا نإف .ءاعدلاو ركذلاو «ةيقرلل رشابملا سفنلاو ؛ءاوهلاو ةبوطرلا كلتب ةناعتسا لفّتلاو ثفنلا يفو «يعيبطلاو يناحورلاو «نييناحورلا ءاودلاو ءادلا نيب عقي «نييعيبطلا ءاودلاو ءادلا نيب عقي امك وهو «لاعفنالاو لعفلا ىلع ءاودألاو ةيودألا ريثأت ٌرادمو ءهللا نذإب هٌعفديف ءءادلا كلذ ىلع ةيقرلاب هتوقو يقارلا سفن ىوقتف «ءاودلاو ءادلا نيب عقي امك ؛لاعفناو لعف امهيسفن نيب ُعقيف «يقرملا سفن يف لعفت يقارلا سفنو ءًادِض ءيش لكلو ؛ءاود ٍءاد لكل هناحبس هللا لعج دقو ءاهتلآب هفذقتف ءّمُّسلا اهيف راث .تبضغ اذإف «بّضْت ىتح غدلت ال ّيهو ءاهب ٌمَدلت يتلا اهتامحن اهحالسو ءمدقت امك ةئيبخلا اهسوفن تايفيكب ترثأ مومسلا تاوذ نإف «عيدب ريب مومّسلا ٍتاوذ جالع يف اهريغو ةحتافلاب ىقّرلا ريثأت يفو :لصف

 ا ل #



 برقعلا ةغدل جالع يف دلي هيده يف :لصف اكن (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا ل ا ها فعلا هادم

 ةهيبش ةرثؤم ةيفيك امهنيب جاودزالاب لّصحيو ءاذوفنو ًالعف ىوقأو ءأريثأت ّمتأ تناك ءسفنلاو ءاوهلاو

 .ةيودألا بيكرت دنع ةثداحلا ةيفيكلاب

 ثفنلابو ةيقرلاب نيعتستو «هسفن ةيفيكب ٌديزتو «ةثيبخلا سوفنلا كلت لباقُت يقارلا سفنف : ةلمجلابو

 ةناعتساك هئفنب هتناعتساو ءمتأ ةيقرلا تناك ءىوقآ يقارلا سفن ةيفيك تناك املكو «رثآلا كلذ ةئازإ ىلع

 .اهعسلب ةئيدرلا سوفنلا كلت

امك ٌةرحسلا هّلعفت اذهلو «ةئيبخلاو ةبيطلا حاورألا هب نيعتست امم هنإف ءرخآ رس ثفنلا يفو
 هلعفي 

 ثّيكتت سفنلا نأل كلذو ء(قلغلاا 42 دّقمْلا ف تمس رع نيو :ىلاعت لاق «ناميإلا ّلهأ

 قيّرلا نم ءيش هعم يذلا لفتلاو ثفنلاب اهّدمتو ءاهل ًاماهي اهَسافنأ ٌلِسِرُتو «ةبراحملاو بضغلا ةيفيكب

 ثفنت لب هروحسملا مسجب لصتت مل نإو ةئيب ةناعتسا ثفنلاب نيعتست ٌرِحاوسلاو «ةرثؤم ةيفيكل بحاصم

رألا طسوتب روحسملا يف كلذ لمعيف «رحسلاب ملكتتو ءاهدقعتو ةدقٌُعلا ىلع
 «ةثيبخلا ةيلفسلا حاو

 هل مكحلا ناك يوق امُهياف ءثفتلاب ٌنيعتستو «ةيقرلاب ملكتلاو عفدلا ةيفيكب ةبيطلا ةيكزلا حورلا اهلباقتف
 ءءاوس اهتلآو اهتبراحمو .ماسجألا ةلباقم سنج نم اهتلآو اهثبراحمو «ضعبل اهضعب حاورألا ةلباقمو

 ٌرعشي ال ٌسِحلا هيلع بلغ نم نكلو ءاهدنجو اهتلآ ماسجألاو حاورألل لباقتلاو ةبراحملا يف لصألا لب

 «حاورألا ملاع نم ِهِدْعبو هيلع ٌسِحلا ناطلُس ءاليتسال اًهِتالاعفناو اًهِلاعفأو حاورألا تاريثأتب

 .اهلاعفأو ءاهماكحأو

 تلباق «لفتلاو ثفنلاب تناعتساو «ةحتافلا يناعمب تفّيكتو ٌةيوق تناك اذإ حورلا نأ :دوصقملاو

 .ملعأ هللاو .هتلازأف «ةثيبخلا سوفنلا نم لصح يذلا رثألا كلذ

 ةيقّرلاب برقعلا ةغدل جالع يف لَك هيده يف :لصف

  يلصُي كي هللا ٌلوسر انيب :لاق ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم «؟هدنسم» يف ةبيش ىبأ نبا ىور

 لَو ابنت ام َبرْفَملا هللا َنمَل» :لاقو لو هلل ٌلوسر ترصناف ؛هعبصأ يف ٌثرقع هتغدلف دجس ذإ
 وه ٌلْك# :أرقيو «حلملاو ءاملا يف ةغدللا عضوم ُعَضَي لعجف «حلمو ءام هيف ءانإب اعد ّمث :لاق هَّرْيَغ

 0 تنكس ىتح نيتذوعُملاو «[صالعإلا 4 دعَأ هَل

 ةروس يف نإف «يهلإلاو يعيبطلا :نيرمألا نم بكرملا ءاودلاب جالعلا ثيدحلا اذه يفف

 «هنع ةكرش ّلُك َيفن ةمزلتسملا هَلِل ةيدحألا تابثإو «يداقتعالا يملعلا ديحوتلا لامك نِم صالخإلا

هجئاوح يف هيلإ ُدُّمصت قئالخلا نوك عم هل لامك ّلُك تابثإل ةمزلتسملا ةيدمصلا تابثإو
 هدِصقت : يأ ءا

 «لصألا يفنل نمضتملا هنع ءُفُْكلاو ءدلولاو دلاولا يفنو ءاهّيلفُسو اهّيولع ءهيلإ هجوتتو «ٌةقيلخلا

 لك ُتابثإ دمصلا همسا يفف «نآرقلا ّتْلُت ُلِدْعَت تراصو هب تّصتخا امم لئامملاو «ريظنلاو عرفلاو

 هذهو «لالجلا يذل كيرش لك ْئفن دحألا يفو «لاثملاو هيبشلا نع هيزنتلا ِءُفْكلا يفن يفو «لامكلا

 .ديحوتلا ٌعماجم يه ةثالثلا لوصألا

 ؛يلع ثيدح نم نكل 21١1/5 «فئصملا يف هجرخأ امنإو ءانيدل رفوتم ريغ وهو «دنسملا» ىف ةبيش أ نبال فنصملا هازع )١(
 يلع ثيدح نم نكل يف وه يف ةبيش يبأ نب

 .نسح هدانسإ 0 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «(8090) ؟طسوألا# يف يناربطلا اذكو



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0/44 برقعلا ةغدل جالع يف لَك هيده يف :لصف

 ّلُك ُمُعَت قلخ ام رش نِي ةّئاعتسالا نإف «ًاليصفتو ةلمج هوركم لك نب ٌةذاعتسالا نيتذّوعملا يفو
 وهو هتيآو «ليللا وهو قساغلا رش نم ةذاعتسالاو «حاورألا وأ ماسجألا يف ناك ءاوس ءهنم ذاعتسُي رش
 ُلوحي راهنلا ٌرون ناك يتلا ةثيبخلا حاورألا نم هيف ٌرِشتني ام رش نمي ةذاعتسالا نمضنت «باغ اذإ رمقلا
 .تئاعو ترشتنا ٌرمقلا باغو اهيلع ليللا ملظأ املف ءراشتنالا نيبو اهنيب

 .نهرحسو رحاوسلا رش نم ةذاعتسالا نمضتت دقُعلا يف تائافنلا رش نم ةذاعتسالاو
 .اهرظنو اهدسحب ةيذؤملا ةثيبخلا سوفنلا نِم ةّداعتسالا نمضتت دساحلا رش نم ةذاعتسالاو
 ناتروسلا تعمج دقف «نجلاو سنإلا نيطايش رش نم ةذاعتسالا نمضتت :ةيناثلا ةروسلاو

 رس اذه يفو "'”«هعماج» يف يذمرتلا هركذ ءقالص لك ّبِقَع امهتءارقب رماع نب ةبقُ كو ٌيبنلا ىصوأ اذهلو ءاهعوقو لبق رورشلا نم نصحتلاو سارتحالا يف ميظع ْنأش امهلو ءرش لك نم ةذاعتسالا
 .لاقِع نِم ظِشْنأ امنأكو ءاهلك دقعلا تلحنا 0 هو ' ىتح ؛ةدقُع تّلحنا امهنم ةيآ أرق امّلُك لعجف ءامهب هيلع لزن ليربج نأو «ةدقُع ةرشع ىدحإ يف رحس لكي هنأ ركذ دقو .امهلثمب نوذوعتملا ذّوعت ام :لاقو «ةالصلا ىلإ ةالصلا نم ٍرورشلا عافدتسا يف ميظع

 لاك «برقعلا ةغدل اميس الو ءمومُسلا نم ريثكل ًاعفن حلملا يف نإف هيف يعيبطلا جالعلا امأو
 ةوقلا نم حلملا يفو .ًاضيأ هريغ هركذو «برقعلا عسلل ناتكلا رزب عم هب دمضُي :«نوناقلا» بحاص
 بذجو ديربت ىلإ جاتحت ةيران ٌةوق اهعسل يف ناك املو ءاهللحُيو مومسلا ُبِذَجَي ام ةلّلحملا ةبذاجلا
 نم نوكي ام متأ اذهو ءجارخإو بذج هيف يذلا حلملاو «ةعسللا راثل دربملا ءاملا نيب عمج جارمخإو
 .ملعأ هللاو .جارخإلاو بذجلاو ديربتلاب ءادلا اذه جالع نأ ىلع هيبنت هيفو هلهسأو هرسيأو جالعلا

 كه ْنِم ٍتاَماَّدلا هللا ِتاَمِلكِب ٌدوُعَأ : ٌتْبَسْمَأ ٌنيِح َتْلُق ول اما :لاقف ةحرابلا ىتْعَدَل برقع ْنِم ُتيقل ام !هللا لوسر اي :لاقف كو ّيبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريرُش يبأ نع «هحيحص» يف ملسم ىور دقو
 .9كّرُضَت ْمَل قَلَخ ام

 عقي مل عقو نإو «هعوقو نم ُمّنمتو «هلوصح دعب ءادلا ني ٌمفنت ةيهّلإلا ةيعيبطلا ةيودألا نأ ملعاو
 امإ «راكذألاو ٌتاذّؤعتلاف .ءادلا لوصح دعب ٌفنت امنإ ةيعيبطلا ةيودألاو «ًايذؤم ناك نإو ًارضم ًاعوقو
 هتوقو ذوعتلا لامك بسحب اهريثأت لامك نيبو اهنيب ٌلوحت نأ امإو «بابسألا هذه ٌعوقو َّعنمت نأ
 .ضرملا ةلازإلو «ةحصلا ظفحل لمعَتْسُت دَوُعلاو ىقّرلاف ءهفعضو

 ّتَنَن هشارف ىلإ ىوأ اذإ هلك هللا ٌلوسر ناك :ةشئاع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امكف :لوألا امأ
 ففز نِم هدي تغلب امو هّهجو امهب ٌحسمي مث «نْيَئْدٌوَعُمل او [صالخإلا] 4( د هنآ َوْه لق ِهْيَّدَك يف
 0 ةدسج

 َتنآَو ُتْلَكَوَت َكْيَلَع ّتْنا الإ هلإ ال يّبَر ٌتْنأ مهلا :عوفرملا ءادردلا يبأ ةذوُع ثيدح يف امكو

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يوق ثيدح وهو 378/7 يئاسنلاو «(157) دواد وبأو «040) يذمرتلا هجرخأ )١(
 .(50:9) ملسم هجرخأ (1)

 .0193) ملسمو ء(1115) يراخبلا هجرخأ (9)



 ةّيحلا ةيقر يف هلي هيده يف :لصف 6 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م 112 ا ا ا ل هل هسا

 رخآ اهلاق نمو «يسمُي ىتح ةبيصُم ُهْبِصُت مل هراهن لّوأ اهلا ْنَم : هيفو مّدقت دقو ««ميظعلا ٍشْرَملا بر

 .2"”حبصُي ىتح ةبيصم هبصُت مل هراهن

 "هاتفك ِةكْيَك يف ربل ٍةَروُس ٍرِخآ ْنِم ِنْيتيآلا أَرَك ْنَم» :«نيحيحصلا» يف امكو
. 

 ْنِم ِتاّماَنلا هللا ِتاَمِلَكِ ٌدوُعَأ : لاق ًالزنم َلَوَن ْنَم» :كلك يبنلا نع «ملسم حيحص» يف امكو

رو يّبَر «ٌضْرَأ ايف :ليللاب لوقي رفسلا يف ناك لَك هللا لوسر نأ «؛دواد يبأ نئس» يف امكو
 ِكِّب

3 3 4 

 مكمل م سءكش عكا * ب عك هام ك هل رس عد وة)ج "مم ىلن9ع وا يم مث مك عي

 ٍةيَحلا نمو دَوْسأَو ِدَسأ ْنِم للأب دوُعَأ ءِكِيْلَع ُبْدَي اَم ٌرَشَو ءِكيِذ اَم ٌرَشَو ِكّرَش نم ِّللأب ٌدوُعَأ هللا

 "ولو اَمَو ِدلاَو نمو ءِدّلَبلا ٍنِكاَس ْنِمو ءِبَرْقَعلاو

 . يتأي امم اهريغو برقعلل ةيقرلاو «ةحتافلاب ةيقّرلا نِم مَّدقت امكف : يناثلا امأو

 ةلمنلا ةيقر يف ْدلَي هيده يف :لصف

 هي هنأ ؛ملسم حيحص» يف يذلا سنأ ثيدح نم مّدقت دق
 ٍنَْملاو ٍةَمُحلا نم ةيقرلا يف صخر

 .ةّلمَّثلاو

سر يلع لخد :تلاق ءهّللا دبع تنب ءاُّّشلا نع دواد يبأ نئس» يفو
 ةَصْفَح دنع انأو لك هللا لو

 .”ةباتكلا اهيتمَلَع امك ٍةلمّلا ةيقُر هذه َنيمّلَعُت الأ» :لاقف
 نأك هناكم يف سحُي هّبِحاص نأل ٌةلمن يمسو «فورعم ءاد وهو «نيبنجلا يف جرخت حورُق :ةلمنلا

 نم لجرلا دلو نأ نومعزي ُسوجملا ناك :هٌريغو ةبيتق نبا لاق «ةئالث اهفانصأو ءهّضعتو هيلع بدت ةلمن

 :رعاشلا لوق هنمو ءاهبحاص ىفش ةلمنلا ىلع اّطُش اذإ هتخأ

 ٍلْفكلائَلَع ٌطُختالانآو مَرَك ٍرَشْعَمِلِفْرُع َرْيُعاَبيِف َبْيَعَآلَو

 ىلإ ترجاه املف «ةلمنلا نم ةيلهاجلا يف يقرت تناك هّللا دبع َتنب ءاَفّسلا نأ :لالخلا ىورو

 ينإو «ةلمنلا نم ةيلهاجلا يف يقرأ تنك ينإ !هللا لوسر اي :تلاق «ةكمب هتعياب دق تناكو لي نينا
 ٌرُضت الو ءاههاوفأ ني دوعت ىتح تّلَض َِّللا مسب :تلاقف هيلع تضرعف «كيلع اًهَضرْغأ نأ ٌديرأ

تو «تارم عبس دوع ىلع اهب يقرت :لاق «سانلا بر سأبلا فشكا مهللا ءًادَحأ
 ءًافيظن ًاناكم ُدِصق

 ءاسنلا ميلعت زاوج ىلع ليلد :ثيدحلا يفو .ةلمنلا ىلع هيلطتو «قذاح رمخ لخب رجح ىلع ُهُكلدتو

 . ةباتكلا

 ةّيحلا ةيقر يف ِهلكَي هيده يف :لصف
 ينو .اهفيفختو ميملا حتفو ءاحلا مضب :ةمحلا ,«ةمُح وأ ءِنْيَع يف الإ يقر ال» :هلوق مّدقت دق

 .(403/5) راكفألا جئاتن 401(  /؟) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأ (1)

 .دوعسم نبا ثيدح نم 8908(2) ملسمو ؛(5:40) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةيملسلا ميكح تنب ةلوخ- ثيدح نم :«(7708) ملسم هجرخأ قفز

ا فعضل «فيعض ٍدانسإب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (؛(5597) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .دديلولا نب ريبزل

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب :(78419/) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لوك حُْخلاو ةحرلا ةيقُر يف دبي هيده يف :لصف

 نع ركذُيو . "”برقعلاو ِةّيحلا نم ةيقرلا يف قي هللا لوسر صخر :ةشئاع ثيدح نم ؛هجام نبأ نئس»
 . ؟"”ءاقرف اهيف هل نذأف ءاَهي أَي ًال» :لاقف «هاقر هيلع َضَرَعَف «هوعدف .؛مزح ّنب ةرامُم وُمْداد :لاقف ءاهوكرت ىقُرلا نع َتْيَهَن املف «ةيحلا ةيقر نوُقْرَي اوناك مزح لآ نإ ؛هللا لوسر اي :اولاقف «؟قاَر ْنِم لمد : لَو يبنلا لاقف ُةَّيح كلي هللا لوسر باحصأ ضعب ٌّعَدَل :لاق يرهزلا باهش نبا

 حْرُجلاو ةحرّقلا ةيقُر يف هلو هيده يف :لصف
 يك للا مشي» :لاقو ءاهعفر مث ءضرألاب هبَّبس نايفس عضوو ءاذكه هعبصأب لاق «حرُج وأ ةحرق هب تناك وأ ٌناسنإلا ىكتشا اذإ هلي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع ؛نيحيحصلا# يف اجرخأ

 1 . "”«انير ندا اًمُميِقَس ىَقْشُي ءانِضَْب ِةَقيِرب اًنِضْرأ
 ءةيرطلا تاحارجلاو ٌحورقلا اهب جلاعُي ةفيطل ةجلاعم يهو «بّكرملا عفانلا رسيملا جالعلا ني اذه

 صلاخلا بارتلا ةعيبط نأ َمِلُع دقو «ضرأ لكب ةدوجوم تناك ذإ ةيودألا نم اهريغ مدع دنع اميس ال
 ءاهلامدنا ةعرسو ءاهلعف ةدوج نم ةعيبطلا عنمت يتلا تاحارجلاو حورقلا تابوطرل ةفّمجم ةسباي ٌةدراب
 رمألا رثكأ يف اهُعبتي تاحارجلاو حورُقلا نإف «ةراحلا ةجزمألا باحصأو «ةراحلا دالبلا يف اميس ال
 دق ٌبارتلا ناك نإ اميس ال «ضرملا ًةرارح بارتلا ٌةدورب لباقُتف «ةدرابلا ةدرفملا ةيودألا عيمج ةدورب ني ٌدشأ ةسباي ةدراب صلاخلا بارتلا ٌةعيبطو «ٌحارجلاو ُجازملاو دلبلا ةرارح ٌعوتجيف ءراح جازم ٌءوس
 . هللا نذإب ملألا هنع تعفدو «ةربدملا هاوق تيوق وضعلا جازم لدتعا ىتمو «ليلعلا وضعلا جازم ليدعت كلذ عم هب لصحيو ءاهئرب نم ةعئاملا ةئيدرلا ةبوطرلل هفيفجتو هسيي ةدشل ليزم ءاهل ففجم باررّثلاو .ناليسلاو «ةئيدرلا تابوطرلا ٌةرثك ًاضيأ اهعبتيو ءَفّقجو َلِسُع

 رمألا ضيوفتو «هللا مسا ركذ ةكرب نم هيف امل مالكلا اذه لوقيو «حرججلا ىلع هب حسميف ءءيش هنم اهب قّلعيف «بارتلا ىلع اهعضي مث «ةبابسلا هعبصأ ىلع هسفن قير نِم ذخأي هنأ :ثيدحلا ىنعمو
 .ريثأتلا ىوقيف ءرخآلا ىلإ نيجالعلا دحأ ْمّضنيف «هيلع لكوتلاو ءهيلإ

 نيطلا ةوق : يحيسملا باتكلا بحاص لاقو . ًالصأ تبهذو تأربف «ًاديدش ًانكمت ءاضعألا ضعب يف ةنكمتم تناك ةئمزم ًاعاجوأ هب اْوَفَش نيرخآ ًاموقو ءًانيب ًاعفن نيطلا اذهب اوعفتنا «لفسأ نم مدلا غارفتسا ةرثك نم اَهْلُك مهئادبأ تّلّمرت ًاموق فرعأل ينإو :لاق «ةوخرلا ةلّمرتملاو ةئفعلا ماروألل ءالطلا اذه عفني دقف وحنلا اذه ىلعو :لاق .ةئيب ةعفنم هب نوعفتنيف .مهعالضأو .مهروهظو ءمهدعاوسو ,مهذاخفأو «مهقوس ىلع هب نوُلَطيو هرصم نيط نولمعتسي ًاريثك نيقستسمو «نيلوُحطم ةيردنكسالاب تيأر :سونيلاج لاق .ةئيدر ًاماقسأ اهب يفشيو «ةريثك ءاودأ نم هتيصاخب عفني ةيصاخ هيف نوكت ام ةبرتلا نم نأ ٌبير الو .نالوق هيف ؟ةصاخ ةنيدملا ٌضرأ وأ ضرألا عيمج «انضرأ ةبرت# :هلوقب دارملا لهو
 . ىهتنا .حورُقلا متختو «حورقلا يف ٌّمحللا تبنُتو ءلسغتو ولجت ةوق - ىكطصملا ةريزج يهو - سونك نم بولجملا

 )١( ملسم هجرخأ هوحنبو :(70011/) هجام نبأ هجرخأ )05195.

 .رباج ثيدح نم :(57 حا (1196) ملسم هلصو دقو «لسرم وه
020 

.)5191( 
 )( ملسمو ء(هال45و هال15) يراخبلا هجرخأ



 ةبيصملا ّرح جالع يف دلي هيده يف لصف امال (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ربأو ضرألا هجو ىلع ةيرُّث بيطأب ٌنظلا امف «تابرتلا هذه يف اذه ناك اذإو
 تطلاخ دقو ءاهك

ّريثأتو ةيقّرلا ىوُق نأ مدقت دقو ءهيلإ رمألا ضيوفتو «هبر مساب هتيقر تنراقو هولك هللا ٍلوسر قير
 اه

اع لضاف بيبط هركنُي ال رمأ اذهو «هتيقز نع يقرملا لاعفناو «يقارلا بسحب
 دحأ ىفتنا نإف «ملسم لق

 .ءاش ام لقيلف ءفاصوألا

 ةيقّرلاب عجولا جالع يف كي هيده يف :لصف

لوسر ىلإ ىكش هنأ ءصاعلا يبأ نب نامثع نع ؛هحيحص» يف ملسم ىور
 يف هدجي ًاعجو كو هللا 

 لُقو ءاثالث هللا مب :لُقو َكِدَسَج ْنِم َمّلأَك يذلا ىَلَع َكَدَي عَص» : لَو ٌيبنلا لاقف ءملسأ ذنم هدسج

 هللا ركذ نم جالعلا اذه يفف .2”«ُرِؤاَحأو ُدِجَأ اَم ده ْنِم ِهَتَرْدُقو وللا ٍةَّرِعِب ُدوُهأ :تارم عبس

بهذي ام ملألا رش نم هتردقو هتزعب ةذاعتسالاو ءهيلإ ضيوفتلاو
 «غلبأو ٌمجنأ نوكيل هراركتو هب 

 .اهريغ يف دجوُ ال ٌةيصاخ عبسلا يفو «ةداملا جارخإل ءاودلا راركتك

 ّبَر ّمُهّللا» :لوقيو ءىَنمُبلا هديب حسمي ؛هلهأ ضعب ُدْوعُي ناك قي يبنلا نأ :«نيحيحصلا» يفو

 هذه يفف . "”ًامَقَس ُرياَُي ال ٌءاَفِش َكْؤاَمِش اّلإ ءاَمِش آل «يِفاَّشلا َتْنَأ ٍفْشآو ءّساّبلا بهُذأ ءساّئلا

 الإ َءاَمِش ال هنأو «يفاشلا هّدحو هنأو «ءافشلاب هتمحر ٍلامكو «هتيبوبر لامكي هللا ىلإ لسوت ةيقُرلا

 . هتيبوبرو هناسحإو هديحوتب هيلإ لسوتلا تنمضتف :هٌوامِش

 اهنزُحو ةبيصملا ٌرح جالع يف ْهكَي هيده يف لصف

 كيلو 7 ةونس هل آلم هي نب اولا يم مقتبس 15 يلا © يشأ ربِ :ىلاعت لاق
 .[159 166 :ةرقبلا] (ةوُدَمْهْمْلا ْمُه كلَ ٌةَمْسَيَو ْمِهيَن ني ٌتْوَلَص َمِهََع

 ّمُهّللا «َنوُمِجاَر بَ اًنإو هلل اَنِإ : وُ ٌةَببِصُم هْبيِصُت دَحَأ ْنِم اما :لاق هنأ لكك هنع «دنسملا» يفو

 . "”هاَهني اريح ُهَل فّلخاو ءويبِصُم يف هللا ءَراجا الإ ءاَهْنو اريك يل فلخأو يِتَبيِصُم يف يِنْرُجَ

 ؛هتلجآو هتلجاع يف هل هعفنأو «باصملا جالع غلبأ نم ةملكلا هذهو
 نيلصأ نمضتت اهنإف

 :هتبيصم نع ىّلست امهتفرعمب دبعلا ققحت اذإ «نيميظع
«ةيراع دبعلا دنع هلعج دقو .ةقيقح لجو َّزع هلل كلم هلامو هلهأو دبعلا نأ : امهدحأ

 هذخأ اذإف 

 كلمو «هدعب مدعو ؛هّلبق مدع :ِنْيَمَدَعِب فوفحم هنإف ًاضيأو «ريعتسملا نم هعاتم ذخأي ريعملاك وهف ءهنم

 «ٌةقيقح هكلم نوكي ىتح «همدع نع هدجوأ يذلا سيل هنإف ًاضيأو ءريسي نمز يف ةراعم ةعتم هل دبعلا

 كلم الو «ريثأت هيف هل سيلف ؛هدوجو هيلع يقبُي الو «هدوجو دعب تافآلا نم هظفحي يذلا وه الو

 حابي ال اذهلو ؛كالملا فرصت ال «يهنملا رومأملا ديعلا ٌفّرصت رمألاب هيف فرصتم هنإف ًاضيأو « يقيقح

 . يقيقحلا هكلام رمأ قفاو ام الإ هيف تافرصتلا نم هل

«هرهظ ةءارو ايندلا َفْْنخُي نأ دب الو ؛قحلا هالوم هللا ىلإ هعجرمو دبعلا ريصم نأ :يناغلاو
 

 .(5؟07) ملسم هجرخأ )١(

 .ةشئاع ثيدح نم :(5191) ملسمو ,(00/4) يراخبلا هجرخأ ()

 . ةملس مأل ًادنسم هلعج نكل (4 ح) (414) ملسم هجرخأو ؛ةملس يبأ ثيدح نم )١044(: هجام نبأو ال /4 دمحأ هجرخأ ()



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اهني ةبيصملا رح جالع يف إي هيده يف لصف
 اذإف «تائيسلاو تانسحلاب نكلو «ةريشع الو لام الو لهأ الب ةرم لّرأ هقلخ امك ًادرف هبر ءيجيو
 لل بي 3 هلو فدا آمي اجرت لو مكنات ام لع أزمأت اكل © ديب هلا لع كلمنا املي أ لَ ني بككص ىف الإ كش هي اَلَو ألا ىف بيم نم َباَ امل : ىلاعت لاق .هبيصُيِل نكي مل هأطخأ امو ءهتطخُيل نكي مل هباصأ ام نأ نيقيلا ملع ملعي نأ هجالع نمو «ءادلا اذه جالع مظعأ نم هداعمو هئدبم يف هركفق «دوقفم ىلع ىسأي وأ ءدوجومب حرفي فيكف ؛هتياهنو ِهلّوُش امو دبعلا ةيادب هذه تناك
 .ديدحلا] 2(4) ٍرْوْخَم ِلاَمْخ

 امم مظعأ اهلعجل ءاش ول هنأو «ةفعاضُم ٍفاعضأب ٍةبيصملا كلي تاوف نم ٌمظعأ وه ام يضرو ربص نإ هل رخّداو ءهنم لضفأ وأ «هلثم هيلع ىقبأ دق هبر دجيف ءهب بيصأ ام ىلإ رظني نأ هجالع نمو
 . يه

 ءدعس ونب ٍداو لك يف هنأ ملعيلو «بئاصملا ٍلهأب يسأتلا دربب هتبيصم ران ءىفطُي نأ هجالع نمو
 نإ «لئاز لظك وأ مون ٌمالحأ ايندلا ٌرورش نأو «هوركم لوصح وأ «بوبحم تاوفب امإ «ىلتبم الإ مهيف ري مل ملاعلا شنف ول هنأو ؟ةرسح الإ ىري لهف «ةرسُي فطعيل مث ؟ةنحم الإ ىري لهف «ةنمي رظنيلو
 تألم امو «ًاليوط تعنم ًاليلق ثعتم نإو ءًارهد تءاس ًاموي ترس نإو .ًاريثك تكبأ ًاليلق تكحضأ
 هللا يضر دوعسم نبا لاق .رورش موي هل تأبخ الإ رورس مويب هترس الو َةَرْيَغ اهتألم الإ ًةريخ ًاراد
 الإ طف كحض ناك ام :نيريس نبا لاقو .ًاحرت ءىلم الإ ًاحرف تيب ءىلُم امو «ةحرت ٍةحرف لكل :هنع
 .ءاكب هدعب نم ناك

 ٌسمشلا ٍبِفَت مل مث ءًاكلم مهدشأو سانلا ٌرعأ نم نحنو انئيأر دقل :نامعنلا تنب دنه تلاقو
 .ةريع اهألم الإ ةريخ اراد المي الأ هللا ىلع ٌقح هنأو «سانلا لقأ نحنو انثيأر ىتح

 ءانوجري الإ دحأ برعلا يف امو «حابص اذ انحبصأ :تلاقف ءاهرمأ نع هثدحت نأ لجر اهلأسو
 . انّمحري الإ دحأ برعلا يف امو انيسمأ مث

 ؟كاذآ ًادحأ لعل ؛كيكبُي ام : اهل ليقف ءاهزع يف يهو «ًاموي نامعنلا تنب ةقْرُخ اهتخأ تكيو
 لاق .ًائزحم تالتما الإ ًارورس ٌراد تالتما امّلقو «ىلهأ ىف ''”ةراضَُع ٌتيأر نكلو ءال :تلاق
 ويلا هيف نحن ام :تلاقف ؟كولملا ٍتاربع ٍتيأر فيك :اهل ُتلقف ءاموي اهيلع ٌتلخد :ةحلط نب قاحسإ
 اهدعب نوفي الإ ةريخ يف نوشيعي تيب لهأ نم سيل هنأ بتكلا يف ٌدجن انإ ءسمألا هيف انك امم ٌريخ
 :تلاق مث :هنوهركي مويب مهل ني الإ هنوبحي مويب موقل رهظي مل رهدلا نأو (ةربع

 ُفّصَنَمَن ءةئةقوسْمهيِف ُيُحَناْذِ اًنيْمأ ُرْمألاو سائلا ٌُسوُسَناَنْيَبَق
 ُفْيَصَتئواَنب ٍتاَراَنُْبْنَقَت اًهُميِهَت ٌموُدَِيالاِيْنْدِل فأَف
 . ضرملا ديازت نم ةقيقحلا يف وهو ءاهفعاضُي لب ءاهدري ال عزجلا نأ ملعي نأ اهجالع نمو
 .ةقيقحلا يف ةبيصملا نم ٌمظعأ ءعاجرتسالاو ربصلا ىلع هللا اهنمض يتلا ةيادهلاو ةمحرلاو ٌةالصلا وهو ؛ميلستلاو ربصلا باوث توف نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 .شيعلا بيط (1)



 ةبيصمل رح جالِع يف وكي هيده يف لصف 7/13 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

م0 لا ئه هسا ماسسساجل
 

 ؛هناطيش ٌرسيو «هبر بضغُيو «هقيدص ءوسيو ؛هودع تمشي َعَّرَجْلا نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 رسو ءهبر ىضرأو «ًائساخ هدرو «هناطيش ىضنأ بستحاو ربص اذإو «هسفن فعضُيو «هرجأ طبحُيو

 لامكلاو ٌُثابثلا وه اذهف رزَعُي نأ لبق وه مهاّرعو «هناوخإ نع لمحو ودع ءاسو «هقيدص

 .رودقملا ىلع طخسلاو «روبثلاو ليولاب ٌءاعدلاو «بويجلا ٌقشو ءدودخلا مطل ال ءمظعألا

ةرسملاو ةذللا نم باستحالاو ٌربصلا هبقعُي ام نأ ملعي نأ : اهجالع نمو
 لحي ناك ام فاعضأ 

 هبرل هدمح ىلع ةنجلا يف هل ىنبُي يذلا دمحلا ٌثيِب كلذ نم هيفكيو ؛هيلع يقب ول هب ٌبيصأ ام ءاقبب هل
 ةنج يف دمحلا تيب ٍتاوف ٌةبيصم وأ ؛ةلجاعلا ٌةبيصم ؟ُمظعأ نيتبيصملا وأ :رظنيلف «هعاجرتساو

 اَمِل اينّدلا يف ٍضيِراَقملَأب ٌضَرْفُم ثنا مُهدوُلُج َّنآ ةَماَبِلا موي سان ُدَوي' : ًاعوفرم يذمرتلا يفو .دلخلا

 . ""«وكلبلا لْهَأ باوُت ْنِم َّنْوَرَي
 . سيلافم ةمايقلا اندرول ايندلا بئاصم الول :فلسلا ٌضعب لاقو

ضوع ءيش لك نِم هنإف هللا نم ٍفّلُحلا ءاجر حورب هبلق حّرري نأ :اهجالع نمو
 امف ؛هللا الإ 

 :ليق امك «ضوع هني

 ضَرِعُهَفْعْيَضْنإٍوْللاَنِماَمَو ُضَرِعُهَكْعْيَضانإءيِشْلُكْنِم

 هلف طخس نمو «ىضُرلا هلف يضر نمف هل هثدحُت ام ةبيصملا نم هظح نأ ملعي نأ :اهجالع نمو

ءارفكو ًاطخس هل تثدحأ نإف ءاهرش وأ ظوظحلا ٌريخ رتخاف ؛كل هتثدحأ ام اهنم كلّيحف «طخسلا
 

 ناويد يف بتك «مرحم لعف وأ بجاو كرت يف ًاطيرفتو ًاعزج هل تثدحأ نإو «نيكلاهلا ناويد يف بتك

ا هل تثدحأ نإو «نينوبغملا ناويد يف بتك «ربص مدعو ةياكش هل تثدحأ نإو «نيطّرفملا
 ىلع ًاضارتع

بتك هلل تابثو ًاربص هل تثدحأ نإو .هجلو وأ ةقدنزلا باب عرق دقف «هتمكح يف ًاحدقو هللا
 ناويد يف 

لا هل تثدحأ نإو «نيضارلا ناويد يف بتك هللا نع ىضرلا هل تثدحأ نإو .نيرباصلا
 «ركشلاو ٌدمح

 ءاقل ىلإ ًاقايتشاو ةبحم هل تثدحأ نإو «نيداّمحلا عم دمحلا ءاول تحت ناكو «نيركاشلا ناويد يف بتك

 .نيصلخملا نيّبحملا ناويد يف َبِتُك ءهبر

حأ اذإ هللا َّنإ» :هعفري ديبل نب دومحم ثيدح نم «يذمرتلاو ءةدمحأ مامإلا دئسم# يفو
 ًامْؤَك ٌب

 . "”عَوَجلا هلف َّجْرَج ْنَمَو' :دمحأ داز .هظْخُشلا ُهَلَق طِيَس ْنََو  ىضّرلا ُهَلُك ّيِضَر نمف «مُهَآلَتْبا

 ريغ وهو «رارطضالا ربص ىلإ هرمأ ٌرِخآْف «هتياغ عزجلا يف غلب نإو هنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 دعب لهاجلا هلعفي ام ةبيصملا نم موي لّوأ يف لعفي ٌلقاعلا :ءامكحلا ضعب لاق .بائُم الو دومحم

 ةَمْدَصلا َدْنِ ٌرْبَصلا» : ًاعوفرم ؛حيحصلا» يفو . مئاهبلا ٌوُنُس الس :ماركلا َرْبَص ربصي مل ْنَمو «مايأ
 . مِاهبلا ٌوُلُس َتْوَلَس الإو ءاباستحاو ًاتاميإ تربص نإ كنإ :سيق نب ثعشألا لاقو . ”«ىلوألا

خ نأو «هل هيضرو هبحأ اميف ههلإو هبر ٌةقفاوم هل ةيودألا عفنأ نأ ملعي نأ : اهجالع نيو
 ةيصا

رلا دبع فعضل «فيعض دنسب رباج ثيدح نم 2(؟1107) يذمرتلا هجرخأ )١(
 ثيدح :هلوقب يذمرتلا هفعضو ءءازعم نب نُح

 ٠ بيرغ
 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو :(7747) يذمرتلاو 477 /ه دمحأ هجرخأ (؟)

 .سنأ ثيدح نم ؛(417) ملسمو :(117:07) يراخبلا هجرخأ ()



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م86 ةبيصملا رح جال يف يو هيده يف لصف
 ىضري نأ بحأ ءاضق ىضق اذإ هللا نإ :ءادردلا وبأ لاقو .هبوبحم ىلإ َتَّقمَتو «هبذكب هسفن ىلع دهش دقف ,هطخسُي ام ٌّبحأو هيي ام طْخَس مث .بوبحم ةبحم ىعدا نمف ؛بوبحملا ٌةقفاوم اهّرِسو ةبحملا
 ءاود اذهو .ةيلاعلا وبأ لاق كلذكو . هبل ُهْيَحَأ لإ ُهُيَحَأ :هتلع يف لوقي نيصح نب نارمع ناكو .هب
 7 .هب جلاعتي نأ دحأ ّلُك نكمُي الو «نيّبحملا عم الإ لمعي ال جالو

 ةذلو هب بيصأ امب هعتمت ول :امهميودأو «نيعتمتلاو نيتذللا مظعأ نيب نزاوي نأ :اهجالع نمو
 .هايند يف اهب بيصأ يتلا هتبيصم ني ٌمظعأ هنيدو هبلقو هلقع يف هتبيصم نأ ملعيلف ءهجو لك ني حوجرملا رثآ نإو ؛هقيفوت ىلع هللا ٍدمحيلف «ٌححارْلا رثآف «ناحجرلا هل رهظ نإف ؛هل هللا باوثب هعّتمت

 مل هناحبس هنأو «نيمحارلا ٌمحرأو ؛نيمكاحلا ٌمكحأ اهب هالتبا يذلا نأ ملعي نأ :اهجالع نمو
 تءاج امنإو ءَكَكِلِهُتِل تءاج ام ةبيصملا نإ «ينب اي :رداقلا دبع خيشلا لاق .هيلإ ىوكشلا ٌصصق ًاعفار ؛هيدي نيب بلقلا ٌروسكم «هبانجب ًاذئال «هبابب ًاحيرط هاريلو ؛هلاهتباو هعّرضت عمسيلو ؛هناميإو هنع هاضرو هربص نحتميل هب هدقتفا امنإو .هحاتجيل الو هب هبذعيل الو هب هكلهيل ءالبلا هيلإ لسري
 ٍدبعلا ريك ةبيصملا نأ :دوصقملاو .ةتيملا لكأي ال ُمُبّسلاو ميس ُرَقلا «ينب اي .كّناميإو كربص ّنحتمتل
 :ليق امك ءهلك ًاثبخ جرخي نأ امإو «رمحأ ًابهذ جرخي نأ امإف ءهلصاح هب كبسي يذلا

 ٍدبِيَحلاٍتَبَحْنَعْرِيِكلا ىَدِبأَل ًاسيجْلهبِسِخئَرهَئْعَبَس
 ايندلا ريك هلاخدإ نأ دبعلا ملع اذإف «مظعألا ريكلا هيدي نيبف ءايندلا يف ريكلا اذه هعفني مل نإف

 يف هيلع هللا ةمعن ٌردق ملعيلف «نيريكلا دحأ نِم دب ال هنأو «كبسملاو ريكلا كلذ نم هل ٌريخ اهكبسمو
 . لجاعلا ريكلا

 بجبعلاو ٍرْبكلا ءاودأ نم ٌدبعلا باصأل ءاهثئاصمو ايندلا ُنَحِم الول هنأ ملعي نأ :اهجالع نمو
 يف هدّئفتي نأ نيمحارلا محرأ ةمحر نمف ءالجآو ًالجاع هكاله ٌببس وه ام «بلقلا ةوسقو ةنعرفلاو
 ًاغارفتساو «هتيدوبُع ةحصل ًاظفحو «ءاودألا هذه نم هل ةيمح نوكت «بئاصملا ةيودأ نم عاونأب نايحألا
 :ليق امك :هئامعنب يلتبيو «هئالبب ٌمحري نم ًناحبسف ءهنم ةكلهملا ةئيدرلا ةدسافلا داوملل

 مغئلاب مْوَقلا ٌضْعَب هللا يِلَثْبَيِو َتَمُْظَع ْنِإَو ىوُلَبْلاب ُهَللا ْمِهئمْدَق
 اذإ هناحبس هللاو ءاوَتَعو ءاوَعَبَو ءاوغطل فالتبالاو نحملا ةيودأب هدابع يوادي هناحبس هنأ الولف

 اذإ ىتح ؛ةكلهملا ءاودألا نم هب ٌعرفتسي هلاح ردق ىلع ناحتمالاو ءالتبالا نم ءاود هاقس ًاريخ دبعب دارأ
 «كلذك هناحبس ُهَّللا اهبلقي «ةرخآلا ٌةوالح اهنيعب يه ايندلا ًةرارم نأ ملعي نأ :اهجالع نمو . هبرقو هّتيؤر وهو «ةرخآلا باوث عقرأو «هتيدوبع يهو ؛ايندلا بتارم فرشأل هَل اّقصو هاّقنو هبَّذه
 سكع نم هل ٌريخ ةمئاد ةوالح ىلإ ةعطقنم ةرارم نِم لقتني نألو :ةرخآلا ةرارم اهنيعب ايندلا ةوالحو
 .0وِتاَوَهّشلاب دانلا ِتَّقُحَو .هراكملاب ُةمَجلا ِتَّفُح» :قودصملا قواصلا لوق ىلإ رظناف ءاذه كيلع يفخ نإف ؛كلذ

 ةعطقنملا ًةوالحلا ٌرثآ مهرثكأف «لاجرلا قئاقح ترهظو «قئالخلا ُلوقع تتوافت ماقملا اذه يفو

 .سنأ ثيدح نم ,.(؟5815) ملسم هجرخأ (1)



 (7) دابعف ريخ يده يف داعملا داز
 مهلاو بركلا جالع يف ُهِلكَي هيده يف :لصف منا

ا اال ا حا حساس
 

 «دبألا زعل ٍةَعاَس َّلُذ الو ءدبألا ةوالحإ ةعاس ةرارم لمتحي ملو «لوزت ال يتلا ةمئادلا ةوالحلا ىلع

 ناطلسو «فيعض ناميإلاو «بيغ رظتنملاو «ةداهش هدنع رضاحلا نإف ءدبألا ةيفاعل ةعاس ةنحم الو

 رهاوظ ىلع عقاولا رظنلا لاح اذهو ءةرخآلا ُضفرو ؛ةلجاعلا راثيإ كلذ نم دلوتف «مكاح ةوهشلا

 بقاوعلا ىلإ هزواجيو ؛ةلجاعلا بجح قرخي يذلا بقاثلا رظنلا امأو ءاهئدابمو اهلئاوأو ءرومألا

 .رخآ نأش هلف «تاياغلاو

 زوفلاو «ةيدبألا ةداعسلاو «ميقملا ميعنلا نم هتعاط لهأو هئايلوأل هللا دعأ ام ىلإ كسفن عدأف

 نيمسقلا ّيأ رتخا مث «ةمئادلا تارسحلاو باقعلاو يزخلا نم ةعاضإلاو ةلاطبلا لهأل ّدعأ امو «ربكألا

 اذه لطتست الو ءهب ىلوألا وه امو «هبسانُي ام ىلإ وبصي دحأ ٌلُكو ؛هتلكاش ىلع لمعي ّلكو «كب يأ

 .قيفوتلا هللابو هطسب ىلإ تعد ليلعلاو بيبطلا نم هيلإ ةجاحلا ةدشف «جالعلا

 1١ نزحلاو مغلاو مهلاو بركلا جالع يف كي هيده يف :لصف

َي هللا لوسر نأ ءسابع نبا ثيدح نم ؛نيحيحصلا» يف اجرخأ ظ
 هلإ الد : بركلا دنع لوقي ناكأك

 ُبَرَو « عْبَّسلا ِتاوامّسلا ُبَر ُهّللا اّلِإ َهلِإ ال «ُميِظَعلا ٍشْرَعلا ُبَر ُهّللا اّلِإ لإ ال ءميِلَحلا ُميِظَملا ُهّللا الإ

 . "ميركل ٍشْرَملا بر ضزألا
 " :لاق ءرمأ ُهَيَّرَح اذإ ناك هلي هللا لوسر نأ «سنأ نع «يذمرتلا عماج# ىفو

 .7ثيفَتْسأ ةاَمْحَرِ

 َناَحْبس' :لاقف ءامسلا ىلإ هفرط عفر ءٌرْمألا ُهّمهأ اذإ ناك كلي يبنلا نأ «ةريره يبأ نع :هيفو

 .770موُيك اَي ُّيَح اّي' :لاق ءاعدلا يف دهتجا اذإو ««ميظَعلا ِهّللا

:بوركَملا ٌتاوَعَد» :لاق هو هللا لوسر نأ ةركب يبأ نع «دواد يبأ نئس» يفو
 َكَتَمْحَر ّمُهَّللا 

 1 جة وقر ءأر ىلا ميلي قد 000 ل ا اا يل ل

َّإ هلال ُهَلُك ينَأَش يل خِلضأَو «نْيَع َةفْرَط يِسْفَن ىلإ ينلكت الك ءوُجْرَأ
 . "تن ا

 َنِوِيِلوُقَت ٍتاَمِلَك ِكْمّلَعُأ آلآ» :هنلي لإ لوسر يل لاق :تلاق سيمُع تنب ءامسأ نع ًاضيأ اهيفو

 .تارم عبس لاقت اهنأ ةياور يفو .*”أعيش وب كِرْشَأ ال يِبَ هللا :ِبْرَكلا يف وأ «ٍبْرَكلا َدِْع

 هِي ّيبّنلا نع ؛دوعسم نبا نع ؛دمحأ مامإلا دنسملا يفو
 نرخ الو ٌمَم ًادْبَع ٌباَصَأ امه : لاق

 َكْؤاَضَق ىف ٌلْدَع .َكُمُكُح ّيِف ضاَم َكِدَيِب يِتَبِصاَن كتمأ ُنْبا َكِدْبَع نبا َكُدْبَع ىَنِ َمُهْللا :َلاَثُك

 كك 1 دعو 5ك” مل 1 ةس06 .كا م روم م ومهم معو رمل مل

يف ُهَتْلَرْنَأ وأ كفن وب َتْيَعَس كَل وُم مشا َلُكَب َكّنأْسأ
 وأ كِقْلَخ ْنِم ًادحأ ُهَتْمَّلَع وأ «كباَتِك 

 «يِنْرُح ءالجو ءيِرْدَص َروُنَو «يِبْلَك عيِبَر ميظَعلا نآَرَقلا ٍلَمْجَت ْنأ ؛َكَدْنِع ٍبْيَعلا ملِع يف هب َترْئأَتْسَ
 250 هم ع عمم م عمو

 احرف هناكم ُهلَدبَأو ُهَمَهَو ةلزح هللا َبَمْذَأ دَّلِإ « يّمَع َباَمَدو
 .٠

 5 1 مويَق اَي يح

 )1١( ملسمو 7147(2) يراخبلا هجرخأ )091780 .

 . بيرغ ثيدح : هلوقب يذمرتلا هفعضو «يشاقرلا نابأ نب ديزي فعضل «فيعض ٍدانسإب :(7074) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يموزخملا لضفلا نب ميهاربإ لجأل «فيعض ٍدانسإب .047) يدذمرتلا هجرخسأ ()

 . نسح ٍدانسإب «57/0 دمحأو «(5048) دواد وبأ هجرخ-أ (4)

 .دهاوش هلو «نسح ٍدئسب سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم :(1847) هجام نباو ؛(86785١) دواد وبأ هجرخأ (0)

 . تاقث هلاجر ٍدانسإب 744/1١, دمحأ هجرخأ (5)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز من5 مهلاو بركلا جالع يف لكك هيده يف :لصف

 ٍءْيَش يف ملم ّلُجَو اهب ٌعْدَي ْمَل «َِمِلاَقلا نم تنك يّنِإ كَئاَحْبْس تن الإ ةلإ أل :ٍتوحلا نب يف ُهَبَر اَهَد ْذِإ نوثلا يِذ ٌةوعد» :هلك هللا ٌلوسر لاق :لاق ءصاقو يبأ نب دعس نع يذمرتلا يفو
 ,20وه] بيجتسا الإ

 :؟ةَالَّصلا ِتْقَو رْيَغ يف ٍدِجْسَملا يف َكاَرَأ يِ اَم ةَماَمَأ ابأ اين :لاقف ءةمامأ وبأ :هل لاقي راصنألا نم لجرب وه اذإف ءدجسملا موي تاذ ُهكَي هللا لوسر لخد :لاق ,يردخلا ديعس يبأ نع ؛دواد يبأ ننس" يفو ,؟2(سُنوُي يأ َةَمِلَك :ُهْنَع هللا جرف الإ ٌبوركم اًهلوقي ال ةمل ملغأل ينإ» :ةياور يفو ©"0 شوب ىيا ةمل : هل هللا جرف الإ بور اهي ال ةَمِلك ملغأل يّنإ» :ةيادد يف
 .©7ينيد ينع ىضقو ٠ يمه لجو رع هللا بهذأف «كلذ ٌتلعفف :لاق .«ٍِلاَجّرلا ٍرْهَكَو ِنْيدلا 3 و 7 000 ِةَبَلَع ْنِم كب ُدوُعَأو ءلخملاو نجلا َنِم كي دوُعأو «ِلَسَكلاو زَعلا نم كب دوُمأَو ءّرَحلاو هلا نم كب ٌدوُعَأ يّنإ مَّا : ٌتْيَسْمَأ اًذإَو َتحَبْصَأ اَذِإ لُك» :لاق للا لوسر اي ىلب :ٌثلق :لاق «؟َكَتْيَد ىَضقَو َكَمَه ٌكَجو رع هللا َبَمْدَأ ُهَلُق َتْنَأ اًإ امال َكُمّلَعْأ الآ :لاقف ّللا ٌلوسر اي ٌنويدو «يِنْيمِرَل ٌمومه :لاقف

 هل هللا لعَج رافْفَتْسالا ْمِزِل ْنَم» : هيي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ؟دواد يبأ نئس» يفد وك ماتا سس سال » 00 ه1 09 0
 .(90«بيتخت ال ُتْيَح ْن ُهكْوَرَو أجَرْخَم ٍقيِض لُك نمو ءاجّرف مَه لك ْنِ

 اةيينأَول :ىلاعت لاق دقو «"*”ةالّصلا ىلإ َعِزَك ءٌرمأ هَبْرَح اذإ ناك يي ّيبنلا نأ «دئسملا» يفو
 .[غه :ةرتبلا] ٌووَلَصلاَو ٍريَصلا

 1 2 1 1 .0ومَقلاو ّمَهلا سوُفُتلا نَم وب ُهّللا عندي وّنَجلا باوبأ ْنِم ٌّباَب ُهَّنإف ءٍداَهِجلَأب مُكِيَلَ» :«نئسلا» يفو

 5-5 هيو لوح آل : لوك نم وكيل ُهُموُمُهو ُهُموُمُه ترْثَك ْنَم» :هكو يبنلا نع ؛سابع نبا نع ركذيد

 .«وللاب الإ
 . "ةنجلا زونك نم زنك اهنأ «نيحيحصلا» يف تبثو
 .0؛ةنجلا باوبأ نم ٌباب اهنأ» :«يذمرتلا» يفو
 ّمغلاو مهلا ِءاد باهذإ ىلع وقت مل نإف «ءاودلا نم ًاعون رشع ةسمخ نمضتت ةيودألا هذه

 . يلك غارفتسا ىلإ جاتحيو فبايسأ تنكمتو «مكحتسا دق ءاد وهف «نزحلاو

 و 5
 ع

6 
9 0 

 ببسس___
 .دانسإلا برطضصم هنأ ىلع لدي ام ثيدحلا بقع يذمرتلا ركذ نكل .ةحصلا هدانسإ رهاظو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو فمددلا مكاحلاو 01060(2) يذمرتلا هجرخأ )١(

 (+0) ناكذألا» رظناو .ًادج فيعض ؛نيصحلا نب ورمع :دانسإلابو «(747) هةليللاو مويلا» لمع يف ينسلا نبا هجرخأ (؟)

 . يرصبلا فوع نب ناسغ لجأل «نيل ٍدانسإب :(186804) دواد وبأ هجرخأ (7)
 : لاحلا لوهجم «بعصم نب مكحلا هيف ؛فيعض ٍدانسإب ,(0419) هجام نباو )١914(« دواد وبأ هجرخأ (1)
 .لوهجم امهالك «ةفيذح يبأ نب زيزعلا دبعو ,يلؤدلا هللا دبع نب دمحم لجأل «فيعض ٍدانسإب ةنيذح ثيدح نم 6 دمحأ هجرخأ (0)

. 
 .دهاوش هلو « يبعذلا هقئاوو هححصو تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ءا/ل5 /؟ مكاحلاو ((4800) نابح نباو ,(0807) هجام نباو ء11/9 يئاسنلاو ؛.(1511) يذمرتلا هجرخأ (5)
 . ىسوم يبأ ثيدح نم ؛(4١507) ملسمو :(1409) يراخبلا هجرخأ (7)
 . نسح دانسإب «ةدابع نب دعس ثيدح نم ,(081) يذمرتلا هجرخأ (8)



 ةيودألا هذه ريثات ةهج نايب يف :لصف مع (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

تا يا 19 ا ريك يدم يف داعملا داو
 ا 

 .ةيبوبرلا ديحوت :لوألا

 .ةيهلإلا ديحوت : يناثلا

 . يداقتعالا يملعلا ديحوتلا : ثلاثلا

 . كلذ بجوُي دبعلا نم ببس الب هذخأي وأ «هدبع ملظي نأ نع ىلاعت برلا هيزنت : عبارلا

 . ملاظلا وه هنأب دبعلا فارتعا : سماخلا

«هتافصو هؤامسأ وهو «ءايشألا ٌبحأب ىلاعت برلا ىلإ لّسوتلا :سداسلا
 يناعمل اهعمجأ نمو 

 . مويقلا ٌيحلا :تافصلاو ءامسألا

 .هدحو هب ةناعتسالا : عباسلا

 .ءاجرلاب هل ديعلا رارقإ : نماثلا

 فيك هفرصي ؛هلي يف هتيصان نأب هل فارتعالاو «هيلإ ضيوفتلاو هيلع لكوتلا قيقحت :عساتلا

 .هؤاضق هيف لدع ءهّمكُح هيف ضام هنأو «ءاشي

 يف هب ءيضتسُي نأو «ناويحلل عيبرلاك هبلقل هلعجيو ءنآرقلا صضاير يف هبلق عتري نأ :رشاعلا

 نم هب يفشتسيو «ةبيصم لك نع هب ىّزعتيو «تئاف لك نع هب ىَّلستي نأو «تاوهشلاو تاهبّشلا ٍتاملظ

 .همغو همه ءافشو ءهنزح ءالج نوكيف ءدردص ءاودأ

 .رافغتسالا : رشع يداحلا

 .ةبوتلا :رشع يناثلا

 .داهجلا :رشع ثلاثلا

 .ةالصلا :رشع عبارلا

 .هديب امه نم ىلإ امهضيوفتو ةوقلاو لوحلا نم ةءاربلا : رشع سماخلا

 ضارمألا هذه يف ةيودألا هذه ريثات ةهج نايب يف :لصف

سحأ هدقف اذإ ءالامك اهنم وضُع لكل لعجو «هءاضعأو مدآ نبا هناحبس هللا قلخ
 لعجو «ملألاب ٌ

 تدقف اذإف .نازحألاو مومغلاو مومهلا نم هّمالآو هماقسأ هترضح هدقف اذإ ءًالامك ُبلقلا وهو اهكلمل

مسلا ةوق نم هل تقلخ ام ُنذألا تدقفو ءراصبإلا ةوق نم هل تّقِلُخ ام ٌنيعلا
 نم هل َقِلُح ام ناسللاو ءع

 .اهلامك تدقف «مالكلا ةرق

 .هنع ىضرلاو ؛هبحب جاهتبالاو هب رورسلاو هديحوتو هتبحمو هرطاف ةفرعمل َقِلُخ :بلقلاو

 ٌبحأ نوكي نأو ؛هركذ ماودو ءهيف ةاداعملاو «هيف ةالاوملاو هيف ضغبلاو «هيف بحلاو ءهيلع لكوتلاو

 الو هل ميعن الو اوس ام لك نم هبلق يف ّلجأو ؛هاوس ام لك نِم هدنع ىجرأو هاوس ام لك نيم هيلإ

 هتحصو هءاذغ دقف اذإف ءةايحلاو ةحصلاو ءاذغلا ةلزنمب هل اذهو ءكلذب الإ ةايح الو لب «ةذل الو ٌرورس

 . هيلع ميقم نهرو ءهيلإ بوص لك نم ةعراسم نازحألاو مومغلاو مومهلاف «هتايحو

 «هيلإ ضيوفتلا ُكرتو «هيضارمو هّباحمي ةناهتسالاو ةلفغلاو ٌبونذلاو ٌكرشلا :هئاودأ مظعأ نمو

 .هديعوو هذعو يف كشلاو «هرودقمب ٌظخسلاو اوس ام ىلإ ُثوكرلاو «هيلع دامتعالا ُهلقو



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م65 ةيودألا هذه ريثات ةهج نايب يف :لصف

 . اهدادضأب هضارمأو «ةيوبنلا رومألا هذهب ظفحُت هتحصف «لثملاب ظفحُت ةحّصلاو ءدضلاب لاَزُي ٌضرملا نإف .ءاودألا هذهل ةداضملا رومألا نم ةيوبنلا تاجالعلا هذه هتنمضت ام هاوس هل ءاود ال يذلا هؤاودف ءاهاوس اهل ببس ال اهُبابسأ يه اهلاثمأو رومألا هذه تدجو «بلقلا ضارمأ تلمأت اذإو
 هل حتفيف «رورشلا باب هنع قلخُت يهف ؛طيلختلا نم هل ةيمجو ؛هماقسأ ٌببس يه يتلا ةدسافلا داوملاو طالخخألل غارفتسا ٌةبوتلاو «جاهتبالاو حرفلاو ةذللاو رورسلاو ريخلا باب دبعلل حتفي :ديحوتلاف

 .رافغتسالاو ةبوتلاب رورشلا باب قلغُيو ؛ديحوتلاب ريخلاو ةداعسلا باب
 . ماثآلا كرتيلف «بلقلا ةيفاع دارأ نمو «بارشلاو ماعطلا نم ْللقيلف «مسجلا ةيفاع دارأ نم :بطلا ةمئأ نم نيمدقتملا ضعب لاق
 . مالكلا ةلق يف ناسللا ةحارو «ماثآلا ةلق يف حورلا ةحارو «ماعطلا ةلق يف مسجلا ةحار :ةرق نب تباث لاقو

 : كرابملا نب ِهَّللا دبع بولقلا ٌبيبط لاق «ضارمألا ةمواقم ىلع ردقي مل هتوق تفُعض اذإو دب الو هتفعضأ هكلهت مل نإ «مومسلا ةلزنمب بلقلل بونذلاو
 .ناسللا هب َحَّرصُي ىتح ٌموللا ىوقيو ءًامئاد لاحلا ناسلب اهبر ٌمولتو ءاهسفن ءىربُتف ءردقلا ىلع كلذ ُبْكَرُت اهنأ ىمظعلا ٌةبيصملاو .ءافشلا اهعم ُرّذعتيو «ءابطألا ييعُت يتلا للعلاو ماقسألا نم ٌعاونأ ءاودلل اهبانتجاو هءادلل اهراثيإ نيب نِم ُدّلوتيف ؛هبنتجتف ءادلا عضوم ءاودلا عضتو ءهدمتعتف ءاودلا ٌعِضوم ءادلا ٌعَضت لب ءحصانلا بيبطلا ني لقت ال اهملظلو ءاهيطعو اهقلت هيف امنإو ءاهاوه عابتا يف اهءافيف نظن اهلهجأ يهف «ةملاظ ةلهاج تَقِلُخ لصألا يف سفنلاو ءاهتيودأ ْمظعأ هتفلاخمو ءاهئاودأ ٌربكأ ىوهلاذ اَيئَيْضِهَكِيْئَئِلْرِيَحَو ٍبوُلُملاةِيَح بوُثُْتلا ُكْرَنَ اَهئشإٌَلُدلاُثِروُيدَفَر بوُلُملا ُتِيِمُث ٌبوُنُدلا ُتِنَأَر
 ءةمحرلاو ةردُقلا لامكل ناتمزلتسم ناتفصلا ناتاهو ءملحلاو ةمظعلاب هناحبس برلا فصوو .ةيبوبرلاو ةيهلإلا ديحوت ىلع ًالمتشم بركلا ءاعُد يف سابع نبا ُثيدح ناك اذهلف «ةديمح ٌةقيرط هُقزريو «ةديدج ةايح هييحيف ؛هبر نم ةمحر هكرادتت نأ الإ هثرب يف عمطي الف «لاحلا هذه ىلإ ليلعلا لصد اذإد

 صقن لك ٌبلسو هل لامك لك َتايثإ ٌمِزلتست ةقلطملا هُتمظعو فل الإ ةعاطلاو لالجإلاو ءاجرلاو وخلاو ٌبحلاو ٌةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو «هديحوت ٌمِزطتست ةماتلا ةيبوبرلاو ءاهمظعأو تاقولخملا ُفقس وه يذلا شرعلاو «يلفّسلاو يولُعلا ملاعلل هتيبوبر لامكب هِفصوو ءزواجتلاو ناسحإلاو
 . هقلخ ىلإ هناسحإو هتمحر لامك مزلتسي هُملِحو ءهنع ليثمتو

 .ىرحأو ىلوأ بلقلل ءافشلا اذه لوصحف «يّحلا ضرملا عفد ىلع ةعيبطلا ىوقت فيك ءهسفن يوقيو «هحرفُيو ُهَرسي ام هيلع درو اذإ ضيرملا ٌدجت تنأو ءمغلاو مهلاو بركلا ملأ هنع عفدي ام رورسلاو ةذللاو جاهتبالا نم هل لصحيف «هديحوتو هلالجإو هتبحم بجوت كلذب هتفرعمو بلقلا ملعف
 ةياغ يف هتدجو «بركلا ًءاعد اهنّمضت يتلا فاصوألا هذه ةعسو بركلا قيض نيب تلباق اذإ مث

 . اهقئاقح هبلق رشابو ءاهراونأ هيف تقرشأ نم اهب قدصي امنإ ٌُرومألا هذهو ءرورسلاو ةجهبلا ٍةَعس ىلإ هنم بلقلا جورخو .قيضلا اذه جيرفتل ةبسانملا



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةيودألا هذه ريثات ةهج نايب يف :لصف م6

 سا ريا يل كاملا كاز

 ةفص نإف «ةعيدب ةبسانم ءادلا اذه عفد يف «ثيغتسأ كتمحرب «مويق اي يح ايا :هلوق ريثأت يفو

جل ةنمضتم ةيموُيقلا ةفصو اهل ةمزلتسم «لامكلا تافص عيمجل ةنّمضتم ةايحلا
 «لاعفألا تافص عيم

 ةايحلاو «مويقلا ّيحلا مسا وه ىطعأ هب لثُس اذإو «باجأ هب َيِعُد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا ناك اذهلو

جلا لهأ ةايح تّلُمَك امل اذهلو «مالآلاو ماقسألا َميمج داضُت ةماتلا
 نزح الو مغ الو مه مهقحلي مل ةن

 «ةايحلا لامكل ةيمويقلا لامكف «ةيمويقلا يفانتو «لاعفألاب رضت ةايحلا ُناصقنو .تافآلا نم ءيش الو

ف هيلع ُرّذعتي ال مويقلاو ءةنبلا لامكلا ةفِص هُثوفت ال ةايحلا ماتلا قلطملا يحلاف
 لسوتلاف «ةئبلا نكمم لع

 .لاعفألاب ٌرّضيو «ةايحلا ٌداضي ام ةلازإ يف ريثأت هل ةيمويقلاو ةايحلا ةفصب

يدي نأ ليفارسإو ليئاكيمو ليربجل هتيبوبرب هبر ىلإ كك يبنلا لسوت اذه ريظنو
 هيف فلّتخا امل ه

 ليربجف «قايحلاب ةثالعلا كالمألا ءالؤه هناحبس هللا لكو دقو «ةيادهلاب بلقلا ةايح نإف ءهنذإب قحلا نم

 ليفارسإو «ناويحلاو نادبألا ًةايح وه يذلا رطقلاب ليئاكيمو «بولقلا ٌةايح وه يذلا يحولاب لكوم

لسوتلاف ءاهداسجأ ىلإ حاورألا دوعو ملاعلا ةايح ببس وه يذلا روُصلا يف خفتلاب
 ةيبوبرب هناحبس هيلإ 

 .بولطملا لوصح يف ريثأت هل «ةايحلاب ةلكوملا ةميظعلا حاورألا هذه

 يفو «تابركلا ٍفشكو «تاوعدلا ةباجإ يف ًاصاخ ًاريث : مويقلا يحلا مسال نأ :دوصقملاو

 لإ هل دو لإ مهكيو» :نْيتيآلا نيَئاَه يف مظغألا هللا مسا :ًاعوفرم متاح يبأ حيحص»و «ننسلا»

 لاق «4ْمْوَملا لأ وه ال هب 11 هنا () دتذ :نارمع لآ ةحتافو [ةرقبلا] 4( ْمِسَتلأ ٌعْميلأ َوُه ال

 . "”يحص ثيدح :يذمرتلا

جر نأ سنأ ثيدح نم :ًاضيأ ؛نابح نبا حيحصتو «ننسلا» يفو
 ينإ ٌمُهللا :لاقف ءاعد ًال

 اي «ماركإلاو ٍلالجلا اذ اي «ضرألاو ٍتاوامسلا ُعيدب ُتاّنملا تنأ الإ هَّلِإ ال هّدمحلا كل نأب ٌكلأسأ

 هب َلِيَس اذإو ءٌباَجَأ هب يعُد اذإ يذلا ىظعألا ٍهِمساب هللا امد ْدَقَلا :هلَي يبنلا لاقف ُموُُيق اي يح

 . (موُيق اَي يح ايا :لاق ءاعدلا يف دهتجا اذإ كي يبنلا ناك اذهلو . "”«ىظغأ

لُك ينَأَش يل خلضا ِنْيع ةقزط يسْفن ىلإ ينلكك الك ءوُجْرَأ َكَعَمْسَومُللا» : هي هلوق يفو
 هلإ ال ُه

 عرضتلاو «هيلإ رمألا ٌضيوفتو ءهدحو هيلع ٌدامتعالاو هيديب ُهلُك ٌريخلا نمل ءاجرلا قيقحت نم «َتْنا اَّلإ

 اذه عفد يف يوق ريثأت هل امم هديحوتب هيلإ لسوتلاو .هسفن ىلإ هلكي الو «هنأش حالصإ ىلوتي نأ «هيلإ

 . هعيش هب ُكِرْشَأ آل يبر هللا» :هلوق كلذكو ءعاذدلا
 2 يب ل

 ٍرارسأو «ةيهلإلا فراعملا نم هيفف :َةِدبَع نب َكُدْبَع يّنإ َّمُهّللا» :دوعسم نبا ثيدح امأو

 هديب هتيصان نأو «هتاهمأو هئابآ ةيدوبعو هتيدوبعب كارتعالا نّمضتي هنإف «باتك هل ٌعِسَّني ال ام ةيدوبعلا

 نم نأل ءأروشُن الو «ًةايح الو ًاتوم الو أرض الو ًاعفن هسفنل هنود ُدبعلا ٌكلمي الف «ءاشي فيك اهفّرِصُي

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو 19/8(2) يراحطلاو «(7864) هجام نباو ,27575) يذمرتلاو )١4853(« دواد وبأ هجرخأ )١(

 ١/ يرغبلا ريسفت رظنا ءنسح ثيدح وهو «ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم «يميقرتب )١19(( «ريسفتلا» يف يوغبلاو «(184)

 .هدنع هرأ ملو «نابح نبال فئصملا هازع : هيبنت يجيرختب 2415 ١/ ريثك نباو وه

 هححصو 2007/١ مكاحلا اذكو :(897) نابح نباو 7864(2) هجام نباو :57/؟ يئاسنلاو ؛(445١) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . يبهذلا هقفاوو



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ميك ةيودألا هذه ريثأت ةهج نايب يف :لصف

 .هرهق ناطلس تحت ليلذ ءهتضبق يف ٍناع وهن لب ءهرمأ نم يش هيلإ سيلف «هريغ ديب هئيصان
 :ديحوتلا رادم امهيلع نيميظع نيلصال نمضتم هَكْواَضَن ّيف ٌلَع ٌكُمْكُح ّيف ضاَم١ :هلوقو
 ءاهنع هل ٌكاكفنا ال ءهيف ٌةيضام هدبع يف ةذفان ىلاعت برلا ماكحأ نأو ءردقلا تابثإ :امهدحأ

 . اهعفد يف هل ةليج الو

 ع اى رو قو هلل لع كلكم نإ © ديزل ال د اني نرثكت .هرذ ني (©) نر انج ةةعرب نأ اثنا هل ةيذأ نإ :مهتهلاب هموق هفّوخ دقو ءمّلسو هيلعو انيبن ىلع هللا ىَلص دوه هللا ين لاق اذهلو «تردُتو هتئيشم تذفن ثيح ةذفان هتمكحف «هتئيشمو هتردق نع جرخت مل امك .هدمحو هتمكح نع هتارودقم ني ةرذ ٌجرخت الف «نيمكاحلا مكحأ وه ْنَمو ؛هيلإ ريقف ءيش لكو ؛ءيش لك نع ينغ وه نمو «ميلع ءيش لكب وه نمم ٌةرودص ليحتسيف .ههنس وأ ءهلهج وأ «ملاظلا ةجاح هببس ملظلا نإف «ناسحإلاو لدعلا بجوم نع اهيف جّرخي ال لب ءهدبعل ملاظ ريغ ءماكحألا هذه يف ٌلدع هناحبس هنأ :يناثلاو
 .ةمحرلاو ناسحإلاو ؛ةمكحلاو لدعلاب الإ مهيف فرصتي ال ميقتسم طارص ىلع وهف اشي امك مهفيرصتو هقلخ يصاونب ًاذخآ هناحبس هنوك عم :يأ ءادوها 40 مقتُم لزم لع قي نإ اياب اذني وه اّلِإ ةكان ني 0 ةمرم

 . 4 مقسم ٍلبْرم لع َقَر نإ :هلوقل قباطم «كؤاضق يف لدع» : هلوقو اص دلع ره الإ ةبآَد ني ان :هلوقل قباطم .«كمكح يف ضام» :هلوقف

 .بولطملل ًاليصحت اهُيرقأو هللا ىلإ اهّيحأو «لئاسولا ُمظعأ ٌةليسولا هذهو ءالسرم ًاّيبن الو «ًابّرقم ًاكلم هيلع علطُي ملف ؛هدنع بيغلا ملع يف ٠ هاتسا ام :اهنمو ءاوملعي مل امو اهنم دابعلا ّمِلَع ام هسفن اهب ىمس يتلا هئامسأب هبر ىلإ لسوت مث
 .قفوملا هللاو «ٌةيفاعو ٌةحصو «أمات ءافش هبقعُيو «هءاد هنع ليزُي نأ هلامعتسا يف ليلعلا قدص اذإ جالعلا اذهب ىرحأف ءاهريغو ةيدصألاو عوبظلا ولجي يذلا ءالجلاك هنْزُحل هلعجي نأو ءهلادتعاو هتحص ىلإ ندبلا ُديعُيو .ءادلا لِصأتسي يذلا ءاودلا ةلزنمب هل نوكيف هّمْغو همه ءافش هّلعجي نأو ,بولقلا ٌعيبر ُنآرقلا كلذكو «ٌناويحلا هيف عّبري يذلا عيبرلاك هبلقل نآرقلا لعجي نأ هلأس مث
 نإف «جئاوحلا ءاضق يف هناحبس هللا ىلإ لئاسولا غلبأو مغلاو ٌمهلاو بركلا ةبودأ غلبأ نِم وه ام هبنذو هملظب دبعلا فارتعاو «ىلاعت ٌبرلل هيزنتلاو ديحوتلا لامك نِم اهيف نإف :نونلا يذ ةوعد امأو

 . فارتعالاو ةيدوبعلاو ءهيزنتلاو .ديحوتلا :اهب لبموتلا عقو دق رومأ ةعبرأ انهاهف ءهبر ىلإ هراقتفاو «هتيدوبعب فارتعالاو فئرثع هتلاقتساو هللا ىلإ هّعوجرو هراسكنا بجوُيو ؛باقعلاو باوثلاو عرشلاب ديعلا ٌناميإ نّمضتي ملظلاب ُفارتعالاو .هنع ليثمتو بيعو صقن لك ٌبلسو .هلل لامك لك تابثإ نانمضتي هيزنتلاو ديحوتلا

 نبجلاو «ناوخأ لسكلاو زجعلاو ؛ناوخأ نزحلاو ُمهلاف ,ناجودزم نانيرق اهنم نينثا ّلُك ؛ءايشأ ةينامث نم ةذاعتسالا نّمضت دقف .'”هِنّرحلاو ٌمَهلا ّنِم َكب ُدوُعَأ يّنإ ّمُهلَّلا» :ةمامأ يبأ ثيدح امأو

 .ثيداحأ ةعست لبق مدقتملا ضعب وه قفز



 ةيودألا هذه ريثات ةهج نايب يف :لصف م41 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

1ر1 ا ا اسس دق عا هامل
 

 نأ امإف «بلقلا ىلع درو اذإ ملؤملا هوركملا نإف «ناوخأ لاجرلا ٌةبلغو َنيّدلا ُعَّلَضَو ءناوخأ لخبلاو

 دبعلا ٌفلختو مهلا بجوأ لبقتسملا يف ًاعقوتم ًارمأ ناك نإو «نزحلا هل بجوُيف ًايضام ًارمأ هّببس نوكي

 «لسكلا وهو ةدارإلا مدع نِم وأ «زجعلا وهو ةردّقلا مدع نم نوكي نأ امإ :هيلع اهتيوفتو هحلاصم نع

ا وهف هئدبب هعفن ٌعئم ّنوكي نأ امإ :هسنج ينب نعو هسفن نع هعفنو هريخ ٌسبحو
 وهف هلامب وأ ءنبجل

 ُتيدحلا نّمضت دقف .لاجرلا ةبلغ وهف لطابب وأ ءنيّدلا ُمَلَض ف قحب امإ :هل سانلا ٌرهقو «لخبلا

 .رش لك نم ٌةذاعتسالا

لعلا يف كرتشا اًملف «قيّضلاو ّمغلاو مهلا عفد يف رافغتسالا ُريثأت امأو
 ٌءالقعو للملا لهأ هب م

 «بلقلا ضارمأو ءردصلا ٌقيِضو ؛نزُحلاو فوخلاو «مغلاو مهلا بجوُت ءاسفلاو ّيصاعملا نأ ةمأ ّلُك

 نم مهرودص يف هنوُدجي امل ًاعفد اهوبكترا ءمهُسوفن اهتمئسو ءمهّراطوأ اهنم اوضق اذإ اهلهأ نإ ىتح

 : "7قوسفلا خيش لاق امك «مغلاو مهلاو قيضفلا

 اًَهباَهِئِسُتَِردَئ ئّرمأَو ةكلكلهع كيرف سنأكو

 .رافغتسالاو ٌةبوتلا الإ اهل ءاود الف «برلقلا يف ماثآلاو بونذلا ٌريثأت اذه ناك اذإو

 نم اهيفو «نأش ٌربكأ هتذلو هجاهتباو هحرشو «هتيوقتو بلقلا حيرفت يف اهنأشف «ةالصلا امأو

 لامعتساو ؛هيدي نيب يفوقولاو «هتاجانمب جاهتبالاو ؛هركذب معنتلاو «هبرقو هللاب حورلاو بلقلا لاصتا

 قلخلاب قلعتلا نع هلاغتشاو ءاهنم هظح وضع لك ءاطعإو «هتيدوبع يف هتالآو هاوُثو ندبلا عيمج

 ةالصلا ةلاح هودع نم هتحارو «هرطافو هبر ىلإ هحراوجو هبلق ىوُق باذجناو «مهتارواحمو مهتسبالمو
 بولقلا امأو «ةحيحصلا ٌبولقلا الإ مئالث ال يتلا ةيذغألاو تاحرفملاو ةيودألا ربكأ نم هب تراص ام

 .ةلضافلا ةيذغألا الإ اهبسانت ال نادبألاك يهف «ةليلعلا

ا دسافم عفدو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم ليصحت ىلع نوعلا ربكأ نم ةالصلاف
 يهو ؛ةرخآلاو ايندل

 «هجولل ٌةَضْيِبُمَو ءبلقلل ةرّونُتو ءدسجلا نع ءادلل ٌةَدَرطَمو «بولقلا ءاودأل ٌةعفادو «مثإلا نع ٌةاهنم

 طالخأل ةعياقو ؛مولظملل ةرصانو ءملظلل ةعفادو «قزرلل ةبلاجو «سفنلاو حراوجلل ةطّشنمو

 عاجوأ نم ريثك نِم ةعفانو «ةّمٌعلل ةفشاكو «ةمحرلل ةلِزنُمو «ةمقُتلل ةعفادو «ةمعنلل ةظِفاحو ؛تاوهشلا

 انأو هي هللا لوسر ينآر :لاق ةريره يبأ نع ؛دهاجم ثيدح نم ؛هتئس» يف هجام نبا ىور دقو .نطبلا

 :لاق هللا لوسر اي معن :ُتلق :لاق َدْرَد ْتَمَكِشا ةّرْيَرُه اَبأاَي : يل لاقف «ينطب عجو نم وكشأ مئان

 يذلا وه هنأو «ةريره يبأ ىلع ًافوقوم ٌثيدحلا اذه يوُر دقو . "”ةاّفِش ةالّصلا يف َّنِإَ ءّلَصَم مه

 ؟كنطب كعجويأ :يسرافلاب ةظفللا هذه ىنعمو .ةبشأ وهو «دهاجمل كلذ لاق

بطلا ةعانصب بطاخيف «جالعلا اذهب ءايطألا قيدنز ٌردِص حرشني مل نإف
 ٌةالصلا :هل لاقيو «

لا نِم ةفلتخم عاضوأو تاكرح ىلع ٌلمتشت تناك ذإ «ًاعيمج ندبلاو سفنلا ةضاير
 «عوكرلاو «باصتنا

 اهعم ٌرمغنيو «لصافملا ٌرثكأ اهعم كّدحتي يتلا عاضوألا نم اهريغو تالاقتنالاو ؛كروتلاو ءدوجسلاو

 )١( ص هناويد يف سيق نب نوميم «ىشعألا وه ١؟1.

 دقو «ميلس يبأ نبا وهو «ثيل هدانسإ يف :يريصوبلا لاقو «فوقوم حيحصلاو «فيعض دئسب 07404(2) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .روهمجلا هفعض



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م4 قيرحلا ءاد جالع يف لك هيده يف :لصف

 1 .ىّلوتو بّذك يِذَّلا ءىقشألا الإ اهالصي ال .ىّقلت ٌران الإ ءاود هل سيل ءاد داحلإلاب هنع ضوعتلاو «ٌلسرلا هب تءاج امع ضارعإلاو ةقدنزلا ءاد نكلو ءملألا عفدتيف «ةعيبطلا ىوقتف ؛ةالصلا يف اهحارشناو سفنلا ةوق ةطساوب اميس الو «داوملل ٌليلحتو ٌةيوقت تاكرحلا هذه ىف نوكي نأ ركنُي امف ءءاذغلاو ءسفنلا تالآ رئاسو ءءاعمألاو .ةدعملاك :ةنطابلا ءاضعألا ٌرثكأ
 ١ .ناعتسملا هللاو ,داهجلا نم هنزحُحو هّبهو همغو بلقلا ىوجل ٌبهذأ ءيش الف ء[16 4 :ةبوعلا] © ريوق طْيَع ٍتِحْذْجَر 9 تمم روش روثش فديو رهط ةرتو َيِرطَو حبرتأب هلا ديمي مهولهت» : ىلاعت لاق امك قو ًاطاشنو ًاحرف َنْزَحْلاو مهلا كلذ هللا لدبأ هلل هتدهاج اذإف ءاهفوخو اهبركو ءاهّمغو اهٌّمه دتشا هءاليتساو هتلوصو لطابلا َلْئاَص تكرت ىتم سفنلا نإف ؛نادجولاب مولعم رمأف ءمغلاو مهلا عفد يف ٍداهجلا ٌريثأت امأو
 .ناعتسملا هللاو «ناطيشلا درط يف بيجع ريثأت اهلو ءهللاب الإ ةوق الو لوح الب الإ اهيلإ ُدَعصي الو ءامسلا نم كلم ٌلِزني ام هنإ :راثآلا ضعب يفو .ءيش ةملكلا هذهل موقي هلف ىّدحو هللاب هَُّك كلذ نأو ءلوحتلا كلذ ىلع ةوقلاو «يلفسلاو يوّلُعلا ملاعلا يف لاح ىلإ لاح نم لوحت لكل كلذ مومعو «هنم ءيش يف هتعزانم مدعو ءهل هلك رمألا ميلستو «هب الإ ةوقلاو لوحلا ني يّريتلاو ضيوفتلا لامك نم اهيف اميف ؛ءادلا اذه عفد يف هاب الإ ةوق الو لوح الد ٌريئأت امأو

 مونلا نم عناملا قّرألاو «عّرَقلا جالع يف ُهْكَي هيده يف :لصف
 ْنأ اعييجب ْمهّلُك َكِقْلَح ٌرَش ْنِم راج يل نك ؛ْتْلْصَأ اَمَو نيِاَيّشلا ِّبَرَو ْتَلَكا اَمَو ٌنيِضَرَألا ّبَرَو 30 دلو م م ع و 2 ا وك 1 م 0 مع و 2و سس ا م «تْلَظَأ اَمَو عْيَسلا ِتاواَمَّسلا ّبَر َمُهّللا :ْلَُك ٌكِشاَرِف ىلإ َتْنَوَأ اذإ» لَك يبنلا لاقف «قّرألا نم ليللا مانأ ام هللا لوسر اي :لاقف ولي يبنلا ىلإ دلاخخ ىكش :لاق ةديرُي نع ؛هعماج» يف يذمرتلا ىور

 وقيم هلإ ًالو َكْؤاَنَت َّلَجَو ءَكُراَج ّنَع ّيَلَع يغني وأ ْمُهْنِم ٌدَحَأ ّيّلع طرف
 :عقلا نب مهمْلَتي ناك هللا لوسر نأ دج نع ءديبأ نع «بيعش نب ورمع نع :ًاضيأ فو. 1
 نأ ٌبَر َكِب ٌدوُهأو ءِنيِطاَّيَّشلا ِتاَرَمَه ْنِمو ؛داَبَع ُءَشَو وباَقِعَو ِهبَّضَع ْنِم ٍةَماّثلا هللا ِتاَمِلَكِب ْدوُعَأ»
 َج سالم ىفخي : .ءادلا اذه جالعل ةذوُعلا هذه ةبسانم ىفخي الو 9 هيلع هقلعأف هبتك ُلَقْعَي مل نمو «هينب نم َّلّقَع نم نهمّلعي ورمع نب هللا دبع ناكو :لاق 2نوُرْضْحَي

 هئافطإو قيرحلا ءاد جالع يف ِهْكَي هيده يف :لصف
 اوُرَبَكَ ٌقيِرَحلا ُمُتَْأَر اذ" يك هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ركذي

 ٌبلطت ٌرانلا تناكو «هل ذيفنتو «هيلع ٌةناعإ ناطيشلل ناك «هلعفو هتدامب ناطيشلا بسانُي ام ماعلا داسفلا ني هيف ناكو ءاهنم ٌقِلُخ يتلا ناطيشلا ٌةدام يهو هرانلا ٌةببس ٌنيرحلا ناك امل "غفيرا َّنَِ
 امهيلإو ؛ناطيشلا يده امه  داسفلاو ضرألا يف ولعلا امهو  نارمألا ناذهو ءداسفلاو ٌولعلا اهعبطب

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ((018) يذمرتلا هجرخأ (1) .ثيدحلا لهأ ضعب هئيدح كرت ريهظ نب مكحلاو «يوقلاب هدانسإ سيل ثيدح اذه : يذمرتلا لافو ,("ه7) يذمرتلا هجرخأ )1١(
 . يجيرختب (807) «راكذألا» رظناو «,؟ 50/7 «ءافعضلا» يف ليقعلا هركذو .يرمعلا هللا دبع نب مساقلا لجأل واو ٍدانسإب ؛(585) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ ()



 ةحصلا ظفح يف و هيده يف :لصف م14 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 برلا ءايربكو ءداسفلاو ضرألا يف ولعلا ديري امهنم لك ناطيشلاو رانلاف «مدآ ينب ُكِلْهَُي امهبو «وعدي

 .ُهَلْعِفو ناطيشلا ٌعَمقت لجو َّرع

 ؛ءيش اهل موقي ال لجو َّع هللا ءايربك نإف «قيرحلا ءافطإ يف رثأ هل لجو رع هللا ريبكت ناك اذهلو

 دقو «ٌقيرحلا ءىفطيف «هتدام يه يتلا ناطيشلا ٍدومحنو رانلا دومخخ يف هريبكت رّثأ هّير ملسملا رّبك اذإف

 .ملعأ هللاو «كلذك هاندجوف ءاذه انٌريغو نحن انبرج

 ةحصلا ظفح يف دلك هيده يف :لصف

 «هتدام ةبوطرلاف «ةرارحلل ةمواقملا ةبوطرلا ةطساوب وه امنإ هؤاقيو هتحصو ندبلا لادتعا ناك امل

 كلذكو ؛همايق نكمي ملو ندبلا تدسفأ الإو ءاهفطلتو ءاهحلصُتو ءاهتالضف عفدتو ٠ اًهُجِضنُت ٌةرارحلاو

 امهنم ةدحاو ّلك ٌماوقف ءهتدسفأو هتسبيأو ندبلا تقرحأل «ةيوظرلا الولف «ةرارحلا ٌءاذغ يه ٌةبوطرلا

 اهعنمتو اهظفحت ةبوطرلل ةدام ةرارحلاف «ىرخألل ةدام امهنم لك «ًاعيمج امهب ٍندبلا ماوقو ءاهتبحاصب

 ىلع ةدايزلا ىلإ امهادحإ تلام ىتمو ءاهّليحتو اهوذغت ةرارحلل ةدام ةبوطرلاو «ةلاحتسالاو داسفلا نم

 ىلإ ندبلا ٌجاتحيف «ةبوطرلا ُلْلَحُت ًامئاد ةرارحلاف «كلذ بسحب ارحنالا ندبلا جازمل لصح ءىرخألا

 رادقم ىلع داز ىتمو «ٌبارشلاو ٌماعطلا وهو ءهئاقب ةرورضل «ةرارحلا هتلّلح ام هيلع فّلخُي هب ام

 «تدسفأو «ندبلا يف تثاعف «ةئيدر داوم تلاحتساف :هتالضف ليلحت نع ٌةرارحلا ٍتفعض «للحتلا

 نم ٌداّفتسم هَّلُك اذهو ءاهدادعتساو ءاضعألا لوبقو اهذاوم عونت بسحب ةعونتملا ٌضارمألا تلصحف

 ماعطلا نم ندبلا ٌميِقُي ام لاخدإ ىلإ هدابع ّدشرأف ء[ك١ :فارعالا] 4 اوم الو اورو اًوُكَو : ىلاعت هلوق

 كلذ زواج ىتمف «ةيفيكلاو ةيمكلا يف ندبلا هب ٌعفتني ام ردقب نوكي نأو «هنم لّلحت ام َنَْوَ بارشلاو

 .- هيف فارسإلا وأ «برشلاو لكألا مدع ينعأ ضرملل بلاج ةحصلا نم عنام امهالكو ؛ًافارسإ ناك

 «فالختسالاو للحتلا يف ًامئاد ندبلا نأ بير الو ؛نيتيهلإلا نيتملكلا نيتاه يف هلك ةحصلا ظفحف

 ءةرارحلا ةدام يهو «ةبوطرلا ينفُت للحتلا ةرثك نإف ٠ اهتدام ءانفل ةرارحلا تفعض لّلحتلا رثك املكو

 ةلمج ةرارحلا ء ءىفطنتو «ٌةبوطرلا ىنفت هد ىتح كلذك لازي الو «مضهلا ٌفعض ةرارحلا تفعض اذإو

 .هيلإ لِصي نأ هل هللا بتك يذلا ّلجألا ٌدبعلا ٌلمكتسيف

 ءاقب ٌمزلتسي هنأ ال ةلاحلا هذه ىلإ لصي نأ ىلإ ندبلا ٌةسارح هريغلو هسفنل ناسنإلا جالع ٌةياغف

 ءرادلا هذه يف رشبل لّصحي مل امم اذه نِإف ءامهب ةوقلاو ةحصلاو بابشلا ءاقب نيتللا ةبوطرلاو ةرارحلا

 «اهتافعضُم نع ةرارحلا ّيمحيو ءاهريغو ةنوفعلا نم اهتادسفم نع ٌةبوطرلا يمحي د نأ بيبطلا ٌةياغ امنإو

 ٌرئاسو «ضرألاو ُتاوامسلا تماق هب نأ امك «ناسنإلا ندب ماق هب يذلا رييدتلا يف لدعلاب امهنيب لدعيو

 هب ةحّصلا طفح نكمُي يده لضفأ هدجو للي ّيبنلا يده لمأت نمو «لدعلاب اهُماوق امنإ تاقولخملا

 ةظقيلاو «مونلاو ءاوهلاو ءنكسملاو سبلملاو «برشملاو معطملا ريبدت نسح ىلع ٌفوقوم اهظفح نإف

 قفاوملا لدتعملا هجولا ىلع هذه تلصح اذإف «سايتحالاو غارفتسالاو «حكنملاو نوكسلاو «ةكرحلاو

 .لجألا ءاضقنا ىلإ اهتبلغ وأ ةحصلا ماود ىلإ ٌبرقأ ناك «ةداعلاو ّنِّسلاو «دلبلاو ندبلل مئالملا

 ٌةيفاعلا لب ءهحنم رفوأو ءهاياطع لزجأو «هدبع ىلع هللا معن ّلَجأ نم ٌةيفاعلاو ٌةحصلا تناك املو

 امع اهتيامحو اهظفحو اهتاعارم قيفوتلا نم ًاظح قزر نمل قيقحف «قالطإلا ىلع ٍمَّنلا لجأ ةقلطملا



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م١٠ ةحصلا ظفح يف 34 هيده يف :لصف

 ِناَئَمْعَنا : لَم هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا ثيدح نم «(هحيحص) ىف ٌيراخبلا ىور دقو ءاهداضُي
 .©0وُعاَرَقلاو دكا : ٍساّنلا نم ٌريثك اًمهبف ُنوُبَْم

 ْنَم١ :هكي هللا لوسر لاق :لاق «يراصنألا نصحي نب هّللا ديبع ثيدح نم هريغو يذمرتلا يفو
 . 7هايدلا هَل ثَريِح اَمَناَكَك ويْؤَي ُتوُق ُهَدْنِع ءوبْرِس يف انمآ ءوِدَسَج يف ىفاَعُم َحَبْصَأ

 َمْوَي ُدْبَعل ُهْنَع ُلَأْمُم ام ُلَّوَأ» :لاق هَّنأ لَك يبنلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا يفو
 نم لاق انه اه نمو ."”هدرابلا ءاّملا ّنِم َكٌّورنَو َكَمْسِج َكَل ّحِصن ْمَل :ُهَل َلاَقُي ْنَأ ءميِعَنلا نم ٍةَماَيِقلا
 .ةحصلا نع :لاق ء[4 :رئاكتلا] ِمِبِيتلأ نع ذم َنلعَتل مثل :ىلاعت هلوق يف فلسلا نم لاق

 هللا ٍلَس !هللا لوُسَر مَع اي ءساِّبَع ايا :سابعلل لاق لَك يبنلا نأ ؛«دمحأ مامإلا دئسم» يفو
 , 9 «ةرخآلاو اَينُدلا يف ةيِفاَعلا

 امف :ًةاَكاَعُملاو َنيِقَيلا هللا اوُلَس' :لوقي لك هللا لوسر تعمس :لاق ؛قيدصلا ركب يبأ نع هيفو
 يف دبعلا حالص متي الو ءايندلاو ٍنيدلا يتيفاع نب عمجف ,*هقةيفاَملا نم ًارْبخ ٍنيِقَبلا َدْعَب ٌدَحَأ ينوأ
 هيلق يف ايندلا ضارمأ هنع عفدت ةيفاعلاو «ةرخآلا تابوقع هنع عفدي نيقيلاف ؛ةيفاعلاو نيقيلاب الإ نيرادلا
 . هلدبو

 يتوأ اَمف ءةاَقاَعٌملاو ٌةَيِفاَعلاو َوْفَعلا هللا اوُلَس» :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم «يئاسنلا نئس» يفو
 ةرضاحلاو ءوفعلاب ةيضاملا رورشلا ةلازإ نمضنت ةثالثلا هذهو , 9وقاَناَعُم ْنِم ًارِبَخ نيِقَي َدْعَب ّدَحَأ
 .ةيفاعلا ىلع رارمتسالاو ٌةموادملا نمضعت اهنإف «ةافاعملاب ةلبقتسملاو «ةيفاعلاب

 . © «قيفاَعلا نم ِهْيَلِإ ٌٍبَحَأ ًائْيَش هللا َّلِكُس اما :ًاعوفرم يذمرتلا يفو
 ٌتحأ ركشأف ىفاعأ نأل !هللا لوسر اي :تلق «ءادردلا يبأ نع :ىليل يبأ نب نمحرلا ٌدبع لاقو

 ,©ةيفاَعلا َكَعَم تحب هللا ُلوُسَرَو» لكي هللا لوسر لاقف ءربصأف ىلتبأ نأ نم ّيلإ
 ٍتاولصلا دعب هللا لأسأ ام :هل لاقف يك هللا لوسر ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ سابع نبا نع ركذُيو

 اًبنُّدلا يف ٌةيِقاَعلا هللا ٍلَس» :ةئلاثلا يف هل لاقف يلع داعأف هةيِفاَعلا هللا لسا :لاقف ؟سمخلا
 , 9ةرخآلاو

 رظن نمل نيبتي ام رومألا هذه ةاعارم يف ِكْلَك هيده نم ركذنف «ةحصلاو ةيفاعلا ٌنأش اذه ناك اذإو

 )١( يراخبلا هجرخأ )1115(.

 .اهب ىوقتي دهاوش ثيدحللو «بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو 41141(2) هجام نباو ؛(5785) يذمرتلا هجرخأ (؟)
 )( حيحص انسإب ,("ههه) يذمرتلا هجرخحأ .

 نسح وهو «دايز يبأ نب ديزي ريغ .حيحصلا لاجر هلاجر : 17/5/٠١ «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو 37:4/١ دحأ هجرخأ (4)
 .ثيدحلا

 .قرط ةدع نم «ةليللاو مويلا» يف يئاسنلا هاور :تلق :يريصوبلا لاقو «(0849) هجام نباو 9/١ دحأ هجرخأ (0)
 .445 4886 «ةليللاو مويلا» يف هجرخأ امنإو «ىربكلا» يف ىتح هرأ مل (0)
 .ركي يبأ نب نمْحرلا دبع فعضل «فيعض هدانسإو ,(02616) يذمرتلا هجرخأ (9)
 .فيعض وهو ءرضنلا نب ءاربلا نب ميهاربإ هيف 54٠: /7 «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو 2716 /* «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (8)
 .(014) يذمرتلاو 1-0 دمحأ هجرخأ اذكو «لئاسلا وه هنأو ءسابعلا ثيدح نم درو دقو «سابع نبا نع هرأ مل (9)



 ةحصلا ظفح يف يك هيده يف :لصف ملأ (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مسي خ7 خ+4٠+د٠٠*٠ييب+شلتدالل0ا 606 ما ماك يا د

 هللاو «ةرخآلاو ايندلا ةايحو «بلقلاو ندبلا ةحص طفح هب لاني قالطإلا ىلع يده ٌلمكأ هنأ هيف

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ,نالكثتلا هيلعو «ٌُناعتسملا

 ةيذغألا نم دحاو عون ىلع سفنلا ٌسبح يلو هتداع ني نكي ملف «برشملاو معطملا امأف :لصف

 «هريغ لوانتي مل نإف «ًانايحأ اهيلع رّذعتي دقو «ًادج ةعيبطلاب رضي كلذ َّنإَف ءهاوس ام ىلإ هادعتي ال
 هنأ ولو ًامئاد دحاو عون ىلع اهرصقف هب ٌرضتساو «ةعيبطلا هلبقت مل هريغ لوانت نإو ءكله وأ فعض

 ءزيُحلاو ؛ةهكافلاو «محللا ني هلكأب هدلب لهأ ٌةداع ترج ام لكأي ناك لب ءرضم رطخ ةيذغألا لضفأ

 .كانه هتعجارمب كيلعف «لوكأملا يف هيده يف هانركذ امم هريغو ءرمتلاو

 «نكمأ نإ اهدضب اهلدعو اهرسك «ليدعتو رسك ىلإ جاتحت ٌةيفيك نيماعطلا دحأ يف ناك اذإو

 «فارسإ ريغ نم سفنلا نم ٍةيعادو ةجاح ىلع هلوانت كلذ دجي مل نإو «خيطبلاب ٍبطرلا ةرارح ليدعتك

 .ةعيبطلا هب ررضتت الف

 ظفح يف ميظع لصأ اذهو «هرُك ىلع هايإ اهْلّمَحُي ملو «هلكأي مل َماعطلا هُّسفن تفاع اذإ ناكو

 :ةريره وبأ لاق . هعافتنا نم رثكأ هب هرّرضت ناك هيهتشي الو ءهسفن هفاعت ام ناسنإلا لكأ ىتمف ؛ةحصلا

 ٌبَّضلا هيلإ َمْدُق املو . "”هنم لكأي ملو ءهكرت الإو ؛هلكأ هاهتشا نإ طق ًاماعط ِِلك هللا لوسر ٌباع ام

 ينُدِجَأَك ءيِمْؤَك ٍضْرَأِب ْنُكَي ْمَل ْنِكْلَو «آل» :لاق .؟مارح وهأ :هل ليقف «هنم لكأي مل ٌيوشملا

 «هنع كسمأ « هيهتشت ال هّسفن تناكو «هضرأب هلكأ ٌداتعي نكي مل املف «هتوهشو هتداع ىعارف 9 هفاَعأ

 . هلكأ هتداع ْنَمو «هيهتشي نم هلكأ نم عنمي مّلو

 َيِنَأ :«نيحيحصلا» يفو ؛هيف مس كلذلو ءقاشلا مدقمو «ٌعارذلا هيلإ هّيحأو «محللا بحي ناكو

 . "”'هّيِجعُت تناكو ؛عارذلا هيلإ عفرف ءمحلب قي هللا ٌلوسر

 لوسر اهيلإ لسرأف ؛ةاش اهتيب يف تحبذ اهنأ «ريبزلا تنب ةعابض نع هريغو ةديبع وبأ ركذو

 اهب لسرأ نأ يحتسأل ينإو «ةبقرلا الإ اندنع يقب ام :لوسرلل تلاقف «مكتاش نم انيمعطأ نأ كي هللا

 ةاّشلا هدام اهّنِإك ءامهب يلسزأ : اه لَ اَهبلإ ْعجْرا» :لاقف «هربخأف لوسرلا عجرف هلك هللا لوسر ىلإ
 .:ىذألا َنِم اَهّدَعْبَأَو «رْيَكلا ىلإ ُبّرْثَأ

 ؛ةدعملا ىلع ُفحأ وهو ءدُضَعلاو عارذلا محلو «ةبقرلا ُمحل ةاشلا محل ٌفخأ نأ بير الو

 يف اهريثأتو اهعفن ةرثك :اهدحأ :فاصوأ ةئالث عمجت يتلا ةيذغألا ةاعارم اذه يفو . ًاماضهنا ٌعرسأو

 نوكي ام لضفأ اذهو ءاهمضه ةعرس :ثلاثلا .اهيلع اهلقث ٌمدعو «ةدعملا ىلع اهتفخ :يناثلا . ىوقلا

 .هريغ نم ريثكلا نم عفنأ اذه نم ريسيلاب يذغتلاو «ءاذغلا نم

 لضفأ نم  ءاولحلاو لسعلاو محللا :ينعأ  ةثالثلا هذهو «لسعلاو َءاولحلا بحُي ناكو

 وه تبثملاو «سنأ ثيدح نم لصالا يف عقو :هيبنت .ةريره يبأ ثيدح نم )5١54(2( ملسمو :(5404) يراخبلا هجرخأ )١(

 .باوصلا

 .ديلولا نب دلاخ ثيدح نم ؛(445١) ملسمو :(5141) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةريره يأ ثيدح نم )١45(( ملسمو :«(77140) يراخبلا هجرخأ (*)

 .فيعض «لضفلا نب لضفلا هيف 75٠١ /5 دمحأ هجرخأ (4)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هند لكألل سولجلا ةئيه يف كي هيده يف :لصف
 ٌرفني الو «ةوقلاو ةحصلا ظفح يف ميظع عفن اهب ءاذتغاللو ءءاضعألاو دبكلاو ندبلل اهعفنأو «ةيذغألا
 .ةفآو ةلع هب نم الإ اهنم

 اينّدلا لأ ماعط ديس َوُه» :لوقيو محللاب همدأي ةراتق ءًامادإ هل دجو ام ًامودأم زبخلا ُلُكأي ناكو
 «ريعش ةرسك ىلع ةرمت عضو هنإف «رمتلاب ةراتو «خيطبلاب ةراتو ,0"2هريغو هجام نبا هاور «ةرخآلاو
 ىلع بطر راح رمتلاو «سباي دراب ريعشلا زبخ نأ ءاذغلا ريبدت نم اذه يفو وول ُماَدِإ اذه» :لاقو
 ةراتو «ةنيدملا لهأك مهّتداع كلت نمل اميس ال «ريبدتلا نسحأ نم هب ريعشلا ٍزبخ ٌمدأف «نيلوقلا حصأ
 ىلع هل ٌليضفت ال ءرضاحلا لاحلا ىضتقم بسحب هيلع ًءانث اذهو الخلا ٌماَدإلا َمْعِنا :لوقيو «لخلاب
 نم ِمُكَدْنِع ْلَه» :لاقف ءازبخ هل اومّدقف ًاموي هلهأ ىلع لخد هنأ ثيدحلا ببسو .لاهجلا نظي امك هريغ
 .2للا ٌماَدإلا َمُعِن» :لاقف .لخ الإ اندنع ام :اولاق ؟؟مادإ

 امهدحأ ىلع راصتقالا فالخب «ةحصلا ظفح بابسأ نم ًامودأم زبخلا لكأ نأ :دوصقملاو
 بطاخلل هتحابإ يف هلوق هنمو ؛ةحصلا ظفحل ًامئالم هلعجو «زبخلا هحالصإل ًامدأ مدألا يمسو .هدحو
 «ةريصب ىلع لخدي ٌجوزلا نإف «ةقفاوملاو ماثتلالا ىلإ برقأ يأ 2 «امهنيب َمَدْوُي نأ ىرحأ هنإ» :رظنلا
 .مّدني الف

 ظفح بابسأ ربكأ نِم ًاضيأ اذهو ءاهنع يمتحي الو ءاهئيجم دنع هدلب ةهكاف نم لكأي ناكو
 هثوانت ٌنوكيف ءويقو يف اهّلهأ هب عفتني ام ةهكافلا نِم ٍقدلِب لك يف لعج هتمكحب هناحبس هللا نإف ؛ةحصلا
 مَقّسلا ًةيشخ هدلب ةهكاف نع ىمتحا نم ّلقو «ةيودألا نم ريثك نع ينغُيو «مهتيفاعو مهتحص بابسأ نم
 .ةوقلاو ةحصلا نم مهيعبأو «ًامسج سانلا مقسأ نم وهو الإ

 اهرش عفدتو اًهُجِضنُت ةدعملا ٌةرارحو «ضرألاو لصفلا ٌةرارحف «تابوطرلا نم ةهكافلا كلت يف امو
 الو ؛همضه لبق ءاذغلا اهب دسْمُي ملو ءهلمتحت ام قوف ٌةعيبطلا اهنم لّمحُي ملو ءاهلوانت يف فري مل اذإ
 نمف «كلذ دنع ثدحي ام ًاريثك جنلوُقلا نإف ءاهنم يلحتلا دعب ءاذغلا لوانتو ءاهيلع ءاملا برشب اهدسفأ
 . ًاعفان ءاود هل تناك «يغبني يذلا هجولا ىلع «يغبني يذلا تقولا يف يغبني ام اهنم لكأ

 لكالل سولجلا ةئيه يف كو هيده يف :لصف
 ُكُكاَي امك ٌلكاو ءُدبَملا ُسِلْجَي اَمُك ٌسِلْجَأ امنإ» :لاقو .””ءًاتكُتُم لك آل» :لاق هنأ هنع حص

 ,20نعلا

 نم الو امهحرج نم ّرأ مل هللا دبع نب ةملسم هيخأ نباو ةعجشم وبأ هدانسإ يف :يريصوبلا لاقو 8:40(2) هجام نبا هجرخأ )١(
 اا «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هدروأو «عضولاب مهتا دقو «فيعض ءاطع نب ناميلسو ءامهقثو

 نب هللا دبع نب فسويو ىبحي نب دمحم نيب لاسرإ هيف ٍدانسإب مالس نب هللا دبع نب فسوي ثيدح نم «0769(2) دواد وبأ هجرخأ ففز
 . مالس

 ثيدح نم ١14 /7 يئاسنلاو :07117) هجام نباو ,(1479) يذمرتلاو «(287) دواد وبأو :(5085) ملسم هجرخأ فضز
 . هللا دبع نب رباج

 .دهاوش ثيدحللو .تاقث هلاجرو « حيحص ٌدانسإ اذه :يريصوبلا لاقو «سنأ ثيدح نم )١8716(, هجام نبا هجرخأ (5)
 . ةفيحج يبأ ثيدح نم «(57/79) دواد وبأو )187٠(« يذمرتلاو 2(ه"42) يراخبلا هجرخأ (5)
 - «رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو نسح هدانسإ : يمثيهلا لاقو «ةشئاع ثيدح نم 19/5 «عمجملا» يف امك «يتاربطلا هجرخأ (0)



 لكألل سولجلا ةئيه يف وكي هيده يف :لصف ملع؟ () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا اا ا ها ماسسسامل

 .2"”ههجو ىلع ٌحطبنم وهو ٌلجرلا لكأي نأ ىهن هنأ ؛هتنس» يف هجام نبا ىورو

 ىلع ءاكتالاب رسفو «هيلع ٌدامتعالا وهو ؛ءيشلا ىلع ءاكتالاب رسفو «عئرتلاب ءاكتالا رسف دقو

 عنمي هنإف «بئجلا ىلع ءاكتالا وهو «لكآلاب ٌرضي اهنم عونف «ءاكتالا نم ةثالثلا ٌعاونألاو «بنجلا

 مكحتسي الف «ةدعملا ظغضيو ؛ةدعملا ىلإ هذوفن ةعرس نع هقوعيو «هتئيه نع يعيبطلا ماعطلا ىرجم

 .ةلوهسب اهيلإ ءاذغلا لصي الف «ةبصتنم ىقبت الو ليمت اهنإف ًاضيأو «ءاذغلل اهُستف

 «دبعلا ّلكأي امك لكآ» :لاق اذهلو «ةيدوبعلل يفانملا ةربابجلا سولج نمف :نارخآلا ناعونلا امأو

 ىرسيلا همدق ّنطب عضيو «هيتبكر ىلع ًاكّرّوتم لكألل سلجي ناك هنأ هنع ركذيو 20 ءْفُم وهو لكأي ناكو

 ةئيهلا هذهف «لكاؤمللو ماعطلل ًامارتحاو «هيدي نيب ًابدأو «لجو زع هبرل ًاعضاوت ىنميلا همدق رهظ ىلع

اهقلخ يذلا يعيبطلا اهعضو ىلع نوكت اهلك ءاضعألا نأل ءاهلضفأو لكألا تائيه عفنأ
 هناحبس هللا 

 «يعيبطلا اهعضو ىلع هؤاضعأ تناك اذإ ناسنإلا ىذتغا ام دوجأو «ةيبدألا ةئيهلا نم اهيف ام عم هيلع

 ىلع ٌءاكتالا لكألل تاسلجلا أدرأو «يعيبطلا باصتنالا ًابصتنم ناسنإلا ناك اذإ الإ كلذك نوكي الو

 ىلع ىقبَت ال ٌةَدِعَملاو «ةئيهلا هذه دنع ٌقيضت داردزالا ءاضعأو :ءيرملا نأ نم مدقت امل «بنجلا

 تالآ نيب لصافلا باجحلاب رهظلا يلي اممو «ضرألاب نطبلا يلي امم رصعنت اهنأل «يعيبطلا اهعضو

 .سفنتلا ثالآو ءءاذغلا

 ينإ :ىنعملا نوكيف «سلاجلا تحت يذلا ءاطولاو دئاسولا ىلع دامتعالا ءاكئالاب دارملا ناك نإو

 لكآ ينكل «ماعطلا نم راثكإلا ديِرُي نمو ةربابجلا لعفك دئاسولاو ةيطوألا ىلع ًاثكتم دعقأ مل تلكأ اذإ

 .دبعلا لكأي امك َةْعْلُب

 وأ عبصأب لكألا نإف «تالكألا نِم نوكي ام ٌعفنأ اذهو «؛ثالثلا هعباصأب ُلُكأي ناكو :لصف

 امب ةدعملاو ماعطلا تالآ حرفت الو «لوط دعب الإ هعبشُي الو «هيرمُي الو «لكآلا هب ٌذِلتسي ال نيعبصأ

 ذتلي الف «كلذ ّوحن وأ نيتبح وأ ةبح هَّقح لجرلا ذخأي امك «ضامغإ ىلع اهّدخأتف «ةلكأ لك ئف اهلاني

 اميرو ةَدِعَملا ىلعو ؛هتالآ ىلع ماعطلا ماحدزا بجوُي ةحارلاو ةسمخلاب لكألاو ءهب ُدَسُي الو «هذخأب
 الو ةذل هل دجي الو ؛هلامتحا ىلع ةدعملاو «هعفد ىلع تالآلا بصخّتو «تامف تالآلا تدسنا

 .ثالثلا عباصألاب هب ىدتقا نم لكأو هدي هّلكأ لكألا ُعفنأف «ءارمتسا

 نبل نيب الو .كمسو نبل نيب طق عمجي مل هدجو ؛هلكأي ناك امو لَو هتيذغأ ربدت نمو : لصف

 ؛«نيظيلغ الو ؛نيلهسُم الو «نيضباق الو ءِنْيَجِرَل الو «نيدراب الو «نيّراح نيءاذغ نيب الو «ضماحو

 مضهلا عيرسو ؛لهسمو ضباقك نيفلتخم نيب الو ؛دحاو طلخ ىلإ نيليحتسم الو :نييخرُم الو

 ملو «نبلو محل نيب الو «ضيبو نبل نيب الو «ديدقو يرط نيب الو «خيبطو يوش نيب الو «هئيطبو

 ٍةَئِفَعلا ةمعطألا نم ًائيش الو «دغلاب هل نُخسُي تئاب ًاخيبط الو «هترارح ةدش تقو يف ًاماعط لكأي نكي

 .11577- 14777 «عمجملا» رظنا «ثيداحأ بابلا يفو «لوهجم ؛ةرامع نب صفح هيفو «فشك» «(7879) رازبلا هجرخأ اح

 ناقرب نب رفعج هعمسي مل :هلوقب دواد وبأ هفعضو ءرمع نبا ثيدح نم :(57/74) دواد وبأ اذكو :(71370) هجام نبا هجرخأ )١(

 .ركنم ٌريخ وهو «يرهزلا نم
 .سنأ ثيدح نم )7١44((2 ملسم هجرخأ 22



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م15 لكالل سولجلا ةئيه يف ِدِكَك هيده يف :لصف

 نع جورخلا نم عاونأل دلوم راض عاونألا هذه لكو ؛تاحولملاو «تالّلخملاو خماوكلاك «ةحلاملاو
 .لادتعالاو ةحصلا

 .ةديدشلا ةيذغألا تاسوميك هب فّلطلُي رمتلا عيقن ٌبرشيو سيلا وهو ءنمّسلاب رمتلا لكأي ناك امكو ؛بطرلاو ءاثقلا يف لعف امك ءاذه ةبوظرب اذه ًةسوبُيو ءاذه ةدوربب اذه ةرارح ٌرسكيف ءًاليبس هيلإ دجو اذإ ضعبب ةيذغألا ضعب ررض حلصي ناكو
 ,ةدعماج» يف يذمرتلا هركذ ىّدَمَرْهَم ِءاَشَعلا ُكْرَت :لوقيو ءرمت ني ٌففكب ولو ءاشَعلاب رمأي ناكو

 يسقي هنأ ركذيو «لكألا ىلع مونلا نع ىهني ناك هنأ هنع ميعن وبأ ركذو .©0ةهتنسا يف هجام نباو
 «ةوطخ ةثاي ولو ٍتاوطحُح ءاشعلا دعب ّيشمي نأ ةحصلا ظفح دارأ نمل ءابطألا اياصو يف اذهلو «بلقلا
 لهسيف «ةدعملا ٍرعقب ءاذِغلا رقتسيل هّبيقع يلصُي وأ :مهوملسم لاقو ءًادج رضم هنإف ءهِقَع ماني الو
 .كلذب ٌةوجيو «همضه

 هنإف ءًادراب وأ ًاراح ءاملا ناك نإ اميس الو فدسفيف هماعط ىلع ٌبرشي نأ هيده نم نكي ملو
 :رعاشلا لاق دج ءيدر

 ءاق ُبَرْشَت ماًمَحسلا لوُخُمو ِهْزَبو يبْخُس ٍلقأ دنع نكت
 ءاق ٍفرجلا يِف ٌتيِيَحاَم ٌفَحَت ْمَل اًئع كِل تِبتَتِجبااَماَدِإَف
 اذهف «مونلا نم هابتنألا دنعو ؛مامحلا بقعو «ضعب نم لهسأ اهضعب ٌبيقع ٌبرشلا ناك نإو «ةهكافلا لكأ ٌبيقعو «هلبقو ماعطلا بيقعو ؛عاّمجلا ٌبيقعو «بعتلاو «ةضايرلا ٌبيقع ءاملا برش هركيو

 .ٍناوث عئابط اهنإف «دئاوعلاب رابتعا الو ءةحصلا ظفحل ٍفانم هّلُك
 لسعلا برشي ناك هنإف ءةحصلا هب ظفحي يده لمكأ نمف «بارشلا يف هيده امأو :لصف

 هبرش نإف «ءابطألا لضافأ الإ هتفرعم ىلإ يدتهي ال ام ةحصلا ظفح نم اذه يفو «درابلا ءاملاب جوزمملا
 لك نم ةدعملل عفنأ وهو «ةناثملاو ىلُكلاو دبكلاب كلذ لثم لعفيو ءاهددس ٌحتفيو «لادتعاب اهنخسُيو «تالضنلا اهنع عفديو ءاهتجوزل ولجيو ؛ةدعملا لْمَخ ٌلسغيو «مغلبلا بيذُي قيرلا ىلع هقعلو
 هترضم ٌعفدو ءاهجّيه امبرف ءءارفصلا ةدحو هتدحل ءارفّصلا بحاصل ضرعلاب رضي امنإو ؛اهلخد ولح
 وأ ركسلا نم ةذختملا ةبرشألا نم ريثك نم عفنأ هبرشو ءادج ًاعفان مهل ٍذئنيح ٌدوعيف «لخلاب مهل
 «لسعلا ةمءالم همئالت ال اهبرش اذإ هنإف «ءهعبط اهفلأ الو «ةيرشألا هذه دتعي مل نمل اميس الو ءاهرثكأ
 . ًالوصأ ينبتو .ًالوصأ مدهت اهنإف «ةداعلا كلذ يف مّكحملاو ءهنم ًابيرق الو

 ظفح بابسأ ربكأ نمو «ندبلل ءيش عفنأ نمف «ةدوربلاو ةوالحلا يفصو عمج اذإ بارشلا امأو
 «نافصولا هيف ناك اذإو ءهنم دادمتساو هل ديدش قشع «بلقلاو دبكلاو ؛ىوقلاو حاورأللو ؛ةحصلا
 .ذيفنت متأ اهيلإ هلاصيإو ءءاضعألا ىلإ ماعطلا ٌليفنتو «ٌةيذغتلا هب تلصح

 للحت ام لدب هيلع دريو «ةيلصألا هتابوطر ندبلا ىلع ظفحيو «ةرارحلا عمقي بطر درابلا ءاملاو
 .قورعلا يف هذفنيو ءاّذِهلا ُققرُيو ءاهنم

 لاقو «رباج ثيدح نم :(7700) هجام نبا هجرخأو ءركنم ثيدح اذه :لاقو «سنأ ثيدح نم (1867) يذمرتلا هجرخأ 00
 .فيعض وهو «مالسلا دبع نب ميهاربإ هدانسإ يف : يريصوبلا



 لكألل سولجلا ةئيه يف كي هيده يف :لصف مقءث (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مست كل تس اليك

 هنودهاشي ام ىلع ًءانب هب ةيذغتلا ةفئاط تتبثأف «نيلوق ىلع ؟ندبلا يذغُي له :ءابطألا فلتخاو

 .هيلإ ةجاحلا ةدش دنع امّيس الو «هب ندبلا يف ةوقلاو ةدايزلاو ومنلا نم

 «لادتعالاو ءاذتغالاو ومنلا :اهنم اهنم ةديدع هوجو نِم كرتشم ردق تابنلاو ٍناويحلا َنيِبو :اولاق

 ءاذغ عون هب ناويحلل نوكي نأ ركنُي امف «ءاملاب تابنلا ءاذغ ناك اذهلو «هبسانُت ُسِح وق تابنلا يفو

 . ماتلا هئاذغ نم ًاءزج نوكي نأو

 ةيذغت ءاملل نوكي ال نأ انركنأ امنإو «ماعطلا يف همظعمو ءاذغلا ةوق نأ ركنن ال نحنو :اولاق

 .ةتبلا

 .ٌةيذغتلا هب تلصح امل اهالولو «ةيئاملا نم هيف امب يذغي امنإ ماعطلا ًاضيأو ١: اولاق

دام ىلإ ٌبرقأ ناك ام نأ بير الو «تابنلاو ناويحلا ةايح ةدام ءاملا نألو :| اولاق
 ءيشلا ة

 2 ِءْوَع ّلك وآل ني اَملَمَحَول : ىلاعت هللا لاق «ةيلصألا هتدام تناك اذإ فيكف «ةيذغتلا هب تلصح

 ؟قالطإلا ىلع ةأيحلا ةدام وه امب ةيذغتلا لوصح ٌركنن فيكف [م0 :ءايبنألا]

 هتكرحو هطاشنو هاوق هيلإ تعجارت ؛درابلا ءاملاب ّيّرلا هل لصح اذإ ناشطعلا انيأر دقو :اولاق

 دجي الو «ماعطلا نِم ريثكلا ردقلاب ٌعِفتني ال ٌناشطعلا انيأرو «هنم ريسيلا ردقلاب عفتناو «ماعطلا نع رّبصو

 ال هنأو ءءاضعألا عيمج ىلإو «ندبلا ءازجأ ىلإ ءاذغلا ُدِفَنُي ءاملا نأ ٌركتن ال نحنو «ءاذتغالاو ةوقلا هب

 راكنإ يف لخدي اندنع هّلوق داكيو «ةتبلا هنع ةيذغتلا ًةوق بلس نم ىلع ركن امنإو «هب الإ ءاذغلا رمأ متي

 .ةينادجولا رومألا

 هب ءافتكالا مدع ىلإ اهّلِصاح ٌعجري رومأب تجتحاو «هب ةيذغتلا لوصح ىرمخأ ةفئاط تركنأو

 ,ةرارحلا هتللح ام لدب اهيلع فلخي الو ءءاضعألا ومن يف ديزي ال هنأو «ماعطلا ماقم ٌموقي ال هنأو

 ٌةيذغتو «هتقرو هتفاطلو «هرهوج بسحب هتيذغت نولعجي مهنإف «ةيذغتلا باحصأ هركني ال امم كلذ وحنو

ئارلاو «هبسحب يذغُي ذيذللا نيللا درابلا بطرلا ٌءاوهلا دهوُش دقو ءهبسحب ءيش لك
 ًاعون يذغُت ةبيطلا ةح

 .رهظأو رهظأ ءاملا ةيذغتف ءءاذغلا نم

 نم ناك ءركسلا وأ رمتلا وأ «بيبزلا وأ لسعلاك هيلحُي ام هطلاخو ءادراب ناك اذإ هنأ :دوصقملاو

 َدِراَبلا هلي هللا لوسر ىلإ | بارشلا بحأ ناك اذهلف «هتحص هيلع ظفحو «ندبلا لخدي ام عفنأ
 «ّولحلا

 .ءايشألا هذه دض لعفيو «خفني ٌرِيافلا ءاملاو

 رمئاح ىلإ لخد دقو كي يبنلا لاق «هئاقتسا تقو برشُي يذلا ني عفنأ ت تئابلا ءاملا ناك املو

 ناك نإ» :هظفلو يراخبلا هاور .هنم برشف «هب هاتأف ؟ةئش يف تاب ِءاَم ْنِم لهم :ناهيتلا نب مثيهلا يب

 . «انغَرك اَلإو ةنش يف َتاَب ام 8

 ءازجألا نإف اضيأو «ريطفلا ةلزنمب هتقول برش يذلاو ءريمخلا نيجعلا ةلزنمب ت تئابلا ءاملاو

 تئابلا راتخيو «ُءاَملا هل ُبّرْعَتْسُي ٌدْفَتسُي ناك كي يبنلا نأ ركذ دقو «تاب اذإ هقرافُت ةيضرألاو ةيبارتلا

 . ؟9ايقسلا رثب نم بذعلا ءاملا هل ىقتسُي كي هللا لوسر ناك : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 .رباج ثيدح نم ((0186) نابح نباو «(0711) يراخيلا هجرخأ )١(

 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو , 8/4 مكاحلاو :(7775) دواد وبأ هجرخأ (؟)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك لكالل ٍسولجلا ةئيه يف لَو هيده يف :لصف
 الو ءامهريغو راجحألاو راخفلا ةينآ يف نوكي يذلا نم ّدلأ ؛نانشلاو برقلا يف يذلا ءاملاو

 اذإ ءاملا يفو «يناوألا نم اهريغ نود ةنش يف تاب ءام لي ٌيبنلا سمتلا اذهلو ىمدألا ةيقسأ اميس
 اذهلو ءءاملا اهنم حّشري يتلا ةحتفنملا ماسملا نم اهيف امل ةفيطل ةصاخ مدألا برو «نانّشلا يف عضو
 لمكأ ىلع همالسو هللا ةالصف ؛حشري ال يذلا يف ُدربأو ءهنم ذلأ حشري يذلا راخفلا يف ءاملا ناك
 يف مهل اهعفنأو رومألا لضفأ ىلع هتمأ لد دقل ءءيش لك يف ًايده مهلضفأو ءًاسفن مهفرشأو «قلخلا
 .ةرخآلاو ايندلاو «نادبألاو بولقلا

 لمتحي اذهو , ©905راَبلا َولحلا لَ هللا لوسر ىلإ بارشلا ٌبحأ ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق
 هب ديري نأ كمتحيو ؛ءاملا هل بذعتسُي ناك هنإف :ةولحلا رابآلاو نويعلا هايمك «بذعلا ءاملا هب ديري نأ
 . ًاعيمج امهمعي : رهظألا وهو لاقي دقو «بيبزلا وأ ُرمتلا هيف َعِقُت يذلا وأ «لسعلاب ٌجوزمملا املا

 زاوج ىلع ليلد هيف ««انعرك الإو نش يف تاب ءام كدنع ناك نإ» :حيحصلا ثيدحلا يف هلوقو
 ٌةجاحلا تعد نيع ةعقاو ؛ملعأ هللاو هذهو ءاهوحنو ةارقولاو ضوحلا نم مفلاب برشلا وهو « عركلا
 .همّرحت ُداكت ءابطألاو ءههركي ْنَم سانلا نِم نإف ؛هزاوجل ًادّيبم هلاق وأ ءمفلاب عركلا ىلإ اهيف
 نأ اناهن لو يبنلا نأ ءرمع نبا نع هلاح ام يردأ ال ثيدح يف يور دقو ؛ةدعملاب رضي هنإ :نولوقيو
 ُمََي اَمُك ْمُكُدَحأْعَلَب ال» :لاقو ةدحاولا ديلاب فرتغن نأ اناهنو «ٌعركلا وهو ءاننوطب ىلع برشن
 .©أرككم ّنوُكَي نأ الإ هَرْخَي ىّتح هاَنِإ ِْمٍلْيْللاِب ْبَرْصَي َالَو ءُبْلَكلا

 نكي مل ديلاب ٌبرشلا لعل ذإ ءامهنيب ضراعت الف مص نإو ءاذه نم حصأ يراخبلا ثيدحو
 يذلاك ءهنطبو ههجو ىلع ٌبِراشلا ٌّبكنا اذإ رضي امنإ مفلاب ُبرشلاو ءانعرك الإو :لاقف «ٍلئنيح نكمي
 برشي نأ نيب قرف الف ءهوحنو عفترم ضوح نم همفب ًابصتنم برش اذإ امأف «ريدغلاو رهنلا ني ٌبرشي
 .همفب وأ هديب

 برشلا نع ىهن هنأ هنع ٌحصو «داتعملا هّيده ناك اذه ٌدعاق ٌبرشلا هيده نم ناكو :لصف
 . ًامئاق برش هنأ هنع حصو ؛غيقتسي نأ ًامئاق برش يذلا رمأ هنأ هنع حصو . ًامئاق

 كرتو داشرإلل لب ءميرحتلل سيل ّيهنلا نأ نّيبم لب :ةفئاط تلاقو « يهنلل خسان اذه :ةفئاط تلاق
 مهو مزمز ىلإ ءاج هنإف «ةجاحلل ًامئاق َبِرَش امنإ هنإف «ًالصأ امهنيب ٌضّراعت ال :ةفئاط تلاقو «ىلوألا
 .ةجاح ٌعضوم ناك اذهو «مئاق وهو برشف ءولدلا هولوانف ىقتساف ءاهنم نوقتسي

 هّمِسْقَي ىتح ةدعملا يف ٌرِقتسي الو «ماتلا يّرلا هب لصحي ال هنأ :اهنم ةديدع تافآ ًامئاق برشللو
 عرسُيو ءاهشوشُيو ءاهترارح دربي نأ هنم ىشخُيف «ةدعملا ىلإ ةّدِحَو ةعرسب لزنيو ؛ءاضعألا ىلع ٌدبكلا
 «هرضي مل ةجاحل وأ ًاردان هلعف اذإ امأو «براشلاب ٌرّضي اذه لكو ؛جيردت ريغب ندبلا لفسأ ىلإ ذوفنلا

 نبا نع يور اذكه :يذمرتلا لاقو ءيبهذلا هقفاوو ءهححصو 4//17 مكاحلاو 1892(2) يذمرتلاو له“ دمحأ هجرخأ )١(
 ثيدحلل :تلق .ًالسرم لي يبنلا نع يرهزلا نع يور ام حيحصلاو ؛ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع رمعم نع ةئيبع
 .هيوقت دهاوش

 ثيدح اذه :يريمدلا لاقو .هئعنع دقو ؛سلدم وهو [ديلولا نب] ةيقب هدانسإ يف :يريصوبلا لاقو 207587 1) هجام نبأ هجرخأ (؟)
 . هجام نبا هب درفنا «ءركنم



 لكألل سولجلا ةئيه يف لَك هيده يف :لصف م17 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كه تك ماا ئه هل لا فا هس حب

 نع جراخلا ةلزنمب يهو «ىرخأ ماكحأ اهلو «ناوث عئابط دئاوعلا نإف ءاذه ىلع دئاوعلاب ضرتعُي الو

 .ءاهقفلا دنع سايقلا

 يف سّندَتَي كي هللا لوسر ناك :لاق ؛كلام نب سنأ ثيدح نم ؛ملسم حيحص# يفو :لصف
 . ربو ار ماو ئَوزأ هنو : لوقيو «ًاثالث ِبارَّشلا

 نع حدقلا هتنابإ : :بارشلا يف هسفنت ىنعمو عاملا وه : :عرشلا ةلمحو عراشلا ناسل يف بارشلا

 مُكدَحَأ ٌبِرَش اذ : : رخآلا ثيدحلا يف هب ًاحرصم ءاج امك «بارشلا ىلإ دوعي مث «هجراخ هُسّفنتو « هيف

 , "هيف ْنَع ءاَنإلا نبيل ْنِكَلو ءجّدقلا يف ستي الك

 أرمأو ىورأ هنإ» : هلوقب اهعماجم ىلع كي هبن دقو «ةمهم دئاوفو ةمج مكح برشلا اذه يفو

ءىربُي يأ «ءافشلا وهو «ىربلا نم لعفأ : أربأو «هٌعفنأو هغلبأو ابر ٌدشأ : ىورأف ««لأربأو
 ةدش نم 

 «هنيكست نع ىلوألا تزجع ام ةيناثلا ةعفدلا نكستف «تاعفد ةبهتلملا ةدعملا ىلع هددرتل هئادو شطعلا

 ٌدرابلا اهيلع مجهي نأ نم اهيلع ىقبأو «ةدعملا ةرارحل ٌملسأ هنإف ًاضيأو «هنع ةيناثلا تزجع ام ةثلاثلاو

 .ةدحاو ةلهنو «ةدحاو ةلهو

 ءاهُتَّدِحو اهُّثروس رسكُ املو ءاهنع علقُي مث «ةظحل شطعلا ةرارحل هتفداصمل يوري ال هنإف ًاضيأو
 .جيردتلاو لهمتلا ىلع اهرسك فالخب ءةيلكلاب لطبت مل ترسكنا نإو

 نأ هنم فاخي هنإف «ةدحاو ةعفد يورُي ام عيمج لوانت نِم ةلئاغ نمآو ةبقاع ملسأ هنإف ًاضيأو

 ةدعملا جازم داسف ىلإ كلذ يدؤيف اهفعضُي وأ «هتيمك ةرثكو «هدرب ةدشب ةيزيرغلا ةرارحلا ءىفطي

 يف وأ «ءامهوحنو نميلاو زاجحلاك «ةراحلا داليلا ناكس يف ًاصوصخ «ةئيدر ضارمأ ىلإو «دبكلاو

 فيعض يزيرغلا راحلا نإف ًادج مهيلع ٌفوخم ةدحاو ةلهو برشلا نإف «فيصلا ةدشك ةراحلا ةنمزألا

 .ةراحلا ةنمزألا كلت يفو ءاهلهأ نطاوب يف

 ةذلو ةلوهسب هطلاخو هلخد اذإ : :هندب يف ٌبارشلاو ٌماعطلا ءىِرَم نم لعفأ وه «أرمأو» :هلوقو

 عرس أ هنأ هانعم : :ليقو ٠ هقاذم يف ًائيرم «هتبقاع يف ًائينه «[4 :ءاسنلا] انين ايه ةركذ» : :هلمو . عفنو

 .هرادحنا ءيرملا ىلع لّهسي ال هنإف ءريثكلا فالخب هيلع هتفخو هتلوهسل ءيرملا نع ًارادحنا

 «هيلع دراولا ةرثكل بارشلا ىرجم ّدسني نأب ق قّرّشلا هنم فاخُي هنأ ةدحاو ٌةلهن برشلا تافآ نمو

 .كلذ نم نمأ «برش مث ءاديور سّفنت اذإف ءهب ٌصكيِف

 بلقلا ىلع ناك يذلا ٌراحلا يناخدلا ٌراخبلا دعاصت ةرم لوأ برش اذإ براشلا نأ :هدئاوف نمو

 «درابلا ءاملا لوزن قفتا «ٌةدحاو ٌءرم برش اذإف ءاهنع ٌةعيبطلا هتجرخأف ءهيلغ درابلا ءاملا دورول دبكلاو

 الو ءءاملاب ٌبراشلا انهتي الو ءةّصغلاو قرشلا ثّدحي كلذ نمو «ناجلاعتيو ناعفادتيف «راخبلا دوعصو

 َبِرَش اًذإ» : لَو يبنلا نع امهريغو «يقهيبلاو ؛كرابملا نب هّللا دبع ىور دقو . هّيِر متي الو «هئرمُي

 . "”هياَبكلا ّنِم ِهّنإف ءاّبَع ِّيْعَي َالَو ءاّضَم َء املا ٌصَميْلَك مُكُدَحأ

 )5١78(, ملسم هجرخأ )00(

 .دهاوش ثيدحللو «تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم «(74917) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .فيعضلا مسق نم لسرملاو ءالسرم نمحرلا دبع نب هللا دبع همساو نيسح يبأ نبا نع 784/7 يقهيبلا هجرخأ قفز



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مل4 لكألل ٍسولجلا ةثيه يف و هيده يف :لصف

 ةلمج ءاملا دورو نأ ةيرجتلاب ملع دقو «دبكلا عجو وه  ءابلا فيفختو فاكلا مضب - دابكلاو
 اهيلع درو ام نيبو ءاهترارح نيب يتلا ةداضملا كلذ ببسو ءاهترارح فعضيو اهملؤي دبكلا ىلع ةدحاو

 هلاثم اذهو ءاهقعضي ملو اهترارح داضي مل «ًائيشف ًائيش جيردتلاب درو ولو .هتيمكو دوربملا ةيفيك نم

 «هعماج» يف يذمرتلا ىور دقو . ًاليلق ًاليلق هّبص اهرضي ال ٌروفت يهو ردقلا ىلع درابلا ءاملا بص
 مُتْبِرَس ْمُكْن اذإ اوُمَسو :َتآلْثَو ىْنَم اوُبَرْشَأ ٍنِكْلو ءريِعَبلا ٍبْرُشَك ًادحاو ًاسْفن اوُبَرْشَت الا : : كي هنع 0

 . 0وهكغرُك مشن اذإ اوُدَّمْحاَو

 عفدو ءهئارمتساو هعفن يف بيجع ٌريثأت هرخآ يف هللا دمحو «بارشلاو ماعطلا لوأ يف ةيمستللو
 . هترضم

 يف هللا ٌدِمحُحو ءهلوأ يف هللا مسا َركُذ اذإ : :لمك دقف ًاعبرأ ماعطلا عمج اذإ : دمحأ مامإلا لاق
 .لح نم ناكو «يديألا هيلع ترثكو فرخ

 لَو هللا لوسر ٌتْعِمس لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم : اهحيحص» يف ملسم ىور دقو : : لصف
 وأ ءءاطف بلع سل ا رمي ال ْءاَبَو هيف ُلِْني هَل كسلا يف نك ةاَمّسلا اوُكْأَو ةانإلا اوُظَعد : لوقي
 دقو ءمهقراعمو ءايطألا ٌمولع هلانت ال امم اذهو . "”هواّدلا َكِلُذ نم ويف َعّقَو الإ ٌءاَكو ِهْيَلَع َسْيَل ِءاَفِس
 نوقتي اندنع مجاعألا : :ثيدحلا ةاور ٌدحأ دعس نب ثيللا لاق .ةبرجتلاب سانلا ءالقع نم هفرع نم هفرع
 . اهنم لوألا نوناك يف ةئسلا يف ةليللا كلت

 ةمكحلا نم هيلع دوعلا ضرع يفو . 2" ”(دوُع هيلع َضْعَي ْنأ ْوَلو ِءانإلا ريمختب رمأ هنأ : :هنع حصو
 ىلع رميف يف طقسي نأ ٌبيبدلا دارأ امير هنأ : :هيفو «دوعلاب ىتح هٌداتعي لب ؛هريمخت ىسني ال هنأ
 .هيف طوقسلا نِم هعنمي هل ًارسج ٌدوعلا نوكيف .دوعلا

 هنع درطي ءانإلا ريمخت دنع هللا مسا ركذ نإف ءهللا مسا ركذب ءانإلا ءاكيإ دنع رمأ هنأ : :هنع حصو
 .نيينعملا نيذهل نيعضوملا نيذه يف هللا مسا ركذب رمأ كلذلو «ماوهلا هنع درطي هؤاكيإو «ناطيشلا

 يف ْنِم برّشلا نع ىهن هك هللا ٌلوسر نأ «سابع نبا ثيدح نم «هحيحص» يف يراخبلا ىورو
 .ةديدع بادآ اذه يفو .“اءاَقّسْلا

 .اهلجأل فاعُي ةهيرك ةحئارو ةموهُز هبسكُي هيف براشلا سافنأ ددرت نأ :اهنم
 .هب ررضتف ءاملا نم هفوج ىلإ ٌلخادلا بلغ امبر هنأ : اهنمو

 .هيذؤُيف هب رعشي ال ناويح هيف ناك امير هنأ :اهنمو
 .هفوج جلتف «برشلا دنع اهاري ال اهُريغ وأ ٌةاَذَق هيف ناك امبر ءاملا نأ : اهنمو
 وأ ءهمحازُي وأ .ءاملا نم هقح ذخأ نع ٌقيضيف «ءارهلا ني نطبا المي كلذك برشلا أ :اهنو

 . مكحلا نم كلذ ريغل غلو «هيذؤي

 .فيعض دائسإب )١886(« يذمرتلا هجر خحأ )00(

 .(5018) ملسم هجرخأ 4فز

 .رباج ثيدح نم )75١17(: ملسمو «.(0577) يراخبلا هجرخأ (7)

 .(0599) يراخبلا هجرخأ (1)



 لكألل ٍسولجلا ةئيه يف دلي هيده يف :لصف 4/6 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سا ا ص ا كا ل
 مم

 :لاقف ءدحأ موي ةوادإب اعد هيي هللا لوسر نأ :«يذمرتلا عماج» يف امب نوعنصت امف : :ليق نإف

 2؟اهيف ْنِم ْنِم اَهْنِم بِرَش مث :«ةوادإلا مك ُتْنحا»

 يرمعلا رمع نب هّللا دبعو «حيحصب هدانسإ سيل ٌثتيدح اذه : :يذمرتلا لوقب هيف يفتكن :انلق

 هاور يذلا هللا دبع نب ىسيع ديري . ىهتنا ٠ ال وأ ىسيع نم عمس يردأ الو «هظفح لبق نم ٌتَّكضُي

 .راصنألا نم لجر نع ءهنع
 كَ هللا لوسر ىهنا :لاق ؛يردُحلا ديعس يبأ ثيدح نم ؛دواد يبأ نتس» يفو :لصف

 نع

 نإف «براشلا ٌةحلصم اهب ميت 7 يتلا بادآلا نم اذهو ©" '«بارشلا يف حفني نأو حقل َملث نب برشا

 :دسافم ُةَّدِع هيف حدقلا ةملُث ني برّشلا

 بناجلا فالخب ةملّثلا ىلإ عمتجي هريغ وأ ىذق نم ءاملا هجو ىلع نوكي ام نأ : :اهدحأ

 . حيحصلا

 .ةملثلا نم برشلا نسح نم نكمتي ملو «براشلا ىلع شّوش امير هنأ : يناثلا

 بناجلا ىلإ لصي امك «لسغلا اهيلإ لصي الو «ةملثلا يف ٌعِمتجت ةموهُزلاو خسولا نأ :ثلاثلا

 . حيحصلا

 بناجلا دصقو ؛هبُئجت يغبنيف «هيف ناكم أدرأ يهو «حدقلا يف بيعلا لحم ةملُّثلا نأ : عبارلا

 «ةئيدر ةجاح يرتشي ًالجر فلسلا ضعب ىأرو «هيف ريخخ ال ءيش لك نم ءيدرلا نإف « «حيحصلا
 :لاقف

 .ءيدر لك نم ةكربلا عزن هللا نأ َتملَع امأ «لعفت ال

 .دسافملا نم هذه ريغلو ؛براشلا مف حرجي ديدحت وأ قش ةملثلا يف ناك امبر هنأ : سماخلا

 ناك نإ اميس الو ءاهلجأل فاعُي ةهيرك ةحئار خفانلا مف نم هّيِمكُي هنإف «بارشلا يف خفنلا امأو

 . مفلا ٌريغتم

 ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا نيب كلك هللا ٌلوسر عمج اذهلو طلاخُت خفانلا سافتأف ؛ةلمجلابو

 لوسر ىهن :لاق «هنع هللا يضر سابع نبا نع .هححصو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف هيف خفنلاو

 , هيف َّحَمْنُي وأ «ءاّنِإلا يف ٌَسّفَتَتَب نأ كو هللا

 يف ُسّفنتي ناك لَو هللا لوسر نأ «سنأ ثيدح نم« ؟نيحيحصلا» يف امب نوعنصت امف : :ليق نإف

 ؟ًاثالث ءانإلا

 هبرش يف سفنتي ناك هنأ هانعم نإف «لوألا نيبو هنيب ةضراعُم الو «ميلستلاو لوبقلاب هلباقُت : :ليق

 لوسر نبا ميهاربإ نأ :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك اذهو «برشلا ةلآ هنأل ءانإلا ركذو ؛«*انالث

 .عاضرلا ةدم يف :يأ .””يدّتلا يف تام كب هللا

 .هيبأ نع سينأ نب هللا دبع نب ىسيع ثيدح نم ءهل ظفللاو 5951(2) دواد وبأ اذكو «(1441) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .فيعض «نمحرلا دبع نب ةرق هيفو «(7777) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .07418) هجام نباو ؛(71/14) دواد وبأ اذكو «(1886) يذمرتلا هجرخأ (0)

 .هللا دبع نب ةمامث ثيدح نم :«(7074) ملسمو 031(2) يراخبلا هجرخأ (4)

 .ثيدح ضعب وهو ءسنأ ثيدح نم ؛(1717) ملسم هجرخأ (0)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م سبلملا رمأل هريبدت يف :لصف

 اميس الو ءدبكلا يرو ءندبلا بيطرتو ءةحصلا ظفح يف ميظع عفن ًابوشمو ًاصلاخ ةراحلا دالبلا كلت يف ولحلا نبللا برش يفو .ىرخأ ءاملاب ًابوشمو «ٌةرات ًاصلاخ نبللا ٌبرشي و ناكو : لصف
 عم ٌبارشو «ةيذغألا عم ءاذغ اهنبل نإف ءاههبشأ امو ىمازُحلاو ٌَموُصيَقلاو حيشلا هياود ىعرت يذلا نبللا
 ُكِراَي َُهَّللا :لُقيْلَ ًاماَعط مُكدَحَأ ّلكأ اًدإ» : هنع «يذمرتلا عماج» ينفو .ةيودألا عم ءاودو «ةبرشألا

 زي ءْيَش سيل نإ لِ اَنْزَو هيف انَل كاب َمُهَّللا : قيل انبَل يقس اذإو هْنِ
 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ."'”«نّّللا الإ ٍباَرَّشلاو ٍماَملا نم

 «كلذ هّموي حبصأ اذإ هّبرشيو «ليللا لَو ُهَل ُذَبْنُي ناك لب هنأ ةملسم حيحصا يف تبثو : لصف
 رمأ وأ ءٌمداخلا هاقس ٌءيش هنم يقب نإف ءرصعلا ىلإ دّعلاو «ىرخألا ةليللاو ءدّعلاو ءيجت يتلا ةليللاو
 ميظع عفن هلو «بارشلاو ءاذغلا يف لخدي وهو ءهيلحُي رمت هيف حرطُي ام وه ؛ذيبنلا اذهو ,0ٌبضَق هب
 .راكسإلا ىلإ هريغت نم ًافوخ ثالث دعب هبرشي نكي ملو «ةحصلا ظفحو «ةوقلا ةدايز يف

 سبلملا رمأل هريبدت يف :لصف
 هده ناكو .هيلإ بايثلا ٌتحأ ناك لب «صيمقلا ٌسبلي ناكو ءاهريغ نم ندبلا ىلع ٌفخأ يهو «رزألاو ةيدرألا هسبل رثكأ ناكو ءًاعلخو ًأسبل هرسيأو ؛هيلع هّنخأو «ندبلل هعفنأو ءيدهلا متأ نم ناكو

 ىلإ هصيمق مك تناك لب ءاهُمِسوُيو «همامكأ ليطُي نكي مل هنإف «ندبلل ءيش عّفنأ هّمَبلي امل هسبل يف
 زربتف ءهذه نع رصقت الو ءشطبلاو ةكرحلا ةفخ هعنمتو ءاهسبال ىلع قشتف ديلا زواجُي ال غسُرلا
 «هدوؤيو يشاملا يذؤيف «نيبعكلا ٍزواجتي مل نيقاسلا فاصنأ ىلإ هرازإو هصيمق ٌليذ ناكو «دربلاو رحلل
 .دربلاو رحلاب ىذأتيو فشكنتف «هبقاس ةلضع نع ٌرْصقي ملو «ديقملاك هلعجيو

 امك تافآلاو فعضلل ةضرع هلعجيو هفعضيو ءاهّلمح سأرلا يذؤي يتلا ةريبكلاب هتمامع نكت ملو
 ءاهل تبثأ وهو «دربلاو رحلا قنعلا يقت اهنإف :ةديدع ٌدئاوف كلذ يفو .هكنح تحت اهلخدُي ناكو «كلذ نيب ًاطسو لب «دربلاو رحلا نم سأرلا ةياقو نع رصقت يتلا ةريغصلاب الو ءاهباحصأ لاح نم دهاشي
 «كنحلا نع ًاضوع بيلالكلا ذختا سانلا نم ريثكو ءٌرفلاو ٌركلاو «لبإلاو ليخلا بوكر دنع اميس الو
 يف اهغلبأو تاسبللا عفنأ نم اهّثدجو ةسبللا هذه تلمأت اذإ تنأو «ةئيزلاو عفنلا يف امهنيب ام دعُب ايو
 .ندبلا ىلع ةقشملاو فلكتلا نم اهدعبأو «هتوقو ندبلا ةحص ظفح

 رحلا نم امهيقي ام ىلإ نيلجّرلا ةجاحِل هلاوحأ بلغأ وأ ءًامئاد رفسلا يف فافخلا ٌسِبلي ناكو
 " .ًانايحأ رضحلا يفو «دربلاو

 ُمادرلا يهف ءاهسبل يتلا ءارمحلا ةلُحلا امأو .لوقصملا الو .غّبصملا الو ءدوسألا الو ءرمحألا سبل هيده نِم نكي ملو «ةرّبحملا دوربلا يهو ؛ةّرّبحلاو «ضايبلا هيلإ بايثلا ناولأ ٌبحأ ناكو
 «كلذ ٌريرقت مدقت دقو ء«هذهو هذه سبل دقف ءءارضخلا ِةَّلُحلاك «ضايبو ةرمُحو ٌداوس هيف يذلا يناميلا
 .ةيافك هيف امب يناقلا رمحألا سبل هنأ معز نم ظيلغتو

 2 ًاريَخ انْمِمظأو هيف اَنَل

. 
 سابع نبا ثيدح نم :(79/1) دواد وبأ اذكو ,1405"2) يذمرتلا هجرخأ

)1١( 

 . سابع نبا ثيدح نم 5004(0) ملسم هجرخأ (1)



 ةظقيلاو موذلا رمأل هريبيدت يف :لصف ملكا (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا لاا والا

 نكسملا رمأل هريبدت يف :لصف

 ىلإ اهنع لقتني مث «هرمع دم اهيف لزني رفاسم ٌةلحرم ايندلا نأو ءريس ٍرهظ ىلع هنأ هيك ملع امل

 اهتفرخزو اهتيلعتو ءاهدييشتو نكاسملاب ءانتعالا هعبت نمو «هباحصأ يدهو هيده نم نكي مل «ةرخآلا

 جولو نم عنمتو «نويعلا نع ٌرتستو :دربلاو رحلا يقت رفاسملا لزانم نسحأ نم تناك لب ءاهعيسوتو

 ةيوهألا اهيلع ٌروتعت الو اهتعسل ماوهلا اهيف ششعُت الو ءاهلقث طرف اهظوقس فاخُي الو ؛باودلا

 لب ءاهيلع عافترالا ةياغ يف الو ءاهنكاس يذؤتف ضرألا تحت تسيلو ءاهعافترال ةيذؤملا حايرلاو

 لضفت الو ءرصحنيف اهنكاس نع قيضت الو ءادربو ًارح اهّلقأو ءاهُعفنأو نكاسملا ُلدعأ كلتو ءطسو

 لب ءاهتحئارب اهنكاس يذْؤُت ٌفْنُك اهيف نكي ملو ءاهولخ يف ٌماوهلا يوأتف «ةدئاف الو ةعفنم ريغب هنع

 هُقَرَعو .ةحئارلا بيطأ نم وه هحيرو «هدنع لازي الو «بيطلا بحُي ناك هنأل حئاورلا بيطأ نم اهتحئار

 اهعفنأو نكاسملا لدعأ نِم هذه نأ بير الو « هثحئار رهظت ٌفيِنَك رادلا يف نكي ملو «بيطلا بيطأ نم

 .هتححص ظفحو «ندبلل اهقفوأو

 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 لّوأ ماني ناك هنإف «ىوُقلاو ءاضعألاو ندبلل هعفنأو مون َلدعأ هّدجو هلك هتّظقيو همون رّبدت نم

 ندبلا ذخأيف «هل ُهّللا َبَتُك ام يلصُيو أضوتيو ؛كاتسيو موقيف «يناثلا فصنلا لوأ يف ظقيتسيو «ليللا

 حالص ٌةياغ اذهو ءرجألا روفو عم ةضايرلا نم اهظحو «ةحارلاو مونلا نم اهلّح ىوقلاو ءاضعألاو
 .ةرخآلاو ايندلاو «ندبلاو بلقلا

 «هنم هيلإ جاتحملا ردقلا نم هسفن عنمي الو «ةيلإ جاتحملا ردقلا قوف مونلا نم ذخأي نكي ملو

 هبلغت ىتح هللا ًاركاذ «نميألا هقِث ىلع مونلا ىلإ ٌةجاحلا هتعد اذإ مانيف ؛هوجولا لمكأ ىلع هّلعفي ناكو

 «ةعفترملا شرفلل ٍلختم الو ءضرألا هبنجب رشابم الو ءبارشلاو ماعطلا نم نذبلا ءىلتمم ريغ ءهانيع

 نحنو .ًانايحأ هدخ تحت هدي عضيو ؛ةداسولا ىلع عجطضي ناكو «فيل هوشح مدأ نم عاج هل لب

 :لوقنف ءراضلاو هنم عفانلاو مونلا يف ًالصف ركذن

 :ناعون وهو ؛ةحارلا بلطل ندبلا نطاب ىلإ ىوُقلاو ةيزيرغلا ةرارحلا روغ اهعبتي ندبلل ةلاح مونلا

 ةكرحلاو سحلا ىوُق يهو ءاهلاعفأ نع ةيئاسفنلا ىوقلا كاسمإ :يعيبطلاف . يعيبط ريغو يعيبط
 يتلا ةرخبألاو تابوطرلا تعمتجاو «ىخرتسا ندبلا كيرحت نع ىوقلا هذه تكسمأ ىتمو «ةيدارإلا

 كلذو «يخرتسيو ُرَّدختيف «ىوُقلا هذه أدبم وه يذلا غامدلا يف ةظقيلاو تاكرحلاب قرفتتو للحتت تناك

 . يعيبطلا مونلا

 غامدلا ىلع ُتابوطرلا ّيلوتست نأب كلذو ءضرم وأ ضرعل نوكيف «يعيبطلا ريغ مونلا امأو

 ماعطلا نم ِءالتمالا ٌبيقع نوكي امك «ةريثك ةبطر ةرخبأ دعصت وأ ءاهقيرفت ىلع ةظقيلا دقت ال ءاليتسا
 . مونلا نوكيف ءاهلاعفأ نع ةيناسفتلا ىوقلا كاسمإ عقيو ءرّدختيف «هيخرتو غامدلا ُلِقْف «بارشلاو

 :ناتليلج ناتدئاف مونللو

 «ةظقيلا بصن نم ساوحلا حيريف «بعتلا نم اهل ضرعي امم اهتحارو حراوجلا نوكس : امهادحإ
 .لالكلاو ءايعإلا ليزيو



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ما ةلظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 نطاب ىلإ روغُت مونلا تقو يف ةيزيرغلا ةرارحلا نأل ؛طالخألا جضنو ؛ءاذغلا مضه :ةيناثلاو
 .راثد لضف ىلإ مئانلا جاتحيو هرهاظ دربي اذهلو «كلذ ىلع نيعّتف «ندبلا

 نإف «ًانسح ًارارقتسا ةدعملا يف ةئيهلا هذهب ماعطلا رقتسيل «نميألا قشلا ىلع ماني نأ مونلا ٌعفنأو
 ةلامتسال كلذب مضهلا عرسيل ًاليلق رسيألا قشلا ىلإ لوحتي مث ءٌاليلق رسيألا بناجلا ىلإ ليمأ ةدعملا
 «ةدعملا نع ًارادحنا َّعرسأ ءاذغلا نوكيل «نميألا بناجلا ىلع هُمون ٌرقتسي مث «دبكلا ىلع ةدعملا
 بلقلاب رضم رسيألا بئاجلا ىلع مونلا ةرثكو «هتياهنو همون ةءادُب نميألا بناجلا ىلع مونلا نوكيف
 .داوملا هيلإ بصنتف «هيلإ ءاضعألا ليم ببسي

 ماني نأ هنم أدرأو «مون ريغ نم ةحارلل هيلع ءاقلتسالا رضي الو ءرهظلا ىلع ٌمونلا مونلا ادرأو
 مئان ٍلجَر ىلع هك يبنلا رم :لاق ةمامأ يبأ نع ؛هجام نبا نئس)و «دئسملا» يفو .ههجو ىلع أحطبنم
 .0ةيتهَج ٌةَمْوُن اهّنإف ْذُعْفا وأ ْمُق» :لاقو .هلجرب هبّرضف :ههجو ىلع حطبنم دجسملا يف

 هتححص يف هتداع نوكي نأ ريغ نم هنطب ىلع ضيرملا مون امأو :؛ةمدقتلا» باتك يف طارقبأ لاق
 هنأل :«؛هباتكل» حارشلا لاق «نطبلا يحاون يف ملأ ىلعو «لقع طالتخا ىلع لدي كلذف «كلذب ترج
 .نطاب الو رهاظ ببس ريغ نم ةئيدر ةئيه ىلإ ةديجلا ةداعلا فلاخ

 ءاهلماح رهوج نم رثكم «ةيناسفنلا ةوقلل حيرم ءاهلاعفأ نم ةيعيبطلا ىوقلل نكمم لدتعملا مونلاو
 .حاورألا للحت نم ًاعنام هئاخرإب داع امير هنإ ىتح

 يخرُيو .لاحطلا ثرويو «نوللا دسفُيو «لزاونلاو ةيبوطرلا ضارمألا ثروُي ءيدر راهنلا مونو
 هنم أدرأو «راهنلا لوأ ٌمون هؤدرأو «ةرجاهلا تقو ِفيَّصلا يف الإ ةوهشلا فعضُيو «لسكيو ءبصعلا
 يف مانتأ ءمق :هل لاقف ةَحْبّصلا ةمون ًامئان هل نبا سابع نب ِهَّللا دبع ىأرو ءرصعلا ٌدعب هرخآ مونلا
 ؟!قازرألا اهيف مسقت يتلا ةعاسلا

 لوسر قلخ يهو «ةرجاهلا ةمون :قلخلاف .قمححو «قرحو ٌقلخ :ةثالث راهنلا مون :ليقو
 ضعب لاق .رصعلا ةمون :قمحلاو .ةرخآلاو ايندلا رمأ نع ٍلغشت «ىحضلا ةمون :قرحلاو .ِكَو هللا
 :رعاشلا لاقو .هّسفن الإ ٌنمولي الف ءهلقع سِلّتخاف ءرصعلا دعب مان نم :فلسلا

 ُنرْئُج رِيَصُملا ٌتاَمْرَئَوألاَبَخ ىتُقلا ُتِروُت ئَحُضلا ِتاَمْوَن نإ الأ
 «قازرألا ةمسق تقو وهو ءاهئازرأ ٌةقيلخلا هيف بلطت تقو كلذ نأل «قزرلا عنمي ةحبّصلا ٌمونو

 يتلا تالضفلل وداسفإو «ندبلا هئاخرإل ندبلاب ًادج رضم وهو «ةوررض وأ ضراعل الإ نامرح هّمونف
 .ءاودألا نم عاونأل دلوملا لاضُعلا ءادلا كلذف «ءيشب ةدعملا لاغشإو ةضايرلاو ةكرحلاو زربتلا لبق ناك نإو . ًافعضو ًايِعو ًارسكت ثدحيف ؛ةضايرلاب اهليلحت يغبني

 .ىيدر لظلا يف هضعبو «سمشلا يف هضعب ناسنإلا ٌمونو «نيفدلا ءادلا ريثُي سمشلا يف مونلاو
 يف مُكُدَحَأ ناك اذإ» :هل هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم ؛هنئس» يف دواد وبأ ىور دقو

 ثيدح نم 27417 /7 هوحنب هجرخأ امنإو «ةمامأ يبأ ثيدح نم «دئسملا» يف دمحأ دنع هدجأ ملو «هجام نباو دمحأل فنصملا هازع )١(
 .ةعرز وبأ هنيل «ليمج نب ديلولا :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ,(70/70) هجام نبا هجرخأ ةمامأ بأ ثيدحو ءةريره يبأ



 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف هننر (7) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 الل 0 سس هاه سعال

 . "ههُقيلَك لظلا يف ُهّضْعَبو ٍسْمّشلا يف ُهْضْعَب َراَصَك لكلا ُةنع َصَلَتَك ٍسمّشلا

 ُلْجرلا َدٌعَقي نأ ىهن يي هللا لوسر نأ «بيصخلا نب ةديرب ثيدح نم هريغو ؛هجام نبا نئس» يفو

 . امهنيب مونلا عنم ىلع هيبنت اذهو . ”رسمشلاو ّلّقلا نيب

 ًأضوَتُف َكَمَبْضَم ُتْبَنأ اَإ) :لاق كي هللا لوسر نأ «بزاع نب ءاربلا نع «نيحيحصلا» ىفو

 ُتْهَجَوَو َكِيَلِإ يِسْفَن تمَلْسَأ ين َمُهَّللا :نق ّمُ نَمْيَألا َكَّنِش ىلَع ْحِحطضا مث ؛ةالّصلل كَءوُصُو

 كني اًجْنم الو أَجْلَم آل ءكّبل ةَبَرَ ةَبْهَر َكِيلِإ يره تأجل َكِبلِإ يرئأ ُتْضَوَْو ءَكِبَلِإ يِهْجَو

 ْنِم ّتِم نإف ؛َكيآلَك ٌرِخآ ٌنهْلَمجاو .َتْنَسْرَأ يِذّلا َكّيِبَتَو تلون يِذّلا كباتكب تنَآ ءَكْبلِإ الإ
 . "”«ةرظفلا ئَلَع تم كيل

 - اهتنس ينعي  رجفلا يتعكر لص اذإ ناك ءوكي هللا لوسر َّنأ ةشئاع نع ؛يراخبلا حيحص» يفو

 قرغتسي ال نأ «نميألا بناجلا ىلع مونلا يف ةمكحلا نإ :ليق دقو . نَمِنألا هَّقِش ىلع عجطضا

 نم هرقتسم ُبلقلا بلط «نميألا هبنج ىلع مان اذإف «راسيلا ةهج ىلإ ليم هيف بلقلا نأل ءهمون يف مئانلا
 ءراسيلا ىلع مونلا يف هرارق فالخب ءهمون يف هلاقثتساو مئانلا رارقتسا نم عنمي كلذو ءرسيألا بئاجلا

 هنيد حلاصم هتوفيف «لقثتسيو .همون يف ناسنإلا قرغتسيف «ةماتلا ةعدلا كلذب لّصحيف ءهٌرقتسم هنإف

 .هايندو

 «تومي ال يذلا ّيحلا ىلع ليحتسي اذهلو - توملا وخأ ٌمونلاو «تيملا ةلزنمب مئانلا ناك املو

 نم اهل ٌضِرْعَي امم اهظفحيو ءهسفن سّرحي نم ىلإ ًاجاتحم ُمئانلا ناك  اهيف نوماني ال ةنجلا لهأو

 مَّلع .هدحو كلذل يلوتملا وه ىلاعت هرطافو هير ناكو «تافآلا قراوط نم ًاضيأ هندب ٌنسٌرحيو «تافآلا

 هل هللا ظفح لامك اهب يعدتسيل «ةبهرلاو ةبغرلاو .ءاجتلالاو ضيوفتلا ٍتاملك لوقي نأ مئانلا ْل ٌيبنلا

 رخآ هب ملكتلا لعجيو ؛هيلع مانيو «ناميإلا ٌركذتسي نأ ىلإ كلذ عم هدشرأو «هندبو هسفنل هتسارحو

 يف يدهلا اذه نمضتف «ةئجلا لحد همالك َرِخآ ُناميإلا ناك اذإف «همانم يف هللا هافوت امبر هنإف ؛همالك

 ىلع هُمالسو هللا ٌُتاولصف «ةرخآلاو ايندلاو «ةظقيلاو مونلا يف ؛حورلاو ندبلاو بلقلا ٌحلاصم مانملا

 .ريخ ّلُك هّمَمأ هب تلان نم

 هديس ىلإ هسفن كولمملا دبعلا ٌميلست كل ةملسم اهتلعج :يأ .«كيلإ يسفن تملسأ» : لكي هلوفو

 هرارقإو ءهل ةدارإلاو دصقلا صالخإو ءهير ىلع ةيلكلاب هّلابقإ نَّمضتي هيلإ ههجو ةيجوتو .هكلامو

 ركذو 17١ :نارمع لآ] 4من نمو لِ َسهتَو تبن لكك َدْبَع نّه : ىلاعت لاق «دايقنالاو لذلاو عوضخلاب

 :هلوق نم دصقلاو هجوتلا ىنعم هيفف ًاضيأو ءساوحلا ٌعمجمو «ناسنإلا يف ام فرشأ وه ذإ هجولا
 "لَمَعلاو ُهَجَولاٍهبلِإٍهاَبِهلاِبَر ُهَيِصْحُ ُتْسَلأبنك للاٌرِفْغَعْسأ

 يبأو ردكتملا نب دمحم نيب عاطقتالا نم ملس نإ حيحص وهو :«تاقث هلاجرو «417/" دحأ اذكو )4437١(2( دواد وبأ هجرخأ )١(

 .دهاوش ثيدحللو «ةريره

 .نسح هدانسإ :يريصوبلا لاقو «(737/57) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .(5971) ملسمو :(77211) يراخبلا هجرخأ (1)

 .(510) يراخبلا هجرخأ (5)

 . لئاقل ةبسن نود نم «ةنازخلا» يف يدادغبلا اذكو ١ «هباتك) يف هيوبيس هركذ (0)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داَز هدفت ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 امب ىضرلاو «هتنينأمطو بلقلا نوكس ٍبجوُي كلذو «هناحبس هللا ىلإ هدر هيلإ رمألا ضيوفتو
 نم وهو ءهيف ةلع الو «ةيدوبعلا تاماقم فرشأ نم ضيوفتلاو فاضريو هبحي امم هل هًراتخيو هيضقي
 . كلذ فالخ يمعازل ًافالخ ةصاخلا تاماقم

 هيلع ٌلكوتلاو ءهيلإ نوكسلاو هب ةقثلاو هيلع دامتعالا وق ُنَّمَّضتي هناحبس هيلإ رهظلا ءاجلإو
 .ظوقسلا فخي مل «قيثو نكر ىلإ هرهظ دنسأ نم نإف

 مث «كيلإ ةبهرو ةبغر» :لاقف ءهجوتلاو ضيوفتلا اذه يف نيرمألا عمج «هراضم نم ًابراه ؛هحلاصمل ًابلاط دبعلا ناكو ؛ةبهرلا يهو برهلا ةوقو «ةبغرلا يهو بلطلا ةوق :ناتوق بلقلل ناك املو
 نِم ِهّيِجْنُيل ٌدبعلا هيلإ أجلي يذلا وهف ؛هريغ هنم هل اجنم الو هاوس ديعلل أجلم ال هنأب هبر ىلع ىنثأ
 كب ُدوُماو ءَكَبوُقُع نم َكِتاَناَعُمِبو َكِطَخَس ْنِم كاَضرِب ُةوُعَأ» :رخآلا ثيِدَحلا يف امك ءهسفن
 ءهنم امم َيِجنُي نأ يف هيلإ أجلي يذلا وهف «ةاجنلا يف ءاجتلالا هيلإو «هنم ةاجنلا بلطي ام هنمو :ٌةناعإلا هنمو «ٌءالبلا هنمف ؛هتردقو هتئيشمب وه يذلا هسأب نم هيجنُيو هدبع ْذيعُي يذلا هناحبس وهف ,20(كنم
 لَ ٌرْسِب هَهَأ قسسنَي نإَت» :هتئيشمب الإ ءيش نوكي الو «ءيش لك بر وهف هنم امم هب ذاعتسُيو
 4م 2 6 دار وأ ميم كي داأ نإ هلأ ني فو ىلا اد نم لق ١0[ :ماعنألا] 0 لإ هل ٌتِئاَح
 ايندلا يف زوفلاو «ةاجنلا كالّم وه يذلا هلوسرو هباتكب ناميإلاب رارقإلاب ءاعدلا متم مث [17 :بازحألا]
 .همون يف هيده اذهف «ةرخآلاو

 ئِطنيوه ينم يفهُدِهاَش ن اًهكلَُلوُسَنيْئِإْنُمَيْمَلْوْل
 ىلاعت هللا ُدَمحيف  كييلا وهو  ٌحِراَصلا حاص اذإ ظقيتسي ناكف «هتظقي يف هّيده امأو :لصف

 هل ًايجانم «هبر يدي نيب ةالصلل ثفقي مث ؛هتوضو ىلإ موقي مث «كاتسي مث .هوعديو هللهُيو «هركيو
 .اذه ٌقوف ةرخآلاو ايندلا ميعنلو «ىوقلاو حورلاو «ندبلاو بلقلا ةحصل ظفح أف ءًابهار ًايغار «هل ًايجار «هيلع ًاينثم «همالكب

 يف هيده ةقباطم هنم ملعي ًالصف اهنم ركذنف  ةضايرلا وهو  نوكسلاو ةكرحلا ٌريبدت امأو :لصف
 :لوقنف ءاهبوصأو اهدمحأو هعاونأ لمكأل كلذ

 :ندبلا نم ًاءزج هتلمجب ءاذغلا ريصي الو ؛بارشلاو ءاذغلا ىلإ هئاقب يف ندبلا ٌراقتفا مولعملا نم
 هسفنب نخسي نأب «هتيفيكب رضيو «هب عفتنملا حلاصلا جارخإ نم ولخت الو قةّيمس اهرثكأ نأل «ةيودألاب ندبلا ىذأت غرفتسا نإو «سابتحالا ٌضارمأ بجويو ؛ندبلا لقثيو دسي نأب هتيمكب ٌرَضيِف «ةيفيكو ةيمك هل ءيش اهنم عمتجا نامزلا رمم ىلع ترّثك اذإ ءام ةيقب مضه لك دنع هنم ىقبي نأ دب ال لب
 . هجاضنإ نع ةيزيرغلا ةرارحلا فعضي وأ «هسفنب دربي وأ «نفعلاب وأ

 ءاهدلوت عنم يف بابسألا ىوقأ ةكرحلاو «تغرفتسا وأ تكرُت «ةراض ةلاحم ال تالضفلا ددسو
 «طاشنلاو ٌةفخلا ندبلا ُدّوعُتو ءنامزلا لوط ىلع ٌعِمتجت الف ءاهتالضف ليسُتو ءءاضعألا نخسُت اهنإف
 ةيداملا ضارمألا عيمج نمْؤُتو «تاطابرلاو راتوألا يوقُتو ءلصافملا ٍبّلِصُتو ؛ءاذغلل ًالباق هّلعجتو
 . ًاباوص ريبدتلا يقاب ناكو «هتقو يف اهنم لدتعملا ردقلا ٌلمعُتسا اذإ ةيجازملا ضارمألا رثكأو

 .ةشئاع ثيدح نم :(485) ملسم هجرخأ )١(



 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف م36 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اهيف ٌرمحت يتلا يه ةلدتعملا ةضايرلاو ءمضهلا لامكو «ءاذغلا رادحنا دعب ةضايرلا تقوو

 هئضاير ترثك وضع يأو «ةطرفمف قرعلا ناليس اهُمزلي يتلا امأو «ندبلا اهب ىدنتيو وبرتو «ةرشبلا
 تيوق ظفحلا نم رثكتسا نم نإف ءاهنأش اذهف ةوق لك لب «ةضايرلا كلت عون ىلع ًاصوصخو ؛يوق
 «ةءارقلا ردصللف ءهّمخت ةضاير وضع لكلو ةركفملا توق تبيوق ركفلا نم رثكتسا نمو ؛هتطفاح

 لقتنيف «جيردتلاب مالكلاو ,تاوصألا عمسب عمسلا ةضايرو «جيردتب رهجلا ىلإ ةيفخلا نم اهيف ءىدتبيلف
 ةضاير كلذكو ءرصبلا ةضاير كلذكو «مالكلا يف ناسللا ٌةضاير كلذكو «لقثألا ىلإ فخألا نم
 . ائيشف ائيش جيردتلاب يشملا

 يهو هلك ندبلل ةضايرف ؛مادقألا ىلع ةقباسملاو ؛عارصلاو «باشنلا يمرو ؛ليخلا بوكر امأو

 .جنلوقلاو ءءاقستسالاو ماذٌجلاك «ةنمزم ضارمأل ةعلاق

 «ةحامسلاو مادقإلاو «تابثلاو ربصلاو «رورسلاو حرفلاو «بدأتلاو ملعتلاب سوفنلا ةضايرو

 ةعاجشلاو «بحلاو ربصلا :اهتضاير مظعأ نِمو «ٌسوفنلا هب ضاترت امم كلذ وحنو ءريخلا لعِفو
 ٍتاكلمو ؛ةخسار ٍتائيه ٌتافصلا هذه اهل ٌريِصَت ىتح ًائيشف ًائيش كلذب ضاترت لازت الف «ناسحإلاو

 . ةتباث .٠

 يف عفانو «ىوقلاو ةحصلل ظفاح :يده لمكأ هّتدجو «كلذ يفْدلَو هيده ٌتلمأت اذإ تنأو

 .داعملاو شاعملا

 عفنأ نم وه ام هتالضفو هطالخأ ةباذإو «ندبلا ةحص ظفج نم اهيف اهّسفن ةالصلا نأ ٌبير الو

 عفنأ نم ليللا ُمايق كلذكو ءةرخآلاو ايندلا ةداعسو «ناميإلا ةحص ظفح نِم اهيف ام ىوس هل ءيش

 حورلاو ندبلل ءيش طشنأ نموا «ةئمزملا ضارمألا نم ريثكل رومألا عنمأ نمو «ةحصلا ظفح بابسأ
 هك

 وهاد ْمُكِدَحَأ سو ةِفاَك لَن ُناطيَّشلا ُدِقَْي' :لاق هنأ لي يبنلا نع «نيحيحصلا# يف امك «بلقلاو
 ُْتّلَحْلا هلل ٌركَذَ ظَقِئَتْسا ّوُه ْنإف دقْراف ءليوط ُلَْل َكْبلَع ٍءةَنْقُع َلُك ىلع ُبِرْصَي ِدَمُع الث مَ ان

 اّلَِو  ِسْفَنلا َبّيظ ًاطيِشَت َحَبْصَأَك ٠ ءاَهْلُك ُهَدَفُع ْتَّلَحْلا ىَّلَص ْنإَك «ٌةينا ٌةَدْقُع ْتَّلَحْلا اَّضَوَت ْنِإَف ٌفَدْقُع

 ."”«نالْسُك ِسْفَنلا تيب َحّبْصَأ

 . ةرطفلا ٌحيحص هعفدي ال ام سفنلاو ندبلا ةضايرو ةحصلا ظفح بابسأ نم يعرشلا موصلا يفو

 ءةحصلا ظفحو «ةوقلا بابسأ مظعأ نم يه يتلا ةيلكلا تاكرحلا نِم هيف امو داهجلا امأو

 هنم هل نم هفرعي امنإ رمأف ءنزحلاو مغلاو مهلا ٍلاوزو ءامهتالضف عفدو «ندبلاو بلقلا ةبالصو

 يف يشملاو ؛لاصنلابو «ليخلا ىلع ةقباسملا كلذكو «كسانملا لعفو ؛جحلا كلذكو ءبيصن

 دجاسملا ىلإ يشملاو « مهزئانج عييشتو «مهاضرم ةدايعو « مهقوقح ءاضقو «ناوخإلا ىلإو جت جئاوحلا

 .كلذ ريغو «لاستغالاو ءوضولا ةكرحو «تاعامجلاو تاعمجلل

 لصوتلا نم هل عرش ام امأو ؛تالضفلا عفدو «ةحصلا ظفح ىلع ةئيعملا ةضايرلا هيف ام ٌلقأ اذهو
 .كلذ ءارو رمأف ءامهرورش عفدو «ةرخآلاو ايندلا تاريخ ىلإ هب

 .ةريره يبأ ثيدح نم (1ا/57) ملسمو )١١47(: يراخبلا هجرخأ )١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملكك ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 الو ءامهماقسأ عفدو ءاهتحص ظفحو «بولقلاو نادبألا بط يف يده لك قوف هيده نأ ٌتملعف
 قيفوتلا هللابو .هدشر رضحأ دق نمل كلذ ىلع ديزم

 ٌرورسو ٌةذللا هب متت «ةحصلا هب ظّلحي ءيده لمكأ هيف هيله ناكف ءاَبلاو عامجلا امأو :لصف
 هدصاقم يه رومأ ةثالثل لصألا يف َّعِضَو َعامجلا نإف ؛ ءاهلجأل عضو يتلا هّدصاقم هب لصحيو ؛سفنلا
 :ةيلصألا

 .ملاعلا اذه ىلإ اهزورب هللا ردق يتلا ةدّعلا لماكتت نأ ىلإ عونلا ماودو «لسنلا ظفح : اهدحأ
 .ندبلا ةلمجب هّئاقتحاو هّسابتحا رضي يذلا ءاملا جارخإ : يناثلا
 ذإ «ةنجلا يف يتلا ةدئافلا يه اهّدحو هذهو «ةمعنلاب عتمتلاو «ةذللا ٌلينو ءرطولا ءاضق :ثلاثلا

 .لازنإلا هٌُعرفتسي ناقتحا الو كانه َلّسانت ال

 ىلع ُتلاغلا :سونيلاج لاق .ةحصلا ظفح بابسأ دحأ نم عامجلا نأ نوري ءابطألا ءالضفو
 ءاضعألا هب يذتغت يذلا يفاصلا مدلا نم هنوك نأل ءبطر راح هجازمو ؛ءاوهلاو رانلا ينملا رهوج
 نقتحملا ٌجارخإ وأ «لسنلا بلط يف الإ هجئارخإ يغبني ال هنأ ملعاف «ينملا لضف تبث اذإو «ةيلصألا
 دقو «كلق ريغو «ٌعرصلاو «نونجلاو «ٌساوسولا : اهنم «ةئيدر ًاضارمأ ثدحأ هئاقتحا ماد اذإ هنإف ءهنم
 بجوُت ةيمُّس ةيفيك ةيفيك ىلإ لاحتساو دسف هّسابتحا لاط اذإ هنإف «ًاريثك ضارمألا هذهل نم هّلامعتسا ءىربُي
 ..عامج ريغ ني اهدنع رثك اذإ مالتحالاب ٌةعيبطلا هعفدت كلذلو ءانركذ امك ةئيدر ًاضارمأ

 هيلإ جاتحا نإف «يشملا عدي ال نأ : ًاثالث هسفن نم دهاعتي نأ لجرلل يغبني :فلسلا ضعب لاقو
 مل اذإ رثبلا نإف «عامجلا عدي ال نأ يغبنيو «قيضت هءاعمأ نإف «لكألا عدي ال نأ يغبنيو ءهيلع ردق ًاموي
 .اهؤام بهذ حزنت

 ءاهيراجم تّرسناو «هباصعأ ىوق تفعض ؛«ةليوط ةدم عامجلا كرت نم :ايركز نب دمحم لاقو /
 «مهتاكرح ُترْسَعو «مهنادبأ تدربف ءاقيشقتلا نب عون وكرت ةءاج ةيادو لاق .٠ هركذ صّْلقتو

 . مهمضهو مهتاوهش تلو «ببس الب ةبآك مهيلع تعقوو
 «ةأرملل كلذ ٌليصحتو مارح نع فما ىلع راو «سفنلا تاكو ءرصبلا ٌضغ :هعفانم نمو

 ّْنِم ىلإ ٌبْبح» :لوقيو :هبحيو هذهاعتي دلي ناك كلذلو قأرملا عفنيو ءهارخأو هايند يف هسفن عفني وهف
 , 7«ُبيطلاو ُءاَسْنلا : ُمُكاَيْنُد

 ماعطلا نع ربصأ :يهو ؛ةفيطل ةدايز ثيدحلا اذه يف دمحأ مامإلل (دهزلا» باتك يفو
 .«نهنع ربصأ الو .بارشلاو

 ©7:ممألا مُكَيَر ٌرْئاَكُم يّنِإَف اوُجّوَرَت» :لاقف هتمأ جيوزتلا ىلع ثحو

 .ءاسن اهرثكأ ةمألا هذه ٌريخ : سابع نبا لاقو

 دانسإب «سنأ ثيدح نم ,(9447) ىلعي وبأو «(8841/) «ىريكلا» يفو «71/7 يئاسنلاو ء.145١و 178 /” دمحأ هجرخأ )١(
 يف دمحأل هازعو 71/7 «ريدقلا ضيف» يف يرانملا اهركذ ةينآلا دمحأ ةدايزو «يجيرختب )١( مقرب «ءاسنلا ةرشع» رظناو ءنسح
 . ةفيعض ةدايز يهو «دهزلا»

 .ثيداحأ ةعست دعب يتأيسو هيوقت دهاوش هلو «ةمامأ يبأ ثيدح نم ال8 /7 يقهيبلا هجرخأ (؟)



 ةظقيلاو مونلا رمال هريبدت يف :لصف مما هيل دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 00 اا شةئالل م

 "”«يئِم َسْيَلُكيِنَنُس ْنَع َبْعَر ْنَمَك ٌرطْفأَو ُموُصَأَو ُموُقَآَو ْماَنَأَو ءاَسّنلا جّورَتأ يّنإ» :لاقو 0

 .جزفلي ظَنخأَو ءرَصْبلل ٌصحأ هه وميك ةهاَبلا مك عاطتشا نم «باَبّلا ٌرَشعَم م اي» :لاقو

 ١ . "7«ةاججو ُهَل هن ءٍمؤصلاب هيل غلي مل نمو

 . 9هكّيِعألُثو اهبِعالث اركي الهه : هل لاق ايت رباج جوزت املو

 ْنَأ َداَرَأ ْنَم» :هل هللا لوسر لاق :لاق ءكلام نب سنأ ثيدح نم :«هنئس» يف هجاَم نبا ىورو

 ««رْئاَرَحلا جّوَرَتْلَك ءارّهُم ًارهاظ َهّللا ىَقْلَي
 .«00«حاكتلا لفي نيباحممْلل رت لد :لاق « هعفري سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ (هنئسا يفو

 ُرْيَكَو عام اًيْيَّدلا» : هلك هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم هملسم حيحص» يفو

 . 99هُةحلاّصلا ُةَأْرَملا اًينُّدلا عام

 يبأ نع «يئاسنلا نئس» يفو «نيدلا ٍتاوذو ناسحلا راكبألا حاكن ىلع هتمأ ضّرحُي ٌدَِكَي ناكو

 ُهُفِلاَحُت الو ّرَمأ اَذإ ُهعيِطْنَو رقت اذ هٌرْسَت يّنا» :لاق ؟ريخ ءاَسْنلا يأ : لكي هللا لوسر لئس :لاق ةريره

 . "'هولاَمَو اَهِسْفَت يف ُهَرْكَي اميف

 ءاهيبيلو ءاهلاَمججِلو ءاهيَسَحِلو ءاهياَمي ٌةْرَملا حَكنا :لاق كي يبنلا نع :هنع «نيحيحصلا» يفو
 , "وهادي ْتَيِرَت «نيّدلا ٍِتاَّذب ٌرفظاف

 نب لِقْعَم نع ؛دواد يبأ ننس» يف امك ءدلت ال يتلا ةأرملا هركيو ءدولولا حاكن ىلع ثحي ناكو

 ءدلتال اهنإو ءلامجو بسح َتاذ ٌةأرما ُتبصأ ينإ :لاقف ِهلَي يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ ءراسي

 ينك ٌدوُلّولا ٌدوُدَولا اوُجّوَوّت» :لاقف «ةئلاثلا هاتأ مث «هاهنف «ةيناثلا هاتأ مث .«ال» :لاق ؟اهججوزتأفأ
 . 90ه ٌرئاَكُم

 2"”«كاّنحلاو ءٌرظَعتلاو ُكاَوّسلاو «ُحاَكنلا :َنيِلَسْرُملا ننس نِ ٌعَيْرأد :ًاعوفرم هنع يذمرتلا يفو

 تطقسو «ناتخلا هنأ :باوصلا :لوقي ظفاحلا جاجحلا ابأ تعمسو ءايلاو نونلاب «عماجلا» يف يور

 .يذمرتلا ىسيع يبأ خيش نع يلماحملا هاور كلذكو «ةيشاحلا نم ُنونلا

 كي هللا لوسر ناكو ءاهئاَسِل ٌضمو ءاهُنيبقتو «ةأرملا ٌةبعالم عامجلا ىلع هُميدقت يغبني اممو
 . اهلبقيو ءهّلهأ بعالُي

 .سنأ ثيدح نم ؛(501١) ملسمو :(50517) يراخبلا هجرخأ 000(

 .دوعسم نبأ ثيدح نم )١400(: ملسمو 0077(«2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(65 ح) (1555) ملسمو «(0019/4) يراخبلا هجرخأ ()

 يدع نبأ لاق ؛ناميلس نب مالسو ءميلس نب ريثك فعضل «فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاقو «(1857) هجام نبا هجرخأ (4)

 . ريكانم هدنع : ٍليقعلاو

 . تاقث هلاجرو «حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو :«(18419) هجام نبا هجرخأ (5)

 .نسح ثيدح وهو 238/1 يئاسنلا هجرخأ 010 0145190 ملسم هجرخأ (5)

 - ةريره يبأ ثيدح نم ؛(1455) ملسمو ,(6040) يراخبلا هجرخسأ (4)

 . هيوقت دهاوش ثيدحللو «نسح ٍدانسإب «56/7 يئاسنلا اذكو )27500٠« دواد وبأ هجرخأ (4)

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءلوهجم وهو «لامشلا وبأ هيفو ؛80١203) يذمرتلا هجرخأ )٠١(



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 484 ةظقبلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 . ”اهِناَسِل ٌصُميو «ةشئاع لبقي ناك ِدَي هنأ (هننس» يف دواد وبأ ىورو

 .ةبعالملا لبق ةعقاوملا نع كك هللا لوسر ىهن :لاق هللا دبع نب رباج نع ركذيو
 ملسم ىورف «نهنم ةدحاو لك دنع لستغا امبرو ءدحاو لسغي نهلك هءاسن عماج امير ِديِكَو ناكو

 . "0يجاَو ٍلْسْعب هئاسن ىلع ُفوطي ناك كك يبنلا نأ «سنأ نع (هحيحص» يف

 هئاسن ىلع فاط هلي هللا لوسر نأ ولكي هللا لوسر ىلوم عفار يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ ىورو
 :لاقف «ًادحاو ًالسُع تلستغا ول !هللا لوسر اي :ٌتلقف «ًالسغ نهنم ةأرما لك دنع لستغاف ؛ةليل يف
 . 9ُبيظأَو ٌرَهظَأَو ىكْرأ اذه»

 هحيحص» يف ملسم ىور امك «نيعامجلا نيب ءوضولا لسغلا لبق ٌدوعلا دارأ اذإ عماجملل عرشو
 ُدوُعَي نأ داَرأ َمُث ُهَلْهَأ ْمُكُد أ ْنَنَأ اذإ» : كَ هللا لوسر لاق :لاق ,يرْذُحلا ديعس يبأ ثيدح نم
 , 9وأَضَوَتيلَ

 «عامجلاب للحت ام ضعب ٍفالخإو «سفنلا بيطو «طاشنلا نم ءطولا دعب ءوضولاو لسغلا يفو
 ةفاظنلا لوصحو «عامجلاب هراشتنا دعب ندبلا لخاد ىلإ يزيرغلا راحلا عامتجاو «ةفاظنلاو رهطلا لامكو

 .هيف ىوقلاو ةحصلا ظفحو ؛عامجلا يف ريبدتلا نسحأ نم وه ام ءاهفالخ ضغبُيو هللا اهبحُي يتلا
 هتسوبيو «هدربو هرح يف ندبلا لادتعا دنعو ءمضهلا دعب لصح ام عاّمجلا عفنأو :لصف

 هررض كلذكو «هولخ دنع هررض نم لقأو لهسأ ندبلا ءالتما دنع هررضو .هئالتماو هئالخو ءهتبوطرو
 اذإ عماجُي نأ يغبني امنإو ؛هتدورب دنع هنم لقأ هترارح دنعو «ةسوبيلا دنع هئم لقأ ةبوطرلا ةرثك دنع
 الو «عباتتم رظن الو «ةروص يف ركِف الو فلكت نع سيل يذلا ماتلا راشتنالا لصحو «ةوهشلا تدتشا

 «ينملا ٌةرثك هب تجاه اذإ هيلإ ردابيلو ءاهيلع هسفن لمحيو ءاهفلكتيو عامجلا ًةوهش ّيعدتسي نأ يغبني
 «ةضيرملاو ءاهل ةوهش ال يتلاو ءاهلثم أطوُي ال يتلا ةريغصلاو زوجعلا َعامج رذحيلو ؛هّقَبَس دتشاو
 نم لاق نم طلغو «ةيصاخلاب عامجلا فعضيو «ىوقلا نهوُي ءالؤه ءطوف «ةضيغبلاو ءرظنملا ةحيبقلاو
 امبر ىتح ءدسافلا سايقلا نم اذهو «ةحصلل ٌظفحأو ركبلا عامج نم ٌعفنأ بيثلا عامج نإ :ءابطألا
 .ةعيرشلاو ٌةعيبطلا هيلع تقفتا املو «سانلا ٌءالقع هيلع امل فلاخم وهو ؛مهضعب هنم رذح

 مدعو ؛هتبحم نم اهبلق ءالتماو ءاهعماجم نيبو اهنيب قلعتلا لامكو ةيصاخلا نم ركبلا عامج يفو
 دقو ,20هأركي تَجّوَوَت اله :رباجل هلك يبنلا لاق دقو «بيثلل سيل ام «هريغ نيبو هنيب اهاوه ميسقت
 نم هل نلعج نم لبق ّدحأ َنُهْئمظي مل نهنأ «نيعلا روحلا نم ةنجلا لهأ ءاسن لامك نم هناحبس هللا لعج
 يفف ءاهيف عترُي مل ةرجشو ءاهيف َعِيرأ دق ةرجشب َتْرَرَم ول تيأرأ : كك يبنلل ةشئاع تلاقو «ةنجلا لهأ
 . اهريغ ًاركب ذخأي مل هنأ ديرت «2"”ءاهيف ْعَْرُ ْمَل يتلا يف» :لاق ؟كريعب ِتْرُت تنك امهيأ

 )١( يدزألا رانيد نب دمحم فعضل «فيعض هدانسإو «(77785) دواد وبأ هجرخأ .

 .00:9) ملسم هجرخأ (؟)

 . عفار بأ نبا ةمع ئملس لجأل «فيعض ٍدانسإِب (197) مقرب «ءاسنلا ةرشع» يف يئاسنلاو «(7316) دواد وبأ هجرخأ (7)
 .ًاثيدح رشع ينثا لبق مدقت (0) .0708) ملسم هجرخأ (1)
 . (601/07) يراخبلا هجرخأ 0



 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف م44 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا دا

 ةضيغبلا عامجو «ىنملل هغارفتسا ةرثك عم ندبلل هفاعضإ ُّلِقَي سفنلا يف ةبوبحملا ةأرملا عامجو
 «ًادج رضم هنإف ءًاعرشو ًاعبط ٌمارح ضئاحلا عامجو .هغارفتسا ةلق عم ىوقلا نهوُيو «ندبلا ُلِحُي
 .هنم رذحت ةبطاق ءابطألاو

 تيمس اذهبو «ةلبّقلاو ةبعالملا دعب اهل ًاشرفتسم «ةأرملا ٌلجرلا ٌولعي نأ عامجلا لاكشأ نسحأو

 لاق امك «ةأرملا ىلع لجرلا ةيِماّرَق مامت نم اذهو 2« ”«ٍشارِْل ُدّلَولا» : لكي لاق امك «ًاشارف ةأرملا

 :ليق امكو ء["# :ءاسنلا] «ولَسْيلا َلَع بروُمدَ ُلاَبَيلا» : ىلاعت

 ْولَمَقيمَواَخ يِضاَرَفدْ/عَو يِبُلِقيًأشَرِف ثئاكاَهْمو اَذإ

 هذه ىلع هغبسأو سابللا لمكأو 201417 :ةرقبلا] 4ّنَّْل ُسساَيِ منو كَل ُساَيِل نهال : ىلاعت لاق دقو

 نم ٌدوخأم ٌلضافلا ٌلكشلا اذهق ءاهل سابل ةأرملا ُفاَحِل كلذكو هل سابل لجرلا شارف نإف ءلاحلا

 اهنأ وهو ءرخآ هجو هيفو .رخآلل نيجوزلا نم لك نم سابللا ةراعتسا ٌعقوم نسحي هبو ءةيآلا هذه

 : رعاشلا لاق «سابللاك هيلع ُنوكتف ءًانايحأ هيلع تطعنت

 اساَبِلوْيَلَعثَئاَكَفْشْئَكَت اهديج ىَنَق ٌعيِجحَصلا اَماَدِإ

 هللا عبط يذلا يعيبطلا لكشلا فال وهو :هرهظ ىلع اًهَعِياجيو «ةأرملا ُهوُلعت نأ هلاكشأ أدرأو

 يقب اميرف هلك هُجورخ ٌرّسعتي ينملا نأ «دسافملا نم هيفو ؛ىثنألاو ركذلا عون لب «ةأرملاو لجرلا هيلع

 نإف ًاضيأو «جرفلا نم ٌتابوطر ركذلا ىلإ لاس امبرف ءًاضيأو ءرضيف ءدسفيو نفعتيف هنم وضعلا يف
 نإف ءًاضيأو «دلولا قيلختل هيلع هيامضناو هيف هعامتجاو ءاملا ىلع لامتشالا نم نكمتي ال محرلا

 .عرشلاو عبطلا ىضتقم تفلاخ ةلعاف تناك اذإو «ًاعرشو ًاعبط اهب لوعفم ةأرملا

 تناكو .ةأرملل ٌرسيأ وه : نولوقيو «فرح ىلع نهبونج ىلع ءاسنلا نوتأي امنإ باتكلا لهأ ناكو

 ياتي » : لجو زع ُهَللا لزنأف «كلذ مهيلع ٌدوهيلا تّياعَف «نهئافقأ ىلع ءاَّسْنلا ُحَرَْت راصنألاو شيرق

 1937 :ةرقبلا] ني نأ خترَح انك كَل ٌكتيَع

 ءاهلبق يف اهربد نم هتأرما لجرلا ىتأ اذإ :ٌلوقت ل يراجلا تناك :لاق «رباج نع «نيحيحصلا» يفو

 ها متع نأ 52 اوك ْمُكَل ٌتِرَع ٌُُدآَس9 : لجو زع هللا لزنأف ءلوحأ دلولا ناك

 *0هيحاَو ماَمِص يف َكِلذ نأ َرْيَ يثري َءاَش ْنِإَو «ةيبجم ءاش نإ» :ملسمل ظفل يفو
 .دلولاو ثرحلا عضوم وهو «جرفلا :دحاولا مامصلاو ءاههجو ىلع ةبكنملا :ةيّبجملاو
 ءطو ةحابإ فلسلا ضعب ىلإ بسن نمو «ءايبنألا نم يبن ناسل ىلع طق حبي ملف ربدلا امأو

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ؛دواد يبأ نئس» يفو «ءهيلع طلغ دقف اهرُبُد يف ةجوزلا

 . 90اَهربُك يف ٌةَْرَملا ئَنأ ْنَم َْنوُعْلَم»

 .ةشئاع ثيدح نم «(1451) ملسمو :«(؟1/40) يراخبلا هجرخأ )١(

 4١. ص ناويدلا ءيدعجلا ةغبانلل تيبلا (؟)

 .هيوقي ام ربخلل نكل «سلدم وهو «قاحسإ نبا ةنعنع هيف . سابع نبا نع «(7174) دواد وبأ هجرخأ (9)

 1١19(. ح) )1١4930( ملسم هجرخأ (5) .(1478) ملسمو ((4518) يراخبلا هجرخأ (4)

 .دهاوشو قرط ثيدحلل نكل «فيعض دلخم نب ثراحلا هيفو :(177) مقرب «ةرشعلا» يف يئاسنلاو )7١171(: دواد وبأ هجرخأ (1)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ©” ل ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 0 4 يف هتأرما عما لمَ نإ هللا ري الد :هجام نباو دمحأل ظفل يفو
 هَكدَصَ ًانهاك ْوَأ ءاَمِرُبُح يف ٌةآَرما وأ ًاضْئاَح تأ ْنَم » :دمحأو يذمرتلل ظفل يفو

 0 ِدّمَحُم ىّلَع َلِزْنَ

 .©0رَفَك ذَقَك رابثألا يف ِءاَسْنلاو ٍلاَجّرلا ّنِم ًائْيَش نأ ْنَمه :يقهيبلل ظفل يفو

 نع ءرانيد نب ورمع نع هيبأ نع .سوواط نبا نع «حلاص نب ةعمز ينثدح :«عيكو فنصم» يفو
 : كو هللا لوسر لاق : :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق :لاق ديزي نب ِهّللا دبع

 , قهر ٍراَبْأ يف» : :ةرم لاقو «نِمزاجعأ يف ءاَسْنلا اوُنَأت ال .قحلا َنِم

 نإ ؛ٌنِمِزاَجْعَأ يِف َءاَسنلا اوُنأَت الد :هلي هللا لوسر لاق :لاق «قلط نب يلع نع :يذمرتلا يفو
 . 9ٌقحلا نم يحّتشَي ال هللا

 نكد :لاق ءيومألا ىبحي نب ديعس نع ؛يلماحملا نع هثيلح نم :يدع نبال ؛لماكلا» يفو
 يف ءاَسْنلا اوأت آل» : هعفري دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبُع يبأ نع «عيفر نب ديز نع «ةزمح نب دمحم
 . 7:نوِزاَجْعَ

 يف َءاَّسّنلا وأ َلاَجّرلا نأ ْنَم» : ًاعوفرم رذ يبأ نع ؛يرهوجلا يلع نب نسحلا ثيدح يف انيورو
 , 9ونَقَك ْدَقَف  يِراَبْدَأ

 :هعفري رباج نع ءردكتملا نب دمحم نع ؛ ؛حلاص يبأ نب ليهس نع « شايع نب ليعامسإ ىورو
 نم ينطقرادلا هاورو . ٌنهِضوُشُح يف امنا اوُنأَت ال ءّنَحلا ّنِ م ييحَتسَي ال هلا نإ وللا ّنِو اوُيحتسا»

 0 ٌنوِشوُشُح يف انا كاَْأَم لجي ال «قحلا نم يحسم ل هلل إِلا : :هظفلو «قيرطلا هذه

 :لاقف اهربد يف هتأرما يتأي يذلا نع ةداتق لس :لاق «ماّمه انثدح «ةبدُه انثدح : يوغبلا لاقو

 هذ ىَرْفُصلا ٌةَيِوُللا كلِ" : لاق ِلكي هللا لوسر نأ ءهدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ينئدح

 نب ورمع نع ؛ةداتق نع انربخأ «مامه انثدح :لاق «نمحرلا دبع انثدح : ةهدئسم) يف دمحأ لاقو
60 

 ام َرمك دَقُك ءهََدَصَع هج

 هركذف «ةهدج نع «هيبأ نع « بيعش

 .دهاوش ثيدحلل نكل ءًاضيأ ثراحلا هيفو «(114) «ةرشعلا» يف يئاسنلاو ؛(1475) هجام نباو ء44و 775 /؟ دمحأ هجرخأ )١(

 .ةجح ريغ مرثأ نب مكح هيفو ةريره نأ تيدح نم 180(0) يذمرتلاو 61و 4٠ 8/7 دحأ هجرخأ (؟)

 نب ركب فعضب هلعأو ء144 ء١/148 «ءافعضلا» يف ليقعلا هجرخأ امنإو «بعشلا» يف الو «ىربكلا نئسلا» يف هرأ مل (5)

 .حيحصلا وهو «ًافوقوم ةريره يبأ نع 217 176 ؛ةرشعلا» يف يئاسنلا هجرخأو هفقو ححصو «سينخ

 . حلاص نب ةعمز فعضل «فيعض ٍدانسإب 2175 2176 «ةرشعلا» يف ذ يئاسنلا هجرخأ (8)

 لاقو ؛ةريثك دهاوش هل ءحيحص ثيدح وهو 21472141 14٠- «ةرشعلا» يف يئاسنلاو «(1154) يذمرتلا هجرخأ (0)
 .نسح ٌثيدح :يذمرتلا

 .دوعسم نبا هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأ «عطقنم وه مث «عيفر نب ديز فعضب هلعأو 27١5/7 يدع نبا هجرخأ )0

 هدانسإ ةريره بأ نع )١/ ١44( ءافعضلا يف يليقعلا هجرخأ ءهنهو ليلد ةدمتعملا ثيدحلا بتك نع هولخو فداتسإ ىلع فقأ ملا 20

 . فيعض
 .اهنم اذهو ءنييئدملا نع هتياور يف شايع نب ليعامسإ فعضل «فيعض ٍدانسإب «788 /5 ينطقرادلا هجرخأ (8)

 . يجيرختب (114) «ءاسنلا ةرشع# رظنأ «هفقو حجارلاو «لولعم هنكل ؛تاقث هلاجر (9)
 «ةرشعلا» يئاسنلا هجرخأ اذك ؛ءفوقوم حيحصلاو .ًاعوفرم حصي ال نكل «نسحلا هدائسإ رهاظو 2187 /؟ دمحأ هجرخأ )٠١(

 . ًافوقوم ورمع نب هللا دبع نع «(115)



 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف مالا (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا ا ل كا ااا 453 ا (5) دابعلا رييخ يده يف داعملا داز

 يف [177 :ةرقبلا] 4ْمُكَل ٌتْرع ٌحُاَنط :ةيآلا هذه تلزنأ «سابع نبأ نع : ًاضيأ «دنسملا» يفو

 .2”جَرَقلا يف ناك اَِإ لاح َّلُك ىلع اهتثا» :لاقف ءهولأَسد يي هللا لوسر اَوَتأ راصنألا ّنِه سان

 :لاقف لَو هللا لوسر ىلإ باطخلا ُنِب ٌرمع ءاج : :لاق : سايع نبا نع : ًاضيأ «دنسملا» يفو

 أتش هيلع يمل :لاق ؛ةحرابلا يلحر تلوح : :لاق «؟ككلْمأ يذلا امو :لاقف « «تكله هللا لوسر

 ٌةَضْيَحلا ِقَّناَو يِذاَو لبقأ» م :ةرقبلا] تق َّنَأ م 7ع اأك مل كير رع وال :هلوسر ىلإ هللا ىحوأف

 . ©9ربُكلاو
0007 

 هد بدلا يف ما وأ دار تأ ٍلجَر ىلإ ُهللا رب الد : ًاعوفرم سابع نبا نع :يذمرتلا يفو

 لاب رك : :هعفري بزاع نب ءاربلا نع ءامود نب نيسحلا نب نسحلا يلع يبأ ثيدح نم انيورو

 ْنَمَو ٍقاَكّرلا ٌعِناَمَو اهرب يف ةأّرملا ٌحكاَنَو «ُتوُيُدلاَو ءٌرِجاّسلاو «ُلِياَقلا : :ومألا ذَ ْنم ةَرْشَع ميظعلا

 نمو «بزلا لف نم حالا يابو .رقلا يف ذ يِعاّسلاو ِرْمَلا ٌبِراَشَو «ٌّجُحَي ْمّلَو َتاَمَك ٌةَعّس َدَجَو

 7 هله مرْحَم تاَذ حكت

 نأ ءرماع نب ةبقع نع ؛ناعاه نب حّرشم نع ةعيهل نب هللا دبع انئدح : بهو نب هّللا دبع لاقو

 . ّنهراَبْدَأ : ينعي ””«ٌنِهّش ًءاحم يف َءاَسّنلا يِنأَي ْنَم ٌنوُعلمه : لاق هلي هللا لوسر

 0 الخ الاق «سابع نباو ةريره يبأ ثيدح نِم «ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم» يفو

 «لجو زع هللاب قحل ىتح ةنيدملاب اهبطخ ةبطخُ ٌرِخآ يهو هتافو لبق
 ارْما َحَكَن ْنَم» :لاقو اهيف انظعو

 1 ُساَّنلا هب ْىّدََكَي ةّقيجلا نم ُنَْنأ ُهحيرَو وَماَيِقلا َمْوي ٌرِشَُح ءاّيِبَص وأ الجر وأ اَهرُبُك يف

,راث ْنِم ٍتوُباَن يف ُلَحْدُيو ًالْذَع الو ًافْرَص ُهْنِم ُلَبْقَي الَو ُهَّرْجَأ هللا طَبخأَو راّثلا
 ٌريماسَم ِهْيَلَع ُدَشْيو 

 .بتي مل نمل اذه :ةريره وبأ لاق ران ْنِم

 ال «ٌقَحلا ّنِم يِحَتْسَي آل هللا نإ» : :هعفري تباث نب ةميزُش ثيدح نم «يناهبصألا ميعن ز وبأ ركذو '

 2 يرام يف ءاتلا اوُنأَت

 نايتإ ا نع لق يبل كأس ةاجر نأ ءبا نب ميوخ نم ؛حالجلا نب ةسيحأ نب رمح نه «بئاسلا

 يأ يف ْوأ ِنيِنيْرُحْلا يأ يف كلُ تنك : :لاقف هاعد ىلو املف 0 املف :.«ٌلالح# :لاقف «نهرابدأ يف ءاسنلا

 .دعس نب نيدشر لجأل «فيعض ٍدنسب 558/١« دمحأ هجرخأ )١(

 .تاقث هلاجرو 8/1 «ريسفتلا» يف يرغبلاو (44) ؟ةرشعلا» يف يئاسنلاو ؛(7584) يذمرتلاو «؟417//١ دمحأ هجرخأ (1)

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو )١١760(«: يذمرتلا هجرخأ ()

 نب نسحلا هتلع نأ رهاظلاو ؛(4184) ؛عماجلا فيعض» يف وهو :ركاسع نبال هازعو «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذ (4)

 .روز ينعي :يبهذلا لاق . .هسفنل عّمس : بيطخلا نع لقنو ؟نازيملا» يف يبهذلا هركذ دقو اذه . نيسحلا

 وه اذهو ؛هدعبو طالتخالا لبق ءبهو نبا هنم عمس دقو . ةعيهل نبا هيف فيعض ٍدنسب 1 «لماكلا» يف يدع نبأ هجرخأ (0)

 .باوصلا

 كم 117/5 دمحأ هجرخأ ةميزخ ثيدح نإف ءروصق هيف اذه نكل ؛5175 /8 «ةيلحلا» يف وهو «ميعن يبأل فئصملا هازع 00

 .بابلا يف ثيدح حصأ وهو «مهريغو ؛.(6١٠ 44) 'ةرشعلا» يفو «(84848 )2447  ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو



 (*) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ىلا ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 يِيحْتْسَي ال هللا نإ «الُق اَمِريُم يف اَهِرْبُ ْني ْمأ ءْمَمنَك اَهليُق يف اَهِرُيُك نِمأ ِنَْتَفَحلا يأ يف وأ ِنَْنْزْرَحلا
 . 0 «ٌيراَيْدَأ يف ِءاَسّنلا اوُنأَ آل حلا نم

 ىلع ىنثأ دقو «ةقث يلع نب ِهَّللا دبعو ةقث يمع :لاقف ؟لوقت اًمف :يعفاشلل ليقف : عيبرلا لاق
 لب هيف صخرأ تسلف ءهتقث يف كشي ال نمم ةميزخو  حالجلا نب ورمع : ينعي - ًاريخ يراصنألا
 . هنع ىهنأ

 نأ اوحابأ مهنإف ؛ةمثألاو فلسلا نم ةحابإلا هنع لقن نم ىلع طلغلا أشن انه اه نمو :تلق
 «يف» ب ؟نم» عماسلا ىلع هبتشاف ءربدلا يف ال ربدلا نم أطيف «جرفلا يف ءطولا ىلإ ًاقيرط ُربُدلا نوكي
 .هشحفأو طلغلا َحِبقأ طلاغلا مهيلع طلغف «ةمئألاو فلسلا هحابأ يذلا اذهف ءاقرف امهنيب نظي ملو

 نع ساّيع ّنبا تلأس : دهاجم لاق [1؟ :ةرقبلا] ذأ ٌرَأ ُتْنَح ني تموت :ىلاعت لاق دقو
 ضيحلا يف : ينعي  اهلزتعت نأ ترمأ ثيح ني اهيتأت :لاقف 40 يرأ دنع نم حَمُوأَتط ىلاعت هلوق
 .هريغ ىلإ هّدعت الو «جرفلا يف :لوقي «هنع ةحلط يبأ نب يلع لاقو -

 «ثرحلا يف اهنايتإ حابأ هنأ :امهدحأ :نيهجو نم اهربُد يف ءطولا ميرحت ىلع ةيآلا تلد دقو
 :ىلاعت هلوق نم دارملا وه ثرحلا عضومو .ىذألا عضوم وه يذلا ٌشححلا يف ال دلولا عضوم وهو
 ٌدافتسم اهربد ني اهلبق يف اهُنايتإو 111+ :ةرقبلا] 4متْمِش نأ كَيرَع نأكل :لاق «قيآلا 4ْذَمأ دكرأ ُثْبَع ني)
 نبا لاق .فلخ نم وأ مامأ نم «متئش نيأ نم :يأ 4ٌمْفِش َّنَأ» :لاق ىلاعت هنأل ءًاضيأ ةيآلا نم
 .جرفلا : ينعي 4ٌكَدْرَع أوأت» :سابع

 لحم وه يذلا ٌنْشُحلاِب ٌنظلا امف «ضراعلا ىذألا لجأل جرفلا يف ءطولا مّرح هللا ناك اذإو
 رابدأ ىلإ ءاسنلا رابدأ نم ًادج ةبيرقلا ةعيرذلاو لسنلا عاطقنال ضرعتلاب ةدسفملا ةدايز عم مزاللا ىذألا
 .نايبصلا

 ءاهّرطو يضقي الو ءاهقح ُتّوفي اهربُد يف اهؤطوو ؛ءطولا يف جوزلا ىلع قح ةأرمللف :ًاضيأو
 .اهدوصقم ّلْصَحُي الو

 هنع نولداعلاف «جرفلا هل ءىيُه يذلا امنإو هل قلخُي ملو «لمعلا اذهل أيهتي مل ربدلا نإف :ًاضيأو
 . ًاعيمج هعرشو هللا ةمكح نع نوجراخ رْبُدلا ىلإ

 جرفلل نأل «مهريغو ةفسالفلا نِم ءابطألا ُءالَقُع هنع ىهني اذهلو «ءلجرلاب رضم كلذ نإف : ًاضيأو
 عيمج باذتجا ىلع نيعي ال ربدلا يف ءطولاو «هنم لجرلا ةحارو نّقتحملا ءاملا باذتجا يف ةيصاخ
 .يعيبطلا رمألل هتفلاخمل «نقتحملا لك جرخي الو ءءاملا

 .ةعيبطلل هتفلاخمل ًادج ةبعتم تاكرح ىلإ هُجاوحإ وهو ءرخآ هجو نم رضي : ًاضيأو
 .هسيالُيو «ههجوب لجرلا هُلبقتسيف ءوجنلاو رذقلا لحم هنإف :ًاضيأو
 .ةرفانملا ةياغ اهل رفانم «عابطلا نع ديعب بيرغ دراو هنأل ءًادج ةأرملاب رضي هنإف : ًاضيأو
 .لوعفملاو لعافلا نع ةرفتلاو ءمغلاو مهلا ٌتِدَحُي هنإف :ًاضيأو

 )١( ؛ةرشعلا» يف يئاسنلاو 259/7 يعفاشلا هجرخأ )٠١4(: «ريسفتلا» يف يوغبلاو 4" /* يواحطلاو ١/1948.

 و 0و اا اجاس ااا وارسل واطاوارسساب وسامر وس سمسم سس مسام
و
 

00 



 ا

 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةظقبلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف هذلازا

اا ا ا اص اه يصل
 00 ا

 هيلع ريصت ةشحو هجولا وسكيو ؛بلقلا ٌرون ٌسوطيو ءردصلا ملظيو ءهجولا ُهٌوَسُي هنإف : ًاضيأو

 .ةسارف ىندأ هل نم اهّقِرعي ءاميسلاك

 .دب الو «لوعفملاو لعافلا نيب عطاقتلاو ءديدشلا ضغابتلاو ةرفّثلا بجوُي هنإف :ًاضيأو

لإ ءحالص هدعب ىجرُي ٌداكي ال ًاداسف لوعفملاو لعافلا لاح دسفُي هنإف : ًاضيأو
 هللا ءاشي نأ ا

 . حوصنلا ةبوتلاب

 امهلدبيو ءامهنيب ةدوملاب بهذي امك ءاهدض امهوسكيو ءامهنم نساحملاب بهذي هنإف : ًاضيأو

 . ًانعالتو ًاضغابت اهب

 هللا نِم ّتقملاو ةنعللا بجوي هنإف ءمقنلا لولو «معنلا لاوز بابسأ ربكأ نم هنإف :ًاضيأو

 دق دبع ةايح فيكو ؛هُئمأي رش ّيأو ءاذه دعب هوجري ريخ يَأف «هيلإ هرظن مدعو «هلعاف نع هضارعإو

 .هيلإ رظني ملو ءههجوب هنع ضرعأو ؛هتقمو هللا ةنعل هيلع تلح

 «حببقلا نسحتسا ٌبلقلا اهدقف اذإف «بولقلا ةايح وه ءايحلاو «ةلمج ءايحلاب بهذي هنإف : ًاضيأو

 .هداسف مكحتسا دقف ذئنيحو «نسحلا حبقتساو

 هيلع هللا بكرُي مل عبط ىلإ هعبط نع ناسنإلا جرخُيو هللا اهبكر امع عابطلا ليحي هنإف :ًاضيأو

 ٌبيطتسيف ؛ىدهلاو «لمعلاو «بلقلا سكتنا ٌعبطلا سكت اذإو «سوكتم عبط وه لب ؛ناويحلا نبي ًائيش

 .هرايتخا ريغب همالكو هلمعو هلاح دسفيو «تائيهلاو لامعألا نم ثيبخلا ذئتيح

 .ءاوس هئروُي ال ام ةأرُجلاو ةحاقولا نم ثروي هنإف : ًاضيأو

 .هريغ هئروي ال ام ةراقحلاو لافّسلاو ةناهملا نم ثروُي هنإف :ًاضيآو

 ؛هايإ مهراقتحاو ؛هل سانلا ءاردزاو ءءاضغبلاو تقملا ةلح نم دبعلا وسكي هنإف : ًاضيأو

نم ىلع همالسو هللا ةالصف «ٌسِحلاب دهاشم وه ام هل مهراغصتساو
 هيده يف ةرخآلاو ايندلا ةداعس 

 .هب ءاج امو هيده ةفلاخم يف ةرخآلاو ايندلا ٌكالهو ءهب ءاج ام عابتاو

 بتارم وهو :مّرحملا :ًاعرش راضلاف .ًاعبط راضو «ًاعرش راض :ناعون راّصلا عامجلاو :لصف

 ءمايصلاو ؛مارحإلا ميرحتك «مزاللا نم ٌفخأ هنم ضراعلا ميرحتلاو .ضعب نم ٌدشأ اهّضعيب

 يف ٌّدح ال اذهلو «كلذ وحنو ضئاحلا ءطو ميرحتو «ريفكتلا لبق اهنم ٍرِهاظُملا ميرحتو .فاكتعالاو

 . عامجلا اذه

 :ناعونف :مزاللا امأو

 دنع ًادح لتقلا بجوُي وهو عامجلا رضأ نم اذهف «مراحملا ٍتاوذك «ةتبلا هّلِح ىلإ ليبس ال عون

ث عوفرم ثيدح هيفو «هريغو هللا همحر لبنح نب دمحأك «ءاملعلا نم ةفئاط
 . ""تبا

 ٌّقح :ناقح اهئطو يفف «جوز تاذ تناك نإف «ةيبنجألاك «ًالالح نوكي نأ نكمي ام : يناثلاو

 كلذي ٌراعلا مهقحلي براقأو لهأ اهل ناك نإو «قوقح ةثالث هيفف «ةهركم تناك نإف .جوزلل قحو هلل

 يذمرتلاو «(4401) دواد وبأ هجرخأ ءهلتقب و هللا لوسر رمأف ءهيبأ ةأرما جوزت لجر يف ءاربلا ثيدح نم كلذ درو )١(

 .نسح ثيدح وهو :(1701/) هجام نباو 1١4/3« يئاسنلاو «(135)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م1 قشعلا جالع يف يي هيده يف :لصف

 بسحب عونلا اذه ةرضمف .قوقح ةسمخ هيف راص «هنم مرحم تاذ تناك نإف «قوقح ةعبرأ هيف راص
 . ميرحتلا يف هتاجرد

 هنإف ءهنم راثكإلاك هتيمكب راض عونو «مدقت امك هتيفيكب راض عون :ًاضيأ ناعونف «ًاعبط راضلا امأو
 «ىوقلا رئاسو رصبلا فعضُيو «جنشتلاو «جلافلاو ءةشعرلا ثدحُيو ءبصعلاب رضيو «ةوقلا طقسُي
 .ةيذؤملا تالضفلل ةدعتسم اهلعجيو «يراجملا عسوُيو «ةيزيرغلا ةرارحلا ءىفطيو

 الو ؛مامح َرْثِإ الو .بعت ىلع الو ٌةديدش ًاضارمأ بجوُي هنإف ءعبش ىلع الو «يزيرغلا راحلا فعضُي هنإف .عوج ىلع ال .لدتعم نامز يفو ءةدعملا يف ءاذغلا ماضهنا دعب ناك ام هتاقوأ عفنأو
 .حرفلا ةدشو ٍنزحلاو ٌمهلاو مغلاك يناسفن لاعفنا الو .غارفتسا

 هيلع ٌمانيو ءاضوتي وأ لستغي مث «ماعطلا ماضهنا فداص اذإ ليللا نم عيزه دعب هتاقوأ دوجأو
 . ًادج ةرضم اهنإف ؛هبقع ةضايرلاو ةكرحلا رذحيلو ؛هاوق هيلإ ٌمِجاَرَتَق .هبقع ٌمانيو

 قشجلا جالع يف و هيده يف :لصف
 نّكمت اذإو «هجالعو هبابسأو هتاذ يف ضارمألا رئاسل فلاخم «بلقلا ضارمأ نم ضرم اذه

 نم نيتفئاط نع هباتك يف هناحبس هللا هاكح امثإو ءهّؤاد ليلعلا ىيعأو ءهؤاود ءابطألا ىلع َّزع مكحتساو
 .[رجحلا] 407 درتي ييخَس ىآ ْهّنب ةزنتت © تيك دك نإ ناب ةلزك 4 © بيعلا يع كلهتت لأ 96 ©© دز الو هلل اكلت ©) خس اك نيس جازم نإ لَك © ندم زكبرتملا لأ َهبيَول : اطول ةكئالملا تءاج امل مهنع ًارابخإ ىلاعت لاقف ءطول موق نع هاكحو .«فسوي نأش يف زيزعلا ةأرما نع هاكحف «نادرُملا نايبصلا قاشعو ءءاسنلا نم :سانلا

 «شحج تنب بنيز نأش يف هب يلبا هنأ هردق ٌّقح يي هلل لوسر زدقُي مل نم ٌضعب همعز ام امأو
 ىتح «اهكسمأ» : ةثراح نب ديزل لوقي لعجو ,هبلقب تذخأو ,«بوُلُقلا ِبْلَقُم َناَحْبْس» :لاقف اهآر هنأو

 نأش يف كلذ نأ معازلا اذه نظف ,200ب :برحالا] ةيآلا 4ُهلَتخت نأ نأ ُهَنأَو سالأ تتم هدب هلأ ام
 «هنم هللا هأرب ام ىلإ كك هللا لوسر هتبسنو «هّلهتحي ال ام هللا مالك هليمحتو «لسرلابو نآرقلاب لئاقلا اذه لهج نم اذهو «ةعقاولا هذه ركذو :ءايبنألا قشع هيف ركذو «قشعلا يف ًاباتك مهضعب فّنصو «قشعلا
 نب ديز ىعدُي ناكو فانبت دق ٍّيو هللا لوسر ناكو :ةثراح نب ديز تحت تناك شحج ٌتنب ٌبنيز نإف
 نم ةيشخلا يه هذهو ءهسفن يف هافخأ يذلا وه اذهف ءهنبا ىعدي ناك ًاديز نأل «هنبا ةأرما جّرزت هنأ سانلا ةلاق نم ىشخي ناكو «ديز اهقلط نإ اهجّيزتي نأ هسفن يف ىفخأو 4هّلأ كو َكَيِدَد َكدَع كينأ» : ل هللا ٌلوسر هل لاقف ءاهقالط يف ِهِكي هللا لوسر رواشف هيلع عّقرتو ممش اهيف ٌبنيز تناكو ءدمحم
 لوق لجأل هل هلحأ ام جّرحتي الف «هاشخي نأ ٌقحأ هللا نأو هل هللا لحأ اميف ّسانلا ىشخي نأ هل يغبني ال هنأ هملعأو ءاهيف هبتاعُي ال هيلع همعن اهيف ددعُي ةيآلا هذه هناحبس ركذ اذهلو ؛هل تعقو يتلا سانلا

 «يبرعلا نبا ماكحأ» رظنا .ثيدحلا كورتم ديز نباو ,(8019) يربطلا هجرخأ ءديز نب نمْحرلا دبع نع هوحن دروو ؛كورتم وهو ؛يدقاولا هيفو «ًالسرم ؛ىيحي نب دمحم نع 4 مكاحلا هقيرط نمو 2101/8 «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(
 . يجي رختب عمال



 قشعلا جالع يف لِي هيده يف :لصف كلان (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هلة تيل ااا اا كام ا ريش يده يف داعملا هاز

 جوزتيو «كلذ يف هب هّنَّمأ يدتقتل اهنم هرطو ديز ءاضق دعب اهايإ هجوز هناحبس هنأ هريخأ مث «سانلا

 نبل ْمُكِبانأ ُلَهلَسَو» :ميرحتلا ةيآ يف لاق اذهلو ءهبلُصِ هنبا ةأرما ال «ينبتلا نم هنبا ٍةأرماب لجرلا

 14١. :بازحألا] «هُكلاَجَر ني رن آنآ ٌدَحح نك اً :ةروسلا هذه يف لاقو [1 :ءاسنلا] 4ُْطبلْسأ ْنِم

 نع ّبذلا اذه لّمأتف «4 :بازحألا 4 يدب لو م مك ماا ٌلَمَج اًبو» :اهلوأ يف لاقو

 .قيفوتلا هللابو ءهنع نينعاطلا نعط عفدو وكي هللا لوسر

ت ملو ءاهنع هللا يضر ٌةشئاع هيلإ نهّيحأ ناكو «هءاسن ّبِحُي كي هللا ٌلوسر ناك معن
 هتبحم ُمُلبت نك

 تذختال ًاليِلَخ ضرألا لمآ ُنِم ًأذِخّتُم ُتْنُك ُوَل» :لاق هنأ حص لب «بحلا ةياهن هبر ىوس دحأل الو اهل

 . 9:ندخرلا ليل مكُبِجاَص ّنإم» :ظفل يفو "اليل ٍرْكب ابأ

 ةضّوعتملا ءهنع ةضرعُملا «ىلاعت هللا ةبحم نِم ةغرافلا ُبولقلا هب ىلتبُت امنإ روصلا قشعو :لصف

 قشع ٌضرم هنع كلذ عفد ؛هئاقل ىلإ قوشلاو هللا ةبحم نم ثلقلا التما اذإف ءهنع هريغب
 اذهلو ءروصلا

 «[1: :فسري] 4َنيَِلْخُملا كداب ْنِ ُمَنِإ َنَحَسلاَو هرثلأ ُدْنَع كِرْسِإ َكِلَدَحِح» :فسوي ٌّنح يف ىلاعت لاق

 « هجيتنو هّثرمث يه يتلا ءاشحفلاو ءوسلا نم هيلع ُبَّنرتي امو قشعلا عفدل ببس صالخإلا نأ ىلع لدف

 ىوس امم اغراف ينعي «غراف بلق ةكرح ٌقشعلا :فلسلا ٌضعب لاق اذهلو «هببسل فرص ببسملا ٌفرصف

 ًاغراف :يأ ١١[ :صصقلا] هدي يبا ُتَداَك نإ رس كتوم وأ دار حَبصْأَول :ىلاعت لاق .هقوشعم

 .هب اهبلق قلعتو ءهل اهتبحم طرفل «ىسوم نم الإ ءيش لك نِم

 امُّهدحأ ىفتنا ىتمف «هيلإ لوصولا يف عمطو «قوشعملل ٍناسحتسا :نيرمأ نم بكرم قشعلاو

 هركذ نع ُبْعِرُي مالكب مهضعب اهيف ملكتو «ءالقعلا نم ريثك ىلع قشعلا ُةَلِع تيعأ دقو ٌنشعلا ىفتنا

 :لوقتف «باوصلا ىلإ
بشألا نيب فلآتلاو بسانتلا عوقو ىلع هرمأو هقلخ يق لجو دع هللا ةمكح ترقتسا دق

 «ها

 جزامتلا ٌرِسف «عبطلاب هنع هترفُتو .هفلاخم نم هبورُهو «عبطلاب هسناجمو هقفاوُت ىلإ ءيشلا باذجناو

 «لاصفنالاو نيابتلا ٌرِسو «قفاوتلاو ٌلكاشتلاو ُبسانتلا وه امنإ يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف لاصتالاو

 رئاص هيلإو «لئام هلثم ىلإ لثملاف «رمألاو قلخلا ماق كلذ ىلعو «بسانتلاو لكاشتلا مدعب وه امنإ

 اَهجدَز اني َلَعَجَو َوَدِبَو ْقَن ني مْكَقَلَح ىلا ٌوُهظ : ىلاعت لاق دقو «رفان هنعو «براه هدض نع دّضلاو

 «هرهوجو هسنج نِم اهْنوك هتأرما ىلإ لجرلا نوكس َةلِع هناحبُّس لعجف 4 :فارعألا] « اهيل ّنْكَسَيِل

 ةقفاوملا الو «ةروصلا نسُحب تسيل ةلعلا نأ ىلع لدف «هنم اهُئوك  بحلا وهو  روكذملا نوكسلا ٌةلعف

 .ةبحملاو نوكسلا بابسأ نم ًاضيأ هذه تناك نإو «يدهلاو قلخلا يف الو ؛ةدارإلاو دصقلا يف

لتتا اَهْنِم َفَراَعَت اَمُك ةَدَنَجُم ٌدوُنُج ٌحاوزألا» :لاق هنأ لكي بلا نع «حيحصلا» يف تبث دقو
 «ف

 ةكمب ةأرما نأ :ثيدحلا اذه ببس يف هريغو ؛دمحأ مامإلا دنسم» يفو ."”(تّكتحلا اَهْنِ َركاَنَت امو

 .دوعسم نبأ ثيدح نم :(7747) ملسمو «سابع نبا ثيدح نم .(50) يراخبلا هجرخأ )١(

 .دوعسم نبأ ثيدح نم ؛(77817) ملسم هجرخأ (؟)

 ةالال /؟ دمحأو :(4874) دواد وبأو :(57748) ملسم هلصوو «ةشئاع ثيدح نم :(705) ثيدح رثاب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (0)

 .ةريره يأ ثيدح نم



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك قشجلا جالع يف و هيده يف :لصف

 :للو ُيبنلا لاقف «ٌسانلا ُكِحْضُت ةأرما ىلع تلزنف «ةئيدملا ىلإ تءاجف «سانلا ٌكِحِضُت تناك
 , ”ثيدحلا اةَدَنَجُم ٌدوُنُج ٌحاَوْرأْلا»

 الو ءأدبأ نيلئامتم نيب هتعيرش قَرَعُت الف ءهلثم ْمُكُح ءيشلا مكُح نأ هناحبُس هُتعيرش ترقتسا دقو
 هلدعو هتمكحبف ؛لاجرلا ءارآ ني نوكي لب «ًاناطلس هب لزني مل ام هتعيرش ىلإ هتبسنل امإو «فالتخالاو لئامتلا ةفرعم يف هريصقتل امنإو «ةعيرشلاب هملع ةلق امإف ؛كلذ فالجن َّنظ نمو «نيداضتم نيب ٌعمجت
 . نيفلتخملا نيب قيرفتلاو «نيلئامتملا نيب ٌةيوستلا وهو ءعرشلاو ُقلخلا ماق نازيملاو لدعلابو ءهعرشو هقلخ رهظ

 انو مهو اهلك نا ال : ىلاعت لاق «ةمايقلا موي كلذك وهف ءايندلا يف تباث هنأ امك اذهو
 هللا يضر باطخلا نب رمع لاق .[15 7 :تافاصلا] © ملل طم لإ موتها ملأ نوف نب 9 ودي

 . مهؤارظُنو مُههابشأ :مهجاوزأ :هللا همحر دمحأ مامإلا هدعبو هنع

 نم عم ءرملاف ءميحجلا يف ناطيشلا ةعاط يف نيباحتملا نيب نرقو ءةنجلا يف هللا يف نيباحتملا نيب َنرّقف :هريظنو هلكشب لمع بحاص لك نرق :يأ [ريركتلا 402 َتَجِيُن ُسْولأ دال : ىلاعت لاقو
 0026 رح الإ ًامؤُق ُءْرَملا ٌبِحُيال» :# يبنلا نع هريغو ؛مكاحلا كردتسم» يفو .ىبأ وأ ءاش بحأ

 هللا ٌبحأ ام ًةبحم ٌمِزلتست يهو .هللو هللا يف ةبحملا :اهلجأو اهلضفأف ؛ةددعتم عاونأ ةبحملاو
 .هلوسرو هللا ًةبحم ٌمِزلتستو

 .ام ٍدارم وأ «ةعانص وأ «ةبارق وأ ةلحن وأ ءبهذم وأ «نيد وأ «ةقيرط يف قافتالا ةبحم :اهنمو
 وأ «هداشرإو هميلعت نِم وأ هلام نم وأ ههاج نم امإ «بوبحملا نم ضرغ لينل ةبحم : اهنمو

 . هئاضقنا دنع كنع ىَّلو رمأل كّذو نم ّنِإف ءاهبجوم لاوزب لوزت يتلا ةيضرعلا ةبحملا يه هذهو ءهنم رطو ءاضق

 ءيش يف ضرعي الو «يناسفن جازتماو «يناحور ٌناسحتسا اهنإف «عونلا اذه نم قشعلا ٌةبحمو ءاهليزُي ضراعل الإ ٌلوزت ال ةمزال ةبحمف «بوبحملاو بحملا نيب يتلا ةبسانملاو ةلكاشملا ٌةبحم امأو
 .قشعلا نم ٌضرعي ام ٍفلتلاو «لابلا لغشو .لوحنلاو ساوسولا نم ةبحملا عاونأ نم

 نوكي ال هّلاب امف «يناحورلا بسانتلاو لاصتالا نم متركذ ام قشعلا ٌببس ناك اذإف :ليق نإف
 جازتمالاو يسفنلا لاصتالا هيس ناك ولف ؛هدحو قشاعلا فرط نم ًاريثك هدجت لب «نيفرطلا ني ًامئاد
 ؟امهنيب ةكرتشم ٌةبحملا تناكل «يناحورلا

 نم ةبحملا فّلختو «عنام دوجول وأ «طرش تاوفل هبّيسم هنع ُفّلختي دق ببسلا نأ :باوجلاف
 :بابسأ ةثالث دحأل نوكي نأ دب ال رخآلا بناجلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر :88/8 ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاقو :ةشئاع نع ةرمع قيرط نم (4781) للعي يبأ دنع تدرو امنإو ؛ةصقلا ركذ هيف سيلو ؛ةشئاع ثيدح نم م84و ه؟الو 746/5 دمحأ دنع وه )١(
 .دهاوش هلو «يبهذلا اذكو هنع تكسو «ةشئاع ثيدح ءانثأ يف 07084 /4 مكاحلا هجرخلأ ()



 قشِلا جالع يف لكك هيده يف :لصف ماب (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ف ٌكارتشالا بجي الو «ةيتاذ ال ةيضرع ةبحم اهنأو «ةبحملا يف ةلِع :لوألا
 «ةيضرعلا ةبحملا ي

 .بوبحملا نم ةرفث اهمزلي دق لب
ه وأ قْلَع يف وأ ءهقلُح يف امإ هل هبوبحم ةبحم عنمي بحملاب موقي عنام : يناثلا

 . وأ ؛هلعف وأ هيد

 . كلذ ريغ وأ هتئيه

ولو هتبحم يف بحملل هتكراشم ٌعنمي بوبحملاب موقي عنام :ثلاثلا
 نم هب ماقل ٌعناملا كلذ ال

 نم الإ طق نوكي الف ٌديتاذ ةبحملا تناكو «ٌعناوملا هذه تفتنا اذإف «رخآلاب ماق ام لثم هبحمل ةبحملا

 نم مهيلإ ٌّبحأ ٌلسرلا تناكل «رافكلا يف ةاداعملاو ةسايرلاو ءدسحلاو ربكلا ُعنام الولو :نيبناجلا

مهعابتأ بولق نم ٌعناملا اذه لاز املو ؛مهلاومأو مهيلهأو مهسفنأ
 ةبحم قوف مهل مهُتبحم تناك ؛

 .لاملاو لهألاو سفنألا

 نم عاونأ هلو «جالعلل ًالباق ناك ءضارمألا نم ًاضرم ناك امل قشعلا نأ :دوصقملاو :لصف

بوبحم لصو ىلإ ليبس قشاعلل امم ناك نإف «جالعلا
 يف تبث امك ءهجالع وهف ءأردقو اعرش ه

لا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم «نيحيحصلا»
 ٍنَم ٍباّبّشلا ٌرَشْعَم ايه : كي ه

 ىلع ٌّبحملا لدف .2”«ءاججو ُهَلُهَِ ءمْوّصلَ هْيَلَمك ْعطَعْسَي ْمَل نمو جوري ةءاَبلا مُكْنِم عاطَتْسأ

 هنع ٌلودعلا يغبني الف «ءادلا اذهل عضو يذلا جالعلا وهو «يلصألاب هرمأو .يلدبو «يلصأ :نيجالع

 . ًاليبس هيلإ دجو ام هريغ ىلإ

مل :لاق هنأ كَ يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛هننس» يف هجام نبا ىورو
 ث

 نهرئارح ءاسنلا لالحإ بيقع هناحبس هيلإ راشأ يذلا ىنعملا وه اذهو ”«حاكتلا َلْثِي ِنْيَباَحَتْمْلِل

 هفيفخت ٌركذف ءءاسلا] 409 اًنِيِعَص ننال َقِلِيَو كَسَع كري نأ ُهّنأ ُديرثل : هلوقب ةجاحلا دنع نهئامإو

 هناحبس هنأو «ةوهشلا هذه لامتحا نع هفعض ىلع لدي ناسنإلا فعض نع هرابخإو «عضوملا اذه يف

حابأو «عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا بياطأ نم هل هحابأ امب اهرمأ هنع فّمخ
 «هّثيمي تكلم امم ءاش ام هل 

ع ًافيفختو «ةوهشلا هذهل ًاجالع كلذ ىلإ جاتحا نإ ءامإلاب جّوزتي نأ هل حابأ مث
 «فيعضلا قلخلا اذه ن

 .هب ةمحرو

 نم هيلع عنتمم وه وأ ًاعرش وأ ًاردق هقوشعم لاصو ىلإ قشاعلل ٌليبس ال ناك نإو :لصف

 ءيشلا نم تسئي ىتم سفنلا نإف ءهنم ّسسأيلا هسفن ٌراعشإ هجالع نوف «لاضٌُعلا ءادلا وهو ؛نيتهجلا

 ًاديدش ًافارحنا ٌعبطلا فرحنا دقف «سأيلا قشعلا ٌضرم ُلُزَي مل نإف «هيلإ تفتلت ملو هنم تحارتسا .

نم ون هلوصح يف عمطم ال امب بلقلا قلعت نأب ملعي نأب هلقع ٌجالع وهو ءرخآ جالع ىلإ لقتنيف
 

 ؛اهكلف يف اهعم ٍنارودلاو اهيلإ دوعصلاب ةقلعتم هُحورو «سمشلا قشعي نم ةلزنمب هبحاصو «نونجلا

 00 .نيناجملا ةرمُّز يف ءالقعلا عيمج دنع ٌدودعم اذهو

ذإ ءاردق رذعتملا ةلزنم هلزني نأب هجالهف ءردق ال ًاعرش ًارذعتم لاصولا ناك نإو
 هيف نذأي مل ام 

 هنأو ههيلإ هل ٌليبس ال عنتمم مودعم هنأ هّسفن رعشيلف «هبانتجا ىلع فوقوم هّئاجنو ديعلا ُجالعف ءهلل

 :نيرمأ دحأل هكرتيلف «ةرامألا ُسْفَّنلا هبجُت مل نإف «تالاحملا رئاس ةلزنمب

 )١( ص هجيرخت مدقت 28717 .



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دنئافل قشجلا جالع يف 25 هيده يف :لصف

 نإف ؛ًارورسو ةذل ٌمودأو ؛هنم هل ريخو ؛هل عفنأو «هيلإ ّبحأ وه بوبحم ِتاوف امإو ءّويشخ امإ
 .ةوقّشلا ىقبتو ؛ةوهشلا لوزتو «ةعبتلا ىقبتو .ةذللا ٌبهذتف هل تابث ال ٌلايخ وأ ءمئان مالحأ اهنأ اهُّتقيقحو ءامالآ ُتلقنت ةعاس ةذلب اهل رطخ ال يتلا دبألا ةذل ْعِبَت الف ءٌثوافتلا هل رهظ «سكعلاب وأ ذلأو «عفنأو .مودأو ؛هنم ٌمظعأ بوبحم تاوفب لاوزلا عيرس بوبحم لين نيب نزاو ىتم لقاعلا

 تاوف :ينعأ .نارمألا هل عمتجي لب ؛بوبحملا اذه تاوف نم هيلع ٌّقشأ هوركم ُلوصح : يناثلا
 لهسأ هتوف ىلع هربص نأ ىأرو «هكرت هيلع ناه «نيرمألا نيذه بوبحملا اذه نم اهظح سفنلا ءاطعإ ىف نأ نقيت اذإف «بوبحملا اذه تاوف نم هيلإ هركأ وه ام ُلوصحو ؛بوبحملا اذه نم هيلإ ٌبحأ وُه ام
 .هللا همصع نم ٌموصعملاو «بلج ام هيلع ًابلاج هيف امب لجاعلا بوبحملا اذه رائيإب هرمأي :هتفخو هشيطو هملظو ؛هاوهو هلهجو «نيميظعلا نيررضلا نيذهل عفدل ًاحرفو ًارورسو ٌةذل ًاعيرس ُتِلَقني يذلا ريسيلا ررضلا لامتحاب هرمأت ؛هتيناسنإو هتءورمو «هنيدو هّلقعف «ريثكب امهيلع هربص نم

 ني ٌةوهشلا هذه هيلع ٌُبلجت ام رظنيلف ؛ةجلاعملا هذهل هعواطُت ملو ؛ءاودلا اذه هّسفن لبقت مل نإف
 ًاليطعت ءيش ٌمظعأو ءايندلا دسافمل ءيش ٌبلجأ اهنإف ءاهحلاصم نم هعنمت امو «هتلجاع دسافم
 .هحلاصم ماوقو .هرمأ كالي وه يذلا هدشر نيبو دبعلا نيب لوحت اهنإف ءاهحلاصمل

 نإف ءاهنم هيلع يفخ امع هّناريج لأسيلو بح ىلإ وعدت يتلا هئساحم ٌفاعضأ اهدجو ءاهلمأتو اهبلط نإ هنإف «هنع ةرّْتلا ىلإ هوعدي امو ؛بوبحملا َحئابق ركذتيلف ىاودلا اذه هّسفن لبقت مل نإف
 «نييعادلا نيب نزاويلف «ةرفثلاو ضغبلا ٌةيعاد ءىواسملاف ؛ةدارإلاو بحلا ٌةيعاد يه امك نساحملا 1

 ْرِواجُيلو ؛موذجم ٌصربأ مسج ىلع لامج نول هرغ نمم نكي الو ءًاباب هنم امهئبرقأو امهّقبسأ بحيلو
 .بلقلاو ربخملا حبق ىلإ مسجلاو رظنملا نسح نم ُربْعَيلَو «لعفلا حبق ىلإ ةروصلا ّنسح هرصب

 فاعد اذإ رطضملا بيجُي نم ىلإ أجللا قدِص الإ هل قبي مل اهلك ةيودألا هْذُه هنع تزجع نإف
 هنإف «ىذألل هِضّرعُيو سانلا نيب هحضفي الو ؛بوبحملا ركذب ْبّْبَشُي الو «مثكيلو ٌفِعيلف «قيفوتلا باب عرق دقف «كلذل َنْفُو ىتمف ؛ًانيكتسم «ًاللذتم ًاعرضتم هب ًاثيغتسم «هباب ىلع هيدي نيب هسفن حرطيلو
 .ًايدتعم ًاملاظ نوكي

 يبأ نع هاورو لَو يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛دهاجم نع «تاتقلا ىيحي يبأ نع ءرهسم نب يلع نع ؛ديعس نب ديوس هأور يذلا كي هللا لوسر ىلع عوضوملا ثيدحلاب ٌرتغي الو
 ىفو «ٌديِهَش َوُهَف ٌتاَمك فَمَن ّنِشَع ْنَم١ :لاق هنأ #8 يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ءدهاجم نع ؛حيجن يبأ نبا نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع .نوُشجاملا نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع «راكي نب ريبزلا هاورو لك يبنلا نع «ةشئاع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءًاضيأ رهسم
 نع خصب ال ٌتيدحلا اذه نإف ,2هقتجلا ُهَلَكْدأو ُهَلهَللا رفغ ءٌربصو ٌفعو متكو َقِشَع ْنَم' :ةياور

 7845 23746 /؟2ةيهاتتملا للعلا» رظنا . عضولاب اذه هثيدح ىلع دحاو ريغ مكح دقو ءديعس نب ديوس فعضل فيعض هدانسإو 184 /17و 50/619577 - 155/0 بيطخلاو ء١/744 «نيحورجملا» يف نابح نبأ هجرخأ :لوألا قيرطلا )١(
 .نيعاضولا ضعب بيكرت نم اذه امنإو ءراكب نب ريبزلا هنع هب ثدح الو اذهب ثدحي مل هنإف ءنوشجاملا نبا ىلع بذكف .. .نوشجاملا نبا ثيدح امأو :هلوقب 4 اه" ص ؛ءاودلاو ءادلا» باتك يف ميقلا نبا هدروأ دقف : يناثلا قيرطلاو

000 



 قشهلا جالع يف لِي هيده يف :لصف م4 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 ةجردب ٌةنورقم هللا دنع ةيلاع ةجرد ةداهشلا نإف «همالك نم َنوكي نأ زوجي الو لكي هللا لوسر

 :ةصاخلاف «ةصاخو ةماع :ناعون يهو ءاهلوصُح يف طرش يه «لاوحأو لامعأ اهلو «ةيقيّدِصلا

 نوكي فيكو .اهنم ًادحاو قشعلا سيل 2”«حيحصلا» يف ةروكذم سمخ ةماعلاو «هللا ليبس يف ٌةداهشلا

 هب لاتُث هريغل بحلاو «حورلاو بلقلا ُكيلمتو ءهللا نع بلقلا غارفو «ةبحملا يف كرِش وه يذلا قشعلا

 حورلا رم وه لب «داسفإ لك ٌقوف بلقلل روصلا قشع داسفإ نإف «لاحملا نم اذه «ةداهشلا ٌةجرو

 بلقلا ةيدوبع بجوُيو ءهب سنألاو «هتاجانمب ذذلتلاو ءهبحو هللا ركذ نع اهٌّدصيو ءاهركسُي يذلا

 عوضخلاو بحلاو لذلا لامك اهنإف ؛ةيدوبعلا بل ُشعلا لب «هقوشعمل ٌدّيعتم قشاعلا ٌّبلق نإف «هريغل

و مهتاداسو نيدحوملا لضافأ ةجرد هب لانُت امم هللا ريغل بلقلا دّعت نوكي فيكف «ميظعتلاو
 صاوخ

 ظفل لب هللا لوسر نع ظفحُب الو ءًامهوو ًاطلغ ناك سمشلاك ثيدحلا اذه دانسإ ناك ولف «ءايلوألا

 1 .ةتبلا حيحص ثيدح يف قشعلا

 ُفيَيو مُثكي ٍتشاع ّلُك ىلع مكحي هنأ كَل يبنلاب نظُي فيكف ءمارح هنمو «لالح هني قشعلا نإ مث

 لهو «ءادهشلا ةجرد هقشعب لاني ءاياغبلاو نادرملا قشعي وأ «هريغ ةأرما قشعي نم ىرتف «ديهش هنأب

 هناحبس هللا لعج يتلا ضارمألا نم ضرم ٌقشعلاو فيك ؟ةرورضلاب لي هنيد نم مولعملا فالح اّلِإ اذه

 .بحتسم امإو «ًامارح ًاقشع ناك نإ بجاو امإ هنم يوادتلاو ءاردقو ًاعرش ةيودألا اهل

 نم اهتدجو «ةداهشلاب اهباحصأل ِةكي هللا لوسر مكح يتلا ٍتافآلاو ضارمألا تلمأت اذإ تنأو

 ةأرملا ٍتومو «قيرغلاو «قيرحلاو ءنونجملاو «نوطبملاو «نوعطملاك ءاهل جالع ال يتلا ضارمألا

 اهبابسأ تسيلو ءاهل ٍجالِع الو اهيف دبعلل عنُص ال هللا نم ايالب هذه نإف ءاهنطب يف اهدلو اهلتقي

 فكي مل نإف «قشعلا ىلع بترتي ام هللا ريغل هدبعتو بلقلا داسف نم اهيلع بترتي الو ؛ةمرحم
 يف اذه

 نع ظفحُي ال هنإف ؛هللعبو هب نيملاعلا ثيدحلا ةمئأ ْدّلقف لي هللا لوسر ىلإ ثيدحلا اذه ةبسن لاطبإ

 «ثيدحلا اذه ديوس ىلع اوركنأ دقو فيك ؛نسحب الو لب «ةحصب هل دهش هنأ طق مهنم دحاو مامإ

 اذه :؛هلماك» يف يدع نب دمحأ وبأ لاق .هلجأل هّرزغ مهّضعب لحتساو «مئاظعلاب هلجأل هومرو

 يف رهاط نبا لاق كلذكو ءهيلع ركنأ امم هنإ :يقهيبلا لاق كلذكو ءديوس ىلع ركنأ ام دحأ ثيدحلا

 نع هب ثدحي مل هنإف «ثيدحلا اذه نم بجعتأ انأ :لاقو «روباسين خيرات» يف مكاحلا هركذو «ةريخذلا»

 قرزألا ركب وبأ ناكو ««تاعوضوملا» باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هركذو «ةقث وهو ءديوس ريغ

 . امهنع هللا يضر سابع ّنبا هب زواجُي ال ناكو هلك يبنلا طقسأف ءهيف بتوُمف ديوس نع ًالوأ هعفري

 ةشئاع نع ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح نِم ثيدحلا اذه ٌلعج لمتحُي ال يتلا بئاصملا نمو

 نأ ٌلِمتحي الو «ةئبلا اذه ٌليتحي ال «هللعو ثيدحلاب ماملإ ىندأ هل نمو .يكَي يبنلا نع ءاهنع هللا يضر

 يضر سابع نبا نع «دهاجم نع «حيجن يبأ نبا نع ؛مزاح يبأ نبا نع نوشجاملا ثيدح نم ّنوكي

 اذه يوار ديعس نب ديوس سانلا ىمر دقو ءرظن سابع نبا ىلع ًافوقوم هتحص يفو ءًاعوفرم امهنع هللا

 تنك حمرو سرف يل ناك ول ؛باذك طقاس وه :لاقو نيعم نب ىبحي هيلع هركنأو «مئاظعلاب ثيدحلا

 قرغلاو «نوطبماو «نوعطملا :ةسحخ ءادهشلا» ::لاق ًاعوفرم ةريره يبأ نع ؛(1914) ملسمو :(75819) يراخبلا دنع وه )١(

 . هللا ليبس يف ديهشلاو مدهلا بحاصو



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م44 بيطلاب ةحصلا ظفح يف 25 هيده يف :لصف

 يمع دق ناك :يراخبلا لاقو «ةقئثب سيل : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا كورتم :دمحأ مامإلا لاقو :هوزغأ
 . ىهتنا .ىور ام ٌةبناجم بجي تاقثلا نع تالضعملاب يتأي :نابح نبا لاقو «هئيدح نم سيل ام نقليف
 هنأ ريغ ةقث وه :ينطقرادلا لوق مث «سيلدتلا ريثك قودص هنإ :يزارلا متاح بأ لوق هيف ليق ام نسحأو
 :هئيدح جارخإ ملسم ىلع بيعو .ىهتنا هزيجُيف ةراكتلا ٌضعب هيف ثيدح هيلع ءىرُ امبر ناك َرَك امل
 ًاذاش الو ًاركنم نكي ملو هب ٌدرفني ملو ريغ هيلع هعبات ام هثيدح نم ىور ملسم نكلو فلاح هذهو
 . ملعأ هللاو ,ثيدحلا اذه فالخب

 بيطلاب ةحصلا ظفح يف هي هيده يف :لصف

 ءيش ٌقدصأ وهو «حورلا سيو سفنلا ءشيو «بلقلا ٌحُرفُيو «ةينطابلا ءاضعألا رئاسو .بلقلاو غامدلا حفني وهو «بيطلاب دادزت ىوقلاو «ىوقلا ٌةيطم حورلاو ؛حورلا ًءاذغ ةبيلعلا ٌةحئارلا تناك امل
 ىلإ ايندلا نم نيبوبحملا ّدحأ ناك «ةبيرق ةبس ةبيطلا حورلا نيبو هنيبو ءاهل ةمءالم هٌدشأو «حورلل
 .همالسو هيلع هللا تاولص نيبّيَطلا بيطأ

 ,20تيللا ري ال ناك دي هنأ «يراخبلا حيحص» يفو

 1 , 200 امخملا ٌكيِفَح «حبّرلا ُبّيظ ُهَنإ ُهَكُرَي الق ناَحْيَر هْيَلَع ضرك ْنَم١ :ْهِلَو هنع «ملسم حيحص» يفو

 هْيَلَع ٌضرُه ْنَم» : هلك يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع .«يئاسنلاو دواد يبأ نئس» يفو
 . 7 قكيئارلا بيع ليخملا كيِفَح ُهنإَك َدرَي الق ٌبيط

 .ةلابزلا :بكألا .'*”«ْمِهِروُد يف تالا َنوُفمَْي دوبل اوي الو ءمُكباحاَسو مُانلأ اوت وخلا بحي وج «مَركلا بح ميرك كاطتلا تحب ٌتيِظَن ءٌبيطلا ُّبِحْي بي هللا نإ :لاق هنأ لي ىبنلا نع :«رازبلا دنسم» يفو

 .؟اهنم بّيطتي ٌةكَس هل ناك لي هنأ ةبيش يبأ نبا ركذو

 كو عا هم مع ْنأ بيلي هل ناك ناو ماي ٍةعْبَس لك يف َلِسَقخي نأ مِلْسُم لك لع اً لل نإ) :لاق هنأ هنع حصو
 0 النعم 7

 نيطايشلا ىلإ ءيش ٌبحأو دنع ٌرِفنت نيطايشلاو ءهبحت ةكئالملا نأ «ةيصاخلا نم بيطلا يفو
 «ةثيبخلا ةحئارلا ُبِحُت ةثيبخلا ٌحاورألاو «ةبيطلا ةحئارلا بحب ةبيطلا ٌحاورألاف ؛ةهيركلا ةنتثملا ةحئارلا

 .سنأ ثيدح نم «(0419) يراخبلا هجرخأ )١(
 . ةريره يبأ ثيدح نم ,09767) ملسم هجرخأ (5)
 .تاقث هلاجر ٍدانسإب «184 /8 يئاسنلاو «(4179/1) دواد وبأ هجرخأ 9
 ال ثيدحلا اذه :رازبلا لاقو ءصاقو يبأ نب دعس ثيدح نم .(/40) ىلعي وبأو 277+ /” رازبلاو «(30745) يذمرتلا هجرخأ (5)

 . سايلإ نب دلاخ فعضل «فيعض هداتسإو .دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ دعس نع ىوري ملعن
 1 .تاقث هلاجر ٍدانسإي «189/4 يئاسنلاو 411/9(2) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .دهاوش هلو ءنسح ثيدح وهو ءرمع نبأ ثيدح نم :(11775) نابح نبا هجرخأ ()



 نيعلا ةحص ظفح يف دلي هيده يف :لصف م4 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م ل ا ااا اا اخ يم

 :«نيبيطلل ٌتابيطلاو «تاثيبخلل نوثيبخلاو «نيثيبخلل تاثييخلاف .اهبساني ام ىلإ ليمت حور لكو

 معاطملاو ءلاوقألاو َلامعألا ٌلوانتي هنإف ءلاجرلاو ءاسنلا يف ناك نإو اذهو .تابيطلل نوبيطلاو

 .هانعم مومعب وأ :هظفل مومعب امإ | «حئاورلاو سيالملاو ؛براشملاو

 نع «هيبأ نع ؛يراصتألا ةذوق نب ديعم نب نمعتلا نب نمحرلا دع نع ةدتنسا يف واد وبأ ىور

 وبأ لاق ."”ُمِئاَّصلا هِقّنيل) : :لاقو ٍمّْنلا َدْنِع حّررملا ٍدمْنإلاب رك 4 ل لوسر نا «نع لإ يضر هدج

 لجتكي ٌةَلُحُكُم هلي يبنلل تناك : ؛لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو ؛هجام نبا ننسف يفو

 . ؟"نيع لك يف ًاثالث اهني

لا لوسر ناك : لاق « «ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :يذمرتلا يفو
 يف لعجي لحتكا اذإ كي هل

 . "”نيتنث ىرسيلا يفو ءاهب متخيو ءاهب ءىدتبي ءًاثالث ىنميلا

 امهيتلك نينيعلا ىلإ ةبسنلاب رتولا لهف .؟”«ٌرِيوُيْلُك ّلَحَتْكا ْنَم» : لي هنع دواد وبأ ىور دقو

وه وأ « «ليضفتلاو ءادتبالاب ىلوأ ىنميلاو «ناتنث هذه يفو «ثالث هذه يف نوكيف
 «نيع لك لإ ! ةيسنلاب 

دمحأ بهذم يف نالوق امهو ؟ثالث هذه يفو «ثالث هذه يف نوكيف
 .هريغو 

 «ةئيدرلا ةداملل فيطلتو ,اهل ٌءالجو ءرصابلا رونلل ٌةيوقتو «نيعلا ةحصل ظفح لحكلا يفو

 اهنوكسو «لحكلا ىلع اهلامتشال لضف ٌديزم مونلا دنع هلو «هعاونأ ضعب يف ةنيزلا عم اهل ٌجارختساو

 .ةيصاخ كلذ نِم دمثإللو ءاهل ةعيبطلا ةمدخنو ءاهب ة ةرضملا ةكرحلا نع هبيقع

 ُتِيْنُيَو رَصَبلا وُلْجَي ُهنِإَ ءِدِمْنإلاِ مُكَِلَعا :هعفري هيبأ نع ملاس نع ؛هجام نبا نئس» يفو

 , عنعّشلا

 , 9عرصبلل ةافصم «ىذقلل ةبهذم ءرعشلل ةتبنم هنإف» : «ميعن يبأ باتك» يفو

 ولجي ءدمثإلا مكلاحكأ ريخ» :هعفري امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ًاضيأ (هجام نبا نئس» يفو

 , ؟9عرعشلا كيبئيو ءرصبلا

 .ركنم ثيدح اذه :هلوق نيعم نبا نع دواد وبأ لقنو ءدبعم نب نامعنلا ةلاهجل *«فيعض ٍدانسإب (؟79/7) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . ةمركع يف دابع فعضل فيعض هدانسإو «0445) هجام نبا هجرخأ (؟)

 ؛(11/1) هدنع وهف يذمرتلا ثيدح امأو «نسح هدانسإو «سنأ ثيدح نم :(014) هديك يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هجرخأ ()

 . مدقتملا ثيدحلا ظفلب نكل

 .هخيشو يناربحلا نيسحلا ةلاهجل «فيعض ٍدائسإب ةريره يبأ ثيدح نم :«(5) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . تاقث هلاجر يقابو ثيدحلا نيل وهو كلملا دبع نب نامثع هدئس يفو :يريصوبلا لاقو :(7490) هجام نبا هجرخأ (5)

 .لاحلا لوهجت وهو دمحم نب نوع ىوس «تاقث هلاجرو يلع ثيدح نم +008 /9 ميعن وبأ هجرخأ (1)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب 207441 هجام نبا هجرخأ 6010



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هن ةزمهلا فرح

 ةدرفملا ةيذغألاو ةيودألا نم ءيش ركذ يف :لصف
 مجعملا فورح ىلع ةبترم ْوَْي هناسل ىلع تءاج يتلا

 ةزمهلا فرح

 . خاسوألا نم ءيش هيف سيل سلمأ هلخادو «نصيصب هتاتّقل يذلا تيتفتلا ٌعيرسلا هدوجأو ًاضيأ برغملا ةهج نم هب ىتؤُيو «هّلضفأ وهو ؛ناهبصأ نم هب ىتْؤُي ,دوسألا لحكلا رجح وه :دمثإ
 دئازلا محللا بهذيو ءاهتحص ٌظفحيو ءاهّباصعأ دشيو ءاهيوقُّيو نيعلا ٌعفني سباي دراب هجئازمو

 يئاملا لسعلا عم هب لحتكا اذإ عادصلا بهذّيو ءاهولجيو ءاهخاسوأ يقنيو ءاهلمدُيو حورُقلا يف
 اذإ مهّراصبأ تفعض دق نيذلاو «خياشملل اميس ال نيعلا لاحكأ دوجأ وهو «هببسب ثداحلا طفنتلا نِم عفنو ؛ةشيركشخ هيف ضرعت مل هرانلا قرح ىلع خطلو «ةيرطلا موحشلا ضعبب طلو َقُد اذإو «قيقرلا
 .كسملا نم ءيش هعم ٌلِعج

 ٍلكَمك نآرُقلا اََْي يِذَّلا ٍنيْؤُملا لَكُم :لاق هنأ 9 يبنلا نع :؛حيحصلا» يف تبث :جرتأ
 ,"0ٌبْيط اهُحيرو ءٌّبْيَط اهُمْعَط ةجّرْئَألا

 لكلو ءرزيو ءضمحو ءمحلو ءرشق :ءايشأ ةعبرأ نم بكرم وهو «ةريثك عفانم جرتألا يفو
 .سباي راح هرزبو «سباي دراب هّضمحو ؛بطر راح هُّمحلو «سباي راح هرشقف ءهّصخي جازم اهنم دحاو

 .ءابولاو ءاوهلا ًداسف ٌحِلْصَُت هتحئارو «ٌسوسلا عنم بايثلا يف لعج اذإ هنأ هرشق عفانم نمو
 . مضهلا ىلع ناعأ ءريزابألاك ماعطلا يف َلِعُج اذإو «حايرلا للحُيو «مفلا يف هكسمأ اذإ َةَهْكَّنلا بيطُيو
 خالط هرشق ٌةقارُحو «ًادامض هرشقو ؛ًابرش يعافألا شهن ني عفنت هرشق ةراصٌُعو :«نوناقلا» بحاص لاق
 .ىهتنا . صربلل ديج

 «ةراحلا تاراخبلل ٌعِماق ءءارفصلا ةّرملا باحصأل عفان .ةدعملا ةرارحل فلّعلمف :همحل امأو
 .ىهتنا .ريساوبلا عفني همحل لكأ :يقفاخلا لاقو

 «ًالاحتكاو ًابرش ناقريلا نم عفان «راحلا ناقفخلل نكسمو ؛ءارفصلل رساك ضباقف :هضمح امأو
 هضمح ةراصٌعو «يوارفصلا لاهسإلا نم عفان «ةعيبطلل لقاع «ماعطلل ِوَّشُم «يوارفصلا ءيقلل عطاق
 اذإ ربحلا يف هلعف نِي كلذ ىلع لدتسيو «ءابؤٌقلاب بهذيو ٍِفْلَكلا نم ًءالِط عفنيو ىاسنلا ةملِغ نكسُي
 عنمتو «ةدعملا يوقُتو «دبكلا ةرارح ءىفطُتو «دربتو ءعطقتو .فللت ةوق هلو ءهعلق بايثلا يف عقو
 . شطعلا نكستو ءاهنم ضراعلا ّمغلا ُليِزُيو ؛ءارفصلا ةّرلا ةَّدج

 اذإ ةلتاقلا مومسلا نم عفنلا هّبحَح ةيصاخ :هيوسام نبا لاقو .ةففجم ةللحم ةوق هلف :هرزب امأو
 وهو «عفن ةعسللا عضوم ىلع عضوو ٌّقُد نإو ؛خوبطم ءالطو ءرتاف ءامب ًارَّشقم لاقثم ٌنزو هنم برش
 .هرشق يف دوجوم لعفلا اذه رثكأو ؛ةهكنلل بيطم ؛ةعيبطلل نيلم

 .ةخدللا عضوم ىلع َعضْرو َّقُد اذإ َكلذكو «رتاف ءامب ًارشقم نيلاقثم نزو هنم برش اذإ براقعلا تاعسل نم عفنلا هبح ةيصاخ :هريغ لاقو
 . اهلك ماوهلا غدل نم عفان وهو ءاَهّْلُك مومّسلل حّلصي هّبح :هٌريغ لاقو

 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم :(141) ملسمو :((0870) يراخبلا هجرخأ )١(



 ءابلا قرح م4 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مت سا ظل

 مهل ديزي ال ًامدأ مهرّيخو مهسبحب رمأف «ءابطألا نم موق ىلع ٌبِضغ ةرساكألا ضعب نأ ٌرِكُذو

 هرظنمو «ناحير لجاعلا يف هنأل :اولاقف ؟هريغ ىلع هومترتخا مل :مهل ليقف «جرتألا اوراتخاف ءهيلع

 .نهد هيفو ؛قايرت هبحو «مدأ هضمحو ؛ةهكاف همحلو «ةحئارلا بيط ُهرشقو ء حرفم

 ضعب ناكو «نآرقلا أرقي يذلا نمؤملا وهو ءدوجولا ةصالخ هب هبشُي نأ هعفانم هذه ءىشب قيقحو

 . حيرفتلا نم هرظنم يف امل هيلإ رظنلا ُبِحُي فلسلا
 ناكل ؛ًالجر ناك ول» هنأ :امهدحأ ءِللي هللا لوسر ىلع ناعوضوم نالطاب ناثيدح هيف :ْرّوأ

 امهانركذ ؟ا00هيف ءاد ال ءافش هنإف ّرألا الإ ءافشو ءاد هيفف ضرألا هتجرخأ ءيش ّلُكه : يناثلا ًاميلح

 . لَك هيلإ امهتبسن نِم ًاريذحتو ًاهيبنت

 ًادش نطبلا ٌدشي ءًاطلخ اهدمحأو «ةطنحلا دعب بوبحلا ىذغأ وهو ءسباي راح وهف ءدعبو

 حظ اذإ اهعفنأو ةيذغألا دمحأ هنأ معزت دنهلا ءابطأو ءاهيف ثكميو ءاهغبديو «ةدعملا يوقيو «ًاريسي

 .نوللا ةيفصتو «ةيذغتلا ةرثكو «ينملا ةدايزو «ندبلا بصح يف ريثأت هلو ءرقبلا نابلأب
 لَكُم نِموُملا ُلَكَم» :هلوق يف لي يبنلا هركذ هربونصلا وهو :ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب :زرأ

 ٌةَمتاَك ُلاَرَت ال ةّرألا لَم ٍِاَُملا ُلكَمو .ئرخلأ اَهُّنيِمُتو هرم اَهُميِقُت «ُحايْرلا اهُئيفُت «عرزلا ني ٍةَماَكلا
 . "”لِحاو هرم اَهُفاَمِحْلا َنوُكَي ىّنَح اًهِلْضَأ ْنَّلَع

 ٌرِسَع وهو ؛ءاملا يف هعقنب بهذي ؛عذلو «ليلحتو «نييلتو جاضنإ هيفو «بطر راح هبحو

 ءاصغم ُدِلوُبو «ينملا يف ٌديزيو «ةئرلا تابوطر ةيقنتلو «لاعسلل ديج وهو «ةريثك ةيذغت هيفو ءمضهلا
 .زُملا نامرلا ٌبح هقايرتو

 يضر ُسمابعلا هل لاقف «اَهالَخ ْىلَتْحُي ال) :ةكم يف لاق هنأ هلك هنع ححيحصلا» يف تبث : ْرْخْذإ

 . ”َرِخْدإلا اّلإ) :لاقف «مهتويبلو ْمهيَفِل هنإف هللا َلوُسَر اي َرِجْذإلا اّلِإ :هنع هللا

 لوبلا ردي ؛قورعلا هاوفأو ددسلل حتفم فيطل «ىلوألا يف سباي «ةيناثلا يف راح ٌرِدِإلاو
 هلصأو ءًادامضو ًايرش نيتيلكلاو دبكلاو ةدعملا يف ةبلصلا ماروألا للحيو «ىصحلا ُتّنَقُيو .ثمطلاو

 .نطبلا ُلِقعَيَو «نايثغلا نكسيو «ةدعملاو ناتسألا دومع يوقُّي

 ءابلا فرح

 رح ٌرِسكَن» :لوقي «بطرلاب ٌحيطِبلا لكأي ناك هنأ « لل ّيبنلا نع «يذمرتلاو دواد وبأ ىور : خيطب

 . 9هاّزه رب اذه دْرَيو ءاذه ِرَبب اذه

 وهو «رضخألا هب ٌدارملاو ؛دحاولا ثيدحلا اذه ٌريغ ءيش هنم ّحِصَي ال ثيداحأ ٌةدع خيطبلا يفو

 ىلإ ةلاحتسالا ٌعيرس وهو «رايخلاو ءاثقلا نم ةدعملا نع ًارادحنا ٌعرسأ وهو ؛ءالج هيفو ءبطر ٌدراب

 ريسيب هررض عفد ًادوربم ناك نإو «أدج هب عفتنا ًارورحم هلكآ ناك اذإو «ةدعملا يف هفداص ناك طلخ يأ

 )١( /؟ «ءافخلا فشكا رنا 15.

 . كلام نب بعك ثيدح نم )78٠١١(: ملسمو ((0147) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(1787) ملسمو :(1417) يراخبلا هجرخأ (5)

 .تاقث هلاجر ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم :؛(847١) يذمرتلاو «(54175) دواد وبأ هجرخأ (4)



 (7) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 4 ءابلا فرح

 لبق هنإ :ءابطألا ضعب لاقو .اّيقو ىّتغ الإو «هب عبتيو ءماعطلا لبق هّلكأ يغبنيو .هوحنو ليجنزلا نم
 . ًالصأ ءادلاب بهذيو ءًالسغ نطبلا لسغي ماعطلا

 ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم :«(امهئنس١ يف هجام نباو يئاسنلا ىور : حلب
 لكي مآ نبا ىلإ َرَت اذإ َناَْيّشلا نك ءِرْمَتلاب حلبا اوُلُك» :هلكك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر

 نك ءِرْمَتلاب حلبا اَوُنُك :ةياور يفو .©7«قيتعلاب ٌتيدحلا لكأ ىََّح مَآ ُنْبا َيِقَب :ُلوُقَي ٍرْمّثلاب ٌحّلبلا
 يف رازبلا هاور ؛"”«قلحملاب دبا لك ىّتَح مَآ نبا نشاَح :ُلوُقَ ُهلُكأَي مكآ با ىاَر اذإ ُنّرحَي َناطيَشلا
 .هظفل اذهو ««هدئسما

 .اذه عم اذه اولك :يأ عم :ىنعمب ثيدحلا يف ءابلا :تلق

 ءرمتلا عم ٍرِسْبلا لكأب رمأي ملو ءرمتلاب حلبلا لكأب لك ئبنلا رمأ اًمنإ :مالسإلا ءابطأ ضعب لاق
 ءرمتلا عم رسُبلا كلذك سيلو «رخآلل حالصإ امهنم لُك يفف ءبطر راح ٌرمتلاو «سباي دراب حلبلا نأل
 وأ نيراح نيب عمجلا ٌبظلا ةهج نم يغبني الو «رثكأ رمتلا ٌةرارح تناك نإو «راح امهنم دحاو لك ْنِإف
 . مدقت امك «نيدراب

 عفد يف حّلصي يذلا ريبدتلا ةاعارمو بطلا ةعانص لصأ ةحص ىلع هيبنتلا ثيدحلا اذه يفو
 .ةحصلا هب ظفحت يذلا يبطلا نوناقلا ٍةاعارمو «ضعبي اهضعب ةيودألاو ةيذغألا تايفيك

 يتلا ةنوشخلاب ةئرلاو ردصلل ءيدر وهو «ةدعملاو ةئلّلاو مفلا عفني وهو «ةسوبيو ةدورب حلبلا يفو
 ءًاحاير نادّلوُي ًاعيمج امهو ؛بنعلا ةرجشل مرضحلاك ةلخنلل وهو «ةيذغتلا ريسي ةدعملا يف ءيطب ءهيف
 .دبّرلاو لسعلاب وأ ءرمتلاب امهترضم ٌعفدو «ءاملا امهيلع برش اذإ اميس الو ءأخفنو ٌرِقارقو

 هللا يضر رمعو ركب وبأو لي ّيبنلا هفاض امل «ناهيّتلا نب مثيهلا ابأ نأ :«حيحصلا» يف تبث : رسب
 :لاقف «هبطُر ني انل ٌتيقتنا ًاله» :هل لاقف  بنعلا نم ٍدوقتُعلاك ةلخنلا ني وهو  ٍقّذعِي مهءاج ءامهنع
 ."«ويطرو رسب ْنِم اوُقتنَت نأ تيد

 عفتيو «نطبلا ٌسِيحّيو «ةدعملا ُعَبْذَيو ٌدبوطرلا ُفْشنُي :هرح نم ٌرثكأ هسبيو «سباي راح :رسبلا
 .ءاشحألا يف ددّسلا ثدحُي حلبلا لكأو هلكأ ٌةرثكو ءاولُحو امه ناك ام هعفنأو ؛مفلاو ةثللا

 هناحبس هللا ىلإ ىكش ءايبنألا نم ًايبن نأ : ًاعوفرم ًارثأ 'ناميإلا بعش» يف يقهيبلا ركذ :ضيب
 ضيبو «قيتعلا ىلع ثيدحلا ضيبلا نم راتخُيو ءرظن هتوبث يفو .«*” ضيبلا لكأب هرمأف «فعضلا
 . ًاليلق ةدوربلا ىلإ ليمي لدتعم وهو ءريطلا ضيب رئاس ىلع جاجدلا

 يزوجلا نبا مكح دقو «فيعض «يراحملا دمحم نب ىيحي هيفو ,(787:) هجام نباو :(7178) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ )١(
 171/7 «تاعوضوملا» يف هجردأ ثيح ءهعضوب

 :مكاحلا هيلع تكسو ؛171/4 «كردتسملا» يف وهو .هعبط متي لو «ريبكلا دنسملا» يف هنأ رهاظلاو «راتسألا فشك» يف هرأ م قفز
 .ركنم ثيدح وه : يبهذلا لاقو

 «ريسفتلا» يف يئاسنلاو ,(77/40) هجام نباو ,(7956و 7817) يذمرتلاو .(5174) دواد وبأو )7٠١8( ملسم هجرخأ (؟)
 . يجيرختب 014 2074/57 «ريثك نبأ ريسفت» رظناو «ةبراقتم ظافلأب «ةريره يبأ ثيدح نم ؛(93110)

 ربخلاو «كورتم وه لب ءديعس نب ثعشأ فعضل «فيعض ٍدانسإب رمع نبا ثيدح نم :(048) ؟بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ (4)
 : .ًادج ركنم



 ءابلا فرح 44 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مك ااا اا ا 07) تابعا ريخ يده يف داعملا هاز

 «ًأريسي ًاءاذغ يذغيو ءًادومحم ًاحيحص ًامد دّلوُي ءبطر راح :ُهُحُيو :«نوناقلا») بحاص لاق

صقو قلحلل سلمم «ملألل نكسم ضيبلا حم :هريغ لاقو . ًاوخر ناك اذإ ةدعملا نم ٌرادحنالا ٌعِرسُيو
 ةب

د ذخأ اذإ اميس ال «ةنوشخلل ٌبِهذم «ةناثملاو ىلُخلاو ةئرلا حورُقو لاعسلاو قلحلل عفان «ةئرلا
 زوللا نه

 مرو ةمراولا نيعلا يف رطق اذإ هضايبو «قلحلا ةنوشخل لهسم هل نيلم ءردصلا يف امل جضنمو ءولحلا

ب خطل اذإو ءطفنتي هعدي مل هل ضرعي ام وأ رانلا قرح هب خطل اذإو ؛عجولا نكسو «هدرب ًاراح
 «عجولا ه

 . ةلزنلا نم عفن «ةهبجلا ىلع خطلو «ردنكلاب طلخ اذإو «سمشلا نم ضراعلا قارتحالا عئم

 هنإف ةقلطملا ةيودألا نم نكي مل نإو ءوهو :لاق مث «ةيبلقلا ةيودألا يف «نوناقلا» بحاص هركذو

 ءمدلا ىلإ ةلاحتسالا ةعرس :ناعم ةثالث عمجت يهو «ةرفصلا ينعأ ءادج بلقلا ةيوقت يف لخدم هل امم

 كلذلو «ةعرسب هيلإ اعفدنم ًافيفخ بلقلا وذغي يذلا مدلل ًاسناجم هنم دلوتملا مدلا نوكو «ةلضفلا ةلقو

 .حورلا رهوجل ةللحملا ضارمألا ةيداع هب ىفالتُي ام قفوأ وه

 نإ :تلاقف «لصبلا نع ْتَلِيْس اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«هنئسا يف دواد وبأ ىور :لصب

نم هنأ ؛نيحيحصلا» يف هنع تبثو . "1َلَصَي هيف ناك قي هللا ٌلوسر ُهلكأ ماعط ٌرخآ
 ٍلوُخُد ْنِم ِهّلِكآ ع

 . ؟”دجْشَملا

 قّئفيو «مومسلا حير فديو «هايملا ريغت نم ٌعفني ةيلضف ةبوطر هيفو «ةثلاثلا يف راح :لصبيلاو

 ةدعملا ولجيو «مغلبلا عطقيو «نوللا نّسحيو «ينملا يف ديزيو ءهابلا جيهُيو «ةدعملا يوقيو .ةوهشلا

 ْنَم ُهَمش اذإو ؛ليلآثلا علقي حلملاب وهو «ادج عفنيف «بلعثلا ءاد لوح هب كلديو «قهبلا بهذي هرزبو

 ىقن «هئامب طِمٌّتسا اذإو ءاودلا كلذ ةحئار بهذأو ؛نايثغلاو ءيقلا نم هعنم ًالهسم ءاود برش

 ءاملا نم عفنيو «نينذألا يف ثداحلا ءاملاو «حيقلاو نينطلاو عمسلا لقثل نذألا يف رطقُيو «سأرلا

 نم عفني ءاذغلا ٌريثك هنم خوبطملاو «نيعلا ضايبل لسعلا عم هرزبب لحتكُي ًالاحتكا نينيعلا يف لزانلا

 اذإ بِلكلا زيغ بلكلا ةضع نم عفنيو «عبطلا نيليو «لوبلا ردُّيو ءردصلا ٍةنوشخو ءلاعّشلاو ناقريلا

 .ريساوبلا ةاوفأ حتف لمثحا اذإو «ِباَّذَسو حلمب هؤام اهيلع لطي

 هلكأ ٌةرثكو ءرصبلا ملظيو ءًاحايرأ دلوُيو «سأرلا عدصُيو ؛ةقيقشلا ثروُي هنإف :هٌررض امأو

 اخبط هتتامإو «ةكئالملاو «سيلجلا يذؤيو ءةهكنلاو مفلا ًةحئار ريغُيو «لقعلا دسفُيو «نايسنلا ثروت

 .هنم تارضملا هذهب بهذت

 ِباَّذّسلا قرو غضم هتحئار بهذيو "خبط اًهتيمُي نأ مولا لكآو هلكآ َرَمأ لكي هنأ : «نئسلا» يفو
 ا .هيلع

 اذهو ؛؟©:هل َلِكُأ امل ناجنذابلا» : كي هللا لوسر ىلع قلتخملا عوضوملا ثيدحلا يف :ناجنذاب

 .ءايبنألا نع ًالضف «ءالقعلا داحآ ىلإ هتبسن حبقتسُي امم مالكلا

 .ةملس نب رايخ ةلاهجل «فيعض ٍدنسب «07879) دواد وبأ هجرخأ (1)

 .رباج ثيدح نم :(0714) ملسمو «(64017) يراخبلا هجرخأ (؟)

 نم ةظفللا هذه نكل ؛عوفرم هضعب ءلوطم ٍربخ يف ءرمع نع «(77071) هجام نباو 47 /؟ يئاسنلاو «(107) ملسم هجرخأ (9)

 .رمع مالك

 .هل لصأ ال لطاب ٌثيدح وه :هلوق «ءىلآللا» بحاص نع لقنو 7178/١ ؛ءافخلا فشك» يف ينولجعلا هركذ (4)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مم ءاتلا فرح

 وهو «راح هنأ ٌحيحصلاو ؟راح وأ دراب وه له ؛فالخ هيفو ءدوسأو ضيبأ :ناعون وهف :دعبو
 «مفلا نتنب رضيو ؛هدوسيو نوللا دسفُيو ؛ماذججلاو ناطرسلاو ددّنلاو ءريساوبلاو ءادوسلل دلوم
 . كلذ نم راع ليطتسملا هنم ضيبألاو

 ءاتلا فرح

 ْمَل ةيلاعلا رم ْنِم» :- ظفل يفو 76 ٍتارمُن ِعْبَسي َحّبَت ْنَما :هللك هنع «حيحصلا» يف تبث : رمت
 لكأ هنع َتْبَتو .©"”«ُةلْهأ ٌعاَيج هيف َرَْت ال ٌثْيَبا :لاق هنأ هنع تبثو يخي الو مس مولا َكِلَذ ُهَّرْضَي
 .ًادرفم هلكأو «زبخلاب رمتلا ٌلكأو ديراب ِرمّثلا

 نيلم «دبكلل رقم وه .نيلوق ىلع ؟اهيف سباي وأ «ىلوألا يف بطر وه لهو .ةيناثلا يف راح وهو
 «شاخشخلاو زوللاب هررض عفدو ؛عادصلا جيهيو «نانسألا يذؤُيو ءددّسلا مهل ثروي هنإف ةدرابلا دالبلا ٍلهأك هدتعي مل نمو ؛قلحلا ةئوشخ نم ءىربُيو «ربونّصلا ٌبح عم اميس الو «هابلا يف ديزي ؛عبطلل
 هنإف ءدودلا لّثقي قيرلا ىلع هلكأو «بطرلا راحلا رهوجلا نم هيف امب ندبلل ٌةيذغت رامثلا رثكأ نم وهو
 لتق وأ هللقو هفعضأو «دودلا ةدام فخ «قيرلا ىلع هلامعتسا َميِدأ اذإف «ةيقايرت ةوق هيف هترارح عم
 .ىولحو بارشو ءاودو ءءاذغو ةهكاف وهو

 ٌضرأ يفانت هضرأ نإف ءةنسلا يف ركذ هل تأي مل «ةنيدملاو زاجحلا ضرأب ُنيتلا نكي مل امل :نيت
 .فورعملا ُنيتلا وه هب ٌمّسقُملا نأ حيحصلاو ءويئاوفو هعفانم ةرثكل ؛هباتك يف هب ُهَّللا مسقأ دق نكلو «لخنلا

 ىلُكلا ٌلمر وُنجي ءرشقلا جضانلا ضيبألا :هدوجأو .نالوق هتسوبيو هتبوطر يفو ءراح وهو
 ةبصقو ءردصلاو قلحلا ةنوشخ عفنيو «هكاوفلا عيمج نم ىذغأ وهو «مومسلا نم نمؤُيو «ةناثملاو
 ُدّلوُي هنأ الإ ءًاديج ٌءاَذِغ ندبلا وذغيو ؛ةدعملا نم يمغُبلا طلحلا يّشُيو ءلاحّتلاو دبكلا لِسغيو ؛ةئرلا
 . ًادج هنم رثكأ اذإ ّلمقلا

 .ررضلا نم َطِفَحو عفن «لتاقلا مّسلا ذخأ لبق '”باَّذُسلاو زوجلا عم لكأ اذإو :سونيلاج لاق ؛ٌدومحم زوللاو زوجلا عم وهو ء«بصعلا عفنيو وذغي هسبايو
 عفت اَهّنْإم اَهنِم اوُنُكَن ءمجَع الب ةنَجلا ٌةَهكاف ّنأل هذه :ُتْلُق ٍةَرَجلا ّنِم ْتْلَرن ٌةَهِكاَف نإ :ُتْلُق » :لاقو نم لكأو ءاوُنُكف :لاقف «نيت نم نبط كي يبنلا ىلإ يدهأ :ءادردلا يبأ نع ركذيو

 .رظن اذه توبث يفو . «ٍسرقنلا نم عفنتو «ريِساَوبْلا 7 0 05 ا كل ا 4

 عفنيو «حلاملا مغلبلا نع نئاكلا شطعلا نكسيو «نيرورحملا شظعُيو «دوجأ هنم ٌمحللاو

 )١( ص هجيرخت مدقت 784

 .صاقو يأ نب دعس ثيدح نم ؛(؟0517) ملسمو ,(01/79) يراخبلا هجرخأ (5)
 .ةشئاع ثيدح نم ,(16 ح) (0845) ملسم هجرخأ م

 .فيصلا لصف يف نوكت ةبشع (:4)
 . يجيرختب ٠١7/7 «يبطرقلا ريسفت» رظنا .ةرمب وأو ربخلاف «فرعي ال نم هيف :لاقو ءرذ يأ ثيدح نم «ريسفتلا» يف يبلعثلاو ؟بطلا» يف ميعن يبأل هازعو ءالالا" /4 «فاشكلا» يف ظفاحلا هركذ )0(

 م مي | © |>361010101010101010©6#1313>|1|11|1 ا
 أ



 ءاثلا فرح هن (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 0 سا ا ا اهل

 قيرلا ىلع هلكألو «ةناثملاو ىلُكلا قفاويو «لاحطلاو دبكلا َد دَّدس حتفيو «لوبلا ٌرِدُيو «نمزملا لاعّسلا

 دج ءيدر ةظيلغلا ةيذغألا عم هّلكأو .زوجلاو زوللاب ًاصوصخو «ءاذغلا يراجم حيتفت يف ةبيجع ةعفنم

 .ةدعملاب رضأو ةيذغت لقأ هنكل «هنم ٌبيرق ضيبألا توتلاو

 ءام نم زاجحلا لهأل ٌعفنأ اهنأو ءاهعفانم انركذو «نوحطملا ريعشلا عام اهنأ مدقت دق : ةئيبلت

 . حيحصلا ريعشلا

 ءاثلا فرح

 جلتلاو ِءاَملاي ّياّياَطَح ْنِم يِنْلِسُما َمُهّللا» :لاق هنأ لَو يبنلا نع :؛حيحصلا» يف تبث :جلث
 1 . وول

 قيرحلاو ةرارحلا نم اياطخلا يف نإف «هدضب ىوادي ءادلا نأ :هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 5 ءاملا يف نأل «خسولا ةلازإ يف ٌعلبأ راحلا ءاملا نإ :لاقي الو ءدرابلا ءاملاو ُدَرّبلاو جلثلا هداَضُي

 بولطملاف ءءاخرإلاو سيندتلا :نيرثأ بجوُت اياطخلاو ءراحلا يف سيل ام هتيوقتو مسجلا بيلصت نم

 .نيرمألا نيذه ىلإ ةراشإ دربلاو جلثلاو درابلا ءاملا ركذف ُهيَلصُيو بلقلا ٌفّظني امب اهتاوادم

 لدي ال اذهو «هيف ناويحلا دّلوت هتهبشو «راح :لاق نم لغو ءحصألا ىلع دراي جلثلاف «دعبو

 يف هترارحل ال ةرارحلا هجييهتلف هشيطعت امأو «لخلا يفو «ةدرابلا هكاوفلا يف دّنوتي هنإف «هترارح ىلع

 . اهنكس ةطرفم ةرارح نم ناتسألا عجو ناك اذإو «بصعلاو ةدعملا رضيو ءهسفن

 هيف ماعط هيلإ يدهأو . ©"”«ًاخْبط اَمُهْنميْلُك اَمُهَّلكَأ ْنَم» :ثيدحلا يفو «لصبلا نم بيرق وه : :موث

 ين : :لاقف ؟ّيلإ هب لِسرتو ههركت «هللا لوسر اي :لاقف «يراصنألا بويأ يبأ ىلإ هب لسرأف م مو

 . 2يجانُت ال ْنَم يِجاَّنأ
 «نيدوربملل عفان ءأغلاب ًافيفجت فنجُيو «ًايوق ًانيخست نخسُي «ةعبارلا يف سباي راح وهف «دعبو

 للحم «ددسلل حتفم .ينملل ففجم وهو «جلافلا يف عوقولا ىلع فرشأ نملو «يمغلب هجازم نملو
 عيمجو ماوهلا عسل يف موقي «لوبلل ردم «نطبلل قلطم « ؛ شطعلل ٌعطاق «ماعطلل مِضاه «ةظيلغلا حايرلل

 ؛براقعلا عسل ىلع وأ ؛تايحلا شهن ىلع دامض هنم لمعو ُقُد اذإو «قايرتلا ماقم ةدرابلا ماروألا

 يفصُيو ٠ خفنلا للحُيو «مغلبلا عطقيو «هترارح يف ديزيو «ندبلا نخسُيو ءاهنم َمومسلا بذجو اهعفن

 ًاخوبطمو ًائين لكؤيو «نمزملا ٍلاعسلاو ؛هايملا ريغت نم عفنيو «نادبألا رثكأ ةحص ظفحيو ءقلحلا

 «لسعلاو حلملاو لخلا عم ّقُد اذإو قلحلا نم قلعلا جرخُيو هِوْرَبلا نم ردصلا عجو نم عفنيو «ًايوشمو

 رادقم هنم قد نإو . .هعجو نكس عجولا سرضلا ىلعو «هطقسأو ُهَنَتف «لكأتملا سرضلا ىلع عضو مث

 عفن «قهبلا ىلع لسعلاب يل اذإو ءدودلاو مغلبلا جرخأ «لسعلا ءام عم ذخأو «نيمهرد

 جيهيو 0535 «هايلاو رصبلا فعضُيو «نيّئْيعلاو ٌغامدلا ٌرُضَيو «عدصُي هنأ :هراضم نمو

 .باذّسلا ٌقرو هيلع غضمُي نأ هتحئار بهذيو «مفلا ةحئار فيجيو «ءارفصلا

 )١( ةريره يبأ ثيدح نم (19/37/0) نابح نباو 044(2) ملسم هجرخأ ثيدح زجع وه .

 ثيداحأ ةينامث لبق مدقت (؟) .

 )( .رباج ثيدح نم ؛(0714) ملسمو :(7768) يراخبلا هجرخأ



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4144 ءاحلا فرح

 رِئاَس ىَلَع ٍديَِثلا ٍلْضَمَك ِءاَسْنلا ىَلَع ةَمِئاَع لضف» :لاق هنأ لك هنع «نيحيحصلا» يف تبث :ديرث ٠
 كل ماعظلا

 ءمادإلا ديس محللاو «تاوقألا لضفأ ٌزبخلاف «محلو زبخ نم بكرم هنإف يكرم ناك نإو ديزثلاوأ
 .ةياغ امهدعب نكي مل اعمتجا اذإف

 ءٌلضفأو لجأ محللاو .معأو رثكأ زبخلا ىلإ ةجاحلا نأ باوصلاو ؟لضفأ امهّيُأ سانلا عزانتو
 ؛لقبلا ٌبلط نمل ىلاعت لاق دقو ةنجلا لهأ ٌماعط وهو ؛هادع ام لك نم ندبلا رهوجب هبشأ وهو
 ريثكو «[57 :ةرقبلا] <35 ره فيأاب تقدآ ره ىلا تربط :لصبلاو ءَنمّدَعلاو ءٌموُقلاو ىاّنقلاو
 .ةطنحلا نم ريخ محللا نأ ىلع صن ةيآلاف اذه ىلعو «ةطنحلا موفلا نأ ىلع فلسلا نم

 ميجلا فرح
 لوسر دنع نحن ائيب : :لاق رمع نب هّللا دبع نع : «نيحيحصلا» يف تبث ءلخنلا بلق : :راّمج

 ال مِلْنُملا ٍلُجّرلا َّلِْم ٌَرَجَ ٍرَجَّشلا َنِم نإ" :6 يبنلا لاقف .ةلخن امي يأ ذإ ؛ سولج يت ل
 0 . . اَهنَرَو طْقْسَي

 ةبلغو «نطبلا قالطتساو ءمدلا ثفن نم عفتيو «حورقلا متخي + : لوألا يف يباب هرب :راثجلاو
 ةترجشو «مضهلا ءيطب وهو ءًاريسي ءاذغ وذغيو «ِسوُمِيَكلا ءيدرب سيلو «مدلا ةرئاثو «ءارفصلا ةرجلا
 . هعفانمو هريخ ةرثكل ملسملا لجرلاب لَ يبنلا اهّلثم اذهلو «عفانم اَهُّك

 «نيُكِسِب اعدف «كوبت يف ٍةَئْبُجَب لي ئبنلا يتأ» : :لاق رمع نب هَّللا دبع نع «نئسلا» يف :نبج
 ريغ هنم ٌبطرلاو .قارعلاو ماشلاب مهنع هللا يضر ةباحصلا هلكأو ءدواد وبأ هاور ©”(عطقو ىمسو
 ءالدتعم ًائييلت نطبلا نّيليو ءمحللا يف ديزي .ءاضعألا يف كولسلا نيه «ةدعملل ديج حولمملا
 اذكو «نطبلا لقعي قيتعلاو «ءاعمألل ٍذؤم ؛ةدعملل ءيدر وهو «بطرلا نم ءاذغ ّلقأ حولمملاو
 .لاهسإلا عنميو حورقلا عفنيو ءيوشملا

 تلمَلُتو ءهلّدعتو هحلصُ رانلا نإف ءهجازمل حلصأ ناك ًايوشم لمعتسا نإف «بطر دراب وهو
 رسكو «هرهوج فيطلتب ًاضيأ هحلصُي هْيشو ؛سباي راح حلاملا ٌقيتعلاو . هتحئارو همعط ٍبّيطتو ؛هرهوج
 ةاصح دّلويو ُِزْهي هنم حّلمملاو ءاهل ةبسانملا ةسبايلا ةراحلا ءازجألا نم هنم ٌرانلا هبدجت امل هتفارج
 .ةدعملا ىلإ هل اهذيفنت ببسب أدرأ تافطلملاب هطلخو «ةدعملل ءيدر وهو «ةناثملاو ىلكلا

 ءاحلا فرح

 .هتداعإ نع ىنغأف هعفانم ركذو «هلضف يف ُثيداحألا تمدقت دق :ءانح
 نأ ءهنع هللا يضر ةرْيَرُه يبأ نع ءةملس يبأ ثيدح نم : «نيحيحصلا» يف تبث 5 :ءادوسلا ةبح

 :ٌماَّسلاو . ماسلا الإ ِءاَد ّلُك ْنِم ٌءاَفِش اًهيِف َّنَِك ءءاَدْؤَّسلا َةّبَحلا و هِلهِب ْمُكِيَلَم :لاق لك هللا لوسر
 .ٌبوملا

 .سنأ ثيدح نم ((7445) ملسمو ؛(١79/7) يراخبلا هجرخأ )1١(
 .نسح ٍدانسإب «(07819) دواد وبأ هجرخأ فرفإ .(58411) ملسمو ؛(0145) يراخبلا هجرخأ ()
 .05518) ملسمو «(55848) يراخبلا هجرخأ (9)



 ءاحلا فرح 044 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لاق ؛يدنهلا نومكلا ىمستو «دوسألا نوُّمكلا يهو «سرفلا ةغل يف زينوُشلا يه :ءادوسلا ةبحلا

 مهو امهالكو ءمطبلا ةرمث ءارضختلا ةبحلا اهنأ :يورهلا ىكحو ؛لدرخلا اهنإ : نسحلا نع « يبرحلا

 .زينوُشلا اهنأ :باوصلاو
 42 رمأب مو ّلُك ٌرْيَدُتط : ىلاعت هلوق لثم ؛ءاد لك نم ءاّفِش' :هلوقو دج عفاتملا ةريثك يهو

 يف لخدتو «ةدرابلا ضارمألا عيمج نم ةعفان يهو «هرئاظنو ريمدتلا لبقي ٍءيش ّلك :يأ 0 :فاقحألا]

 ذأ اذإ اهذيفنت ةعرسب اهيلإ ةبطرلا ةدرابلا ةيودألا ىوق لصوُتف ء«ضّرَعلاب ةسبايلا ةراحلا ضارمألا
 . اهُريسي

 ؛هتوق هلاصيإو هذيفنت ةعرسل روفاكلا صرُق يف نارفعزلا ىلع هٌريغو «نوناقلا» ٌبحاص صن دقو
 كلذ ٌدجت كنإف «ةيصاخلاب ةراح ضارمأ يف راحلا ةعفنم دعبتست الو ؛ةعاّنّصلا قاّذُح اهُرعي رئاظن هلو

 «ةراحلا تادرفملا نم هريغو ركسلاك «دمرلا ةيودأ نم هعم ِبّكرُي امو توُدرتألا : اهنم «ةريثك ةيودأ يف

 .برجلا نم ًادج راحلا تيربكلا ٌعفن كلذكو «ءابطألا قافتاب راح مرو دمرلاو

 عيَرلا ىمحو صربلا نم عفان ؛عرقلا بحل جرخم ؛خفنلل ٌبهذُم «ةثلاثلا يف سباي راخ زينوشلاو

 ءلسعلاب ٌنِحْحو ٌقُد نإو ءاهتبوطرو ةدعملا ةَّلِبِإ ففجم «حايرلل للحمو ءددسلل حتفم «ةيمغلبلاو
 اذإ نبللاو ضيحلاو ٌلوبلا ٌرِدُيو «ةناثملاو نيتيلُكلا يف نوكت يتلا ةاصحلا باذأ «راحلا ءاملاب َبِرُشو

 لظنحلا ءامب نجع نإف ؛عرقلا ٌبح لتق «نطبلا ىلع يلظو «لخلاب َنُحّس نإو «ًامايأ هبرُش ميدأ

 ماكزلا نم يفشيو «للحيو «عطقيو ولجيو «ىوقأ دودلا جارخإ يف هلعف ناك ,خوبطملا وأ ءبطرلا

 .هبهذأ ءامئاد متشاو «ةقرخ يف ٌرّيصو قُد اذإ درابلا

 ٍقيِضو ٍرَهَبلا نم عفن ءامب ٌلاقثم هنم َبِرُش اذإو «ناليخلاو ليلآّتلا نمو «ةيحلا ءادل عفان هنهدو

 هب طِعسو «ةأرما نبل يف ًاددع تابح عبس هنم َعِقُت اذإو ؛درابلا عادّصلا نِم عفني هب ٌدامٌّضلاو ءسفنلا

 .ًاغيلب ًاعفن هعفن ِناَقَرَيلا ٌبحاص

 نم عفن «ًاقوحسم هب طِّتسا اذإو «درب نع نائسألا عجو نم عفن «هب ضمضمتو ءلخب عبط اذإو
 ماروألا للحو «حّرقتملا برجلاو روُبلا علق «لخلا عم هب َدمُض نإو «نيعلا يف ضراعلا ءاملا ءادتبا

 لاقثم ٍفصن ٌرادقم هنم َبِرُش اذإو «هتهدب طْعسُت اذإ ةوقللا نِم عفنيو «ةبلصلا ماروألاو «ةئمزملا ةيمغلبلا

 نذألا يف هنم ٌرِطُمو ءءارضخلا ةّبحلا نعّدب ظاخو ًامعان َّقِحّس نإو ءءاليتٌلا عسل نم عفن «لاقثم ىلإ
 .ددّسلاو حيرلاو اهيف ضراعلا دربلا نم عفن «تارطق ثالث

 ماكزلا نم عفن ؛عبرأ وأ تارطق ثالث فنألا يف رطقو «تيز يف َعِقُم مث ءًامعان د مث يلق نإو

 . ريثك ساطع هعم ضراعلا

 نم ةجراخلا ٌحورقلا هب يلظو «ءانحلا نهُد وأ ءنسوّسلا نهدي باذم عمشي طِلخو ٌقرخأ اذإو

 .حورقلا لازأو اهعفن «لخلاب اهلسغ دعب نيقاسلا

 .اهأربأو اهعفن ءظيلغلا ُراَرَحلاو ءدوسألا قهبلاو ٌصربلا هب يلو «لخب ّقِحس اذإو

 نم ْعْرْفَي نأ لبق ٌبِلُك ٌبلك ُهَّضَع ْنَم دراب ءامب نيمهرد موي ّلك هنم ٌفتساو «ًامعان ّقِحّس اذإو

 عطقو ءزازكلاو جلافلا نم عفن ءهنهّدب طِعّتْسا اذإو .كالهلا نِم هسفن ىلَع ّنِمأو «ًاغيلب ًاعفن هعفن ءءاملا

 . ماوهلا درط «هب نحند اذإو ءامهداوم



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م٠6 ءاحلا فرح

 تارورذلا نم ناك ءزينوشلا اهيلع ّرُذ مث «ةقلحلا لخاد ىلع ٌعِطُْنو ءءامب ٌثروزنألا ٌبيِذأ اّذِإَو
 نأ موق معزو «نامهرد هنم ةبرشلاو ءانركذ ام ٌفاعضأ هٌعفانمو «ريساوبلا نم عفنلا ةبيجعلا ةديجلا
 . لتاق هنم راثكإلا

 مدقتو ءامهب تناك ةكح نم فرع نب نمحرلا ٍدبعلو «ريبزلل هحابأ هلك يبنلا نأ مدقت دق :ريرح
 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف ءهجازمو هعقاتم

 ربخلا هيف ءاج يذلا انتا وهو ءهب ىوادتُي يذلا ٌبحلا وه اذه :يِروُنْيَدلا ةفينح وبأ لاق :ٌفْرُح
 .فرخلا وه :ءاّلا :ديبُع وبأ لاقو ءداشرلا :ةماعلا هيمسُتو ءفْرُحْلا :هل لاقي هّتابنو ل ّيبنلا نع

 هللا يضر سابع نيا ٍثيدح نم ؛هريغو ديبع وبأ هاور ام «هيلإ راشأ يذلا ثيدحلاو :تلق
 ين دواد وبأ هاور ”هءاّقْتلاو ٍربّصلا ؟اَفّشلا نم ٍنْيَرمألا يف اذام» :لاق هنأ كي يبنلا نع ءامهنع
 .«ليسارملا»

 بحو دودلا جرخُيو نطبلا ٌنيليو «نخسُي وهو «ةثلاثلا ةجردلا يف ةسوبُيلاو ةرارحلا يف هتوقو
 .ءاَبوُقلاو حّرقتملا بّرجلا ولجيو ؛عامجلا ةوهش كّرحيو ؛لاحطلا ماروأ للحُيو «عرقلا

 يف يتلا لوضفلا جرخأ ءانحلا عم عبط اذإو «لاحلقلا مرو َلََّح ءلسعلا عم هب َدَّمُص اذإو
 رعشلا ُكِسْنُيو «هنع ٌماوهلا درط «عضوم يف هب َنْحُد اذإو ءاهعسلو ماوهلا ٍشهن نِ عفتي هُيرَشو ءردصلا
 يف ةراحلا ماروألا للحو ءاسّنلا قْرِع نم عفن ءهب دّمْضُتو «ٌلخلاو ريعشلا قيوسب طِلُخ اذإو «طقاستملا
 . اهرخآ

 ديزيو ءءاضعألا عيمج يف ءاخرتسالا نم عفنيو «ليمامدلا ٌجضنأ حلملاو ءاملا عم هب َدّمْصُت اذإو
 «ثمطلا ٌرِديو «ةئرلا يقنُيو ءلاحطلا ظلغو «سفنتلا رسُعو «وبرلا عفنيو ءماعطلا يهشيو «ىابلا يف
 يف ام ولجيو دب َنِقّبحا وأ برش اذإ لوضفلا نِم جرخي امم كِرّولا قُح عجوو ءاسنلا قرع نم عفنيو
 .جزللا مغلبلا نم ةئرلاو ردصلا

 عقنو «حايرلا لَّلحو «ةعيبطلا لهسأ ؛راحلا ءاملاب مهارد ةسمح نزو هقحس دعب هنم برش نإو
 .صربلا نم عفن «ٌبرشو ّقِحُّس اذإو ؛ببسلا درابلا ٍجنّلوُقلا عجو نم

 دريلا نم ثداحلا عادلا نم ُعفنيو ءامهنم عفن «لخلاب ضيبألا ٍقهَبلا ىلعو هيلع خلل نإو
 هئامب َلِسُع اذإو ؛يلقلاب ِيجوُرَل لّلَصَتِل قحسُي مل اذإ اميس ال عبطلا لقع ءٌَبِرشو َّيلُق نإو ؛مغلبلاو
 .ةجزللا تابوطرلاو خاسوألا نم ُهاّقن «ٌسأرلا

 ءاسّنلاب ةفورعملا ِكِرّولا ٌعاجوأ هب نخسي دق كلذلو «لدرخلا رزب ةوق لثم هتوق :سونيلاج لاق
 طلخُي دقو «لدرخلا بزب نخسُي امك «نيخستلا ىلإ جاتحت يتلا للعلا نم دحاو ُلُكو «سأرلا ٌعاجوأو
 ًاعيطقت ةظيلغلا طالخألا عطقي هنأ مولعم هيف رمألا نأ قيرط نم وبرلا باحصأ اهاقسي ةيودأ يف ًاضيأ
 .ءيش لك يف هب هيبش هنأل «لدرخلا رزي اهُعطقي امك ءًايوق

 دقو «فيعض ربخلاف «لوبقم يعبات ءاذه سيقو «ليسارملا» يف دواد يبأل هازعو «عفار نب سيق نع 547/4 يقهيبلا هجرخأ )١(
 .زاجحلا لهأ دنع فورعم بح :ءاغثلاو .دانسإ نودب 71/1 ؟ثيدحلا بيرغ» يف ديبع وبأ هدروأ



 ءاخلا فرح مها (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مم ااا ا ريك يي يل داعم كار

 هل اوعدا :لاقف «ةكمب هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس داع هنأ هلي ئبنلا نع ركذُي :ةَبْلُح

 عم - ٌةبلحلا يهو  ٌَقيرَف هل اوُدّناف ءسأب هيلع سيل :لاقف ءهيلإ رظنف «ةَدَلك نب ٌثراحلا َيِعُف «ًابيبط

 ."'ءىربف «كلذ لعفف ءامهاسحيك «ناخبطُي بطُر ةوجع رمت
 تيل ءءاملاب ْتْحِبَظ اذإو «ىلوألا يف ةسوبُيلا نمو «ةيناثلا ةجردلا يف ةرارحلا نِم ةبلححلا ةوقو

 ةديج يهو ؛هابلا يف ٌديزتو «سفنلا ٌرْسُعو «وبرلاو ةنوشُحلاو لاَعُّملا نكسُتو «نطبلاو ٌردصلاو ّقلحلا

 ءردصلا نم جزللا مغلبلا لّلحُتو «ءاعمألا يف ةكيترملا تاسوميكلا ةردحم «ريساوبلاو مغلبلاو حيرلل

 .ذينافلاو نمسلا عم ءاشحألا يف ءاودألا هذهل لمعتسُتو «ةئرلا ضارمأو ٍتالْيَبدلا نم عفنتو

 «هتدعج ٌرعشلا اهب لِسُعو «تخبظ اذإو «ٌّضيحلا ٍتّردأ ةّوُق مهارد ةسمخ نزو عم تبرش اذإو

 .زاّرَكلا تيهذأو

 ءاملا يف ةأرملا ٌسلجت دقو ءلاَحملا مّرو َلَّلَح .هب َدمّصضو ءلخلاو نوُدِّنلاِب طِلُ اذإ اهقيقدو

 ةبلصلا ُماروألا هب دّمْض اذإو .هيف مرو نم ضراعلا محرلا عجو نِم هب عفتنتف «ةبلُحلا هيف تخبط يذلا

 قلزأو «حايرلا نم ضراعلا صغملا نم عفن ءاهؤام َبِرش اذإو ءاهتللحو اهتعفن ؛ةرارحلا ةليلقلا
 .ءاعمألا

 يف ضراعلا جزللا َمغلبلا ٍتللح «قيرلا ىلع نيتلا وأ «لسعلا وأ ءرمتلاب ٌةخوبطم ْتَلِكَأ اذإو
 .هنم لواطتملا لاعسلا نِم تعفنو ؛«ةدعملاو ردصلا

 اذإ عفني اهنهُدو ءهتحلصأ جنشتملا رفظلا ىلع تعضُو اذإو «نطبلل ةقلطم ءرصحلا نم ةعفان يهو

 .انركذ ام فاعضأ اَهُعفانمو «دربلا نم ضراعلا قاَقّشلا نم عمشلاب طِلُخ

 لاقو "”«ةبلُحلاب اوُقْشَسا» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ «نمحرلا دبع نب مساقلا نع ركذيو

 .ًابهذ اهنزوب اهورتشال اَهَعِفانم ُسمانلا ملع ول :ءابطألا ٌضعب
 ءاخلا فرح

 ٌةَدِحاَو َةَْبُح ٍةَماّيِقلا َمْوَي ٌضْزألا وكت :لاق هنأ لَو يبنلا نع ؛«نيحيحصلا» يف تبث :زبخ

 ."0قئجلا لهأل لون رَمَسلا يف تربح مُكُدَحَأ وُْحي امك هِي ٌراَبجلا اَهوَُكتي
 ىلإ ماعطلا ٌّبحأ ناك :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم :«هنئس» يف دواد وبأ ىورو

 1 .”سْيَحلا نم ٌديرثلاو ءزبخلا نم ٌديرثلا لو هللا لوسر

 :هكَو هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ءًاضيأ «هئئس» ىف دواد وبأ ىورو

 هب ءاجف ؛هذختاف موقلا نم ٌلجر ماقف ءءِنيَو ِنْمَس ةَقبلُم ةاَرْهَس ِةّرُب نم ءاَضْيَب هدي يِدْنِع َّنَأ ُثدِوَو»
 (ه) م.

 هدْْكْرا» :لاقف ءّبض ِةَكُع يف :لاقف ؛؟ُنْمّسلا اذه َّناَك ءيش ّيَأ يف» :لاقف

 )١( دواد وبأ رظنا )81/6”( ,

 .ةعوضوم ثيداحأ اهريغو ةبلخلا يف درو دقو «فيعضلا مسق نم لسرملاو ءلسرم وه مث ءًادنسم هرأ ل (0)

 .ديعس يبأ ثيدح نم 77/47(2) ملسمو :(5070) يراخبلا هجرخأ (*)

 .ثيدحلا فعضب دواد وبأ مكحو ء مسي مل نم هيف «فيعض ٍدانسإب (71/87) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .ثيدحلا ةراكنب دواد وبأ مكحو «ءيش ال فيعض وهف «طوخ نب بويأ لجأل ءواو ٍدانسإب «(7814) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مم؟ ءاخلا فرح

 هب رظنني ال نأ هتمارك ْنِمو هّرْبُخلا اوُمرْكأ» :هعفرت اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا ركذو
 0 لبق ام ٌعفر الو .هٌعفر تبثي الف « هبشأ فوقوملاو 2'مادإلا

 يورملا امنإو هلي هللا لوسر نع هل لصأ ال لطابف «نيكسلاب زبخلا عطق نع يهنلا ٌتيدح امأو
 .ًاضيأ ٌّحِصَي الو «نيكسلاب محللا عطق نع يهنلا

 يضر ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءرشعم يبأ ثيدح نع دمحأ ٌتلأس :انهم لاق
 ّسيل :لاقف .2”«مجاعألا لْمِف ْنِم َكِلْذ نق ءنيكَسلاب َمُحّللا اوُمطْقَت ال» :ي يبنلا نع ءاهنع هللا
 نب ورمع ثيدحب ينعي  ةريغملا ٌثيدحو ءاذه الخ ةيمأ نب ورمع ٌثيدحو ءاذه فرعُي الو «حيحصب
 مث «يوُشف بجي رمأ هفاضأ امل هنأ ةريغملا ثيدحبو ,©0ةاشلا محل نِم ٌرتحي كي يبنلا ناك :- ةيمأ
 ,(94خي لعجف َةرْفَّشلا ّدخأ

 ٌدبخ هّدعبو ؛هفانصأ ُدوجأ رونتلا ٌربخ مث «ًانجعو ًارامتخا اهُدوجأ زبخلا عاونأ ٌدمحأو :لصف
 .ةثيدحلا ةطنحلا نِم َذِخّتا ام هٌدوجأو «ةثلاثلا ةبترملا يف ةّلَملا زب مث .نرفلا

 0 مل «ىَراَوُحلا زبخ هوُلتيو ؛هتلاخن ةلقل ًامضه اهُؤطبأ وهو «ذيمسلا ٌربخ ٌةيذغت هعاونأ ٌرثكأو
 .راكشخلا

 ٌعرسأو ًابيطرتو ًءاذغو ًانييلت رثكأ هنم ُنيِللاو «هيف ٌرِبحُخ يذلا مويلا رخآ يف هلكأ تاقوأ ٌدمحأو
 .هفالخب ٌسبايلاو «ًارادحنا

 «ةسوبيلاو ةبوطرلا يف لادتعالا نم ٌبيرقو ؛ةيناثلا ةجردلا طسو يف راح ّربلا نم زبخلا جازمو
 .هدض ىلع ةبوطرلاو «هنم ٌراثلا هتففج ام ىلع ُبِلْغَي سبيلا

 خافن ٌُتيتفلاو «ًاظيلغ ًاطلخ دّلَوُي فئاطقلا زبخو .ًاعيرس نّمسُي هنأ وهو ءةيصاخ ةطنحلا زبخ يفو
 .رادحنالا ءيطب «ءاذغلا ريثك هدسم نبللاب لومعملاو ءمضهلا ءيطب

 .ةطنحلا زبخ نم ءاذغ لقأ وهو «ىلوألا يف سباي دراب ريعشلا ٌزبخو

 لأس لي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع :«هحيحص» يف ملسم ىور :لخ
 مادإلا ّمُعِ لكلا ُماَدإلا معنا :لوقيو لُكأي لعجو ءهب اعدف ّلَخ الإ اندنع ام :اولاقف ؛مادإلا هلهأ
 ٌمُهلّلا ءلخلا ٌمادإلا َمُعَي» :هلو يبنلا نع اهنع هللا يضر دعس مأ نع ةهجام نبا نئس# يفو . هلخلا
 . لكلا هبف ّتْيَب ْرِوَمَْي ْمْلو ءيلبق ءايبنألا ّمادإ ناك ُهّنإف لكلا يف ُكِراَ

 .فيعض ربخلاف «ليهاجم هيف نأ عم «يبهذلا هقفاوو ءهححصو 7 /4 مكاحلاو ,(20585) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخحأ )١(
 يف يزوجلا نبا هجردأ دقو ءفيعض ثيدح وهو 2372018/9 يدع نباو 2378/8 يقهيبلاو (775) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 807/7 «تاعوضوم ا»

 .(900) ملسمو :(2408) يراخبلا هجرخأ (7)

 .حيحصلا لاجر هلاجر ٍدانسإب ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم «(184) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .(5061) ملسم هجرخأ (6)

 ناك هنإف» ظفل نود .دهاوش ثيدحلا ردصلو «كورتم وه لب ؛«فيعض «نمحرلا دبع نب ةسينع هيفو «(17218) هجام نبا هجرخأ ()
 2. . .ءايبثألا مادإ



 لادا فرح ممل (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نم عنمي «فيفجتلا ٌيوق «ةثلاثلا يف سباي وهو هيلع ُبلغأ ةدوربلاو «ةرارحلا نم بكرم :لخلا

 ٌرَّرض عفديو «ءارفصلا ٌعمقيو «ةبهتلملا ةدعملا عفني رمخلا ٌلَخو ؛ةعيبطلا فطلُيو «داوملا بابصنا

 لِقْعَيَو «ةدعملا غبديو ءَلاَحَلطلا عفنيو ءفوجلا يف ادمج اذإ مدلاو نبللا لّلَحُيو «ةلاتقلا ةيودألا

 «مغلبلا داضُيو ءمضهلا ىلع نيعُّيو ؛ثدحي نأ ديرُي ثيح ٌمرولا عنميو «شطعلا ٌعطقيو «نطبلا

 م م ١ .مدلا نيو ةظيلغلا ع

 «ِكّنحلا لصأب قلعتملا قلعلا عطق يِسّحا اذإو ءلاّتقلا رظُقلا لكأ نم عفن حلملاب برش اذإو

 .ةثللا ىَّرقو ءنانسألا عجو نم عفن «ًانْخَسُم هب ضمضمت اذإو

 بيطم «لكألل ٌهَشُم وهو ءرانلا قرحو «ةراحلا ماروألاو ةلمثلاو هب َيِلُظ اذإ سحادلل عفان وهو

 .ةراحلا دالبلا ناكسل فيصلا يفو «بابشلل حلاص «ةدعملل

 :ناتبثي ال ناثيدح هيف :لالخ

 َسْبَ ُهَنِ «ماَعَطلا نم َنوُلُلَكَتُملا اًدّيع اي :هعفري يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم ىورُي :امهدحأ

 يراخبلا لاق «بئاسلا نب لصاو هيفو ')«ماَعطلا ّنِم مّقلا يف ىَقَبَت يتب نم ِكّلَملا ئَلَع ٌّدَسَأ ٌءْيَس

 .ثيدحلا كورتم :يدزألاو يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم :يزارلاو

 هنع ىور خيش نع يبأ تلأس :دمحأ نب هّللا دبع لاق «سابع نبا ثيدح نم ىورُي :يناثلا

 ىهن :لاق «سابع نبا نع ؛ءاطع انثدح «يراصنألا كلملا دبع نب دمحم :هل لاقي يظاحولا حلاص

 ُتيأر :يبأ لاقف ؛«ماذجلا ٌقورُم نايقسي امهنإ» :لاقو ءسآلاو طيّللاب للختي نأ لي هللا لوسر
 .بذكيو «ثيدحلا ٌعضي  ىمعأ ناكو  كلملا دبع نب دمحم

 نِم لحنا ام هدوجأو «ةهكتلا ريغت نم عفان ءاهتحصل ظفاح .نانسألاو ةَّلِل عفان لالخلاف :دعبو

 .رضم جورذابلاو «ناحيرلاو سآلاو بصقلاب ٌللختلاو «فالخلاو نوتيزلا بشخو «ةلخألا ناديع

 لادلا فرح

 ناك :لاق ءامهنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم «لئامشلا» باتك يف يذمرتلا ىور :نهد

 .")ٍتاَّير َبوَ بَ نك َعانِلا ريْكيو .هتيحل حيرستو وسر َنْهُد دي 8 هللا لوسر
 نَّسح «راحلا ءاملاب لاستغالا دعب َلِمْعُجسا اذإو ؛هنم لّلحتي ام عنميو «ندبلا اسم دسي نهدلا

 .هنع ِتافآلا رثكأ عفدو ءةَبْضَحلا نم عفنو ءهلّوطو هنّسح رعشلا هب نهُد نإو ُهَبكرو َندبلا

 يتأيسو ."”هوي اوُنصٌكاو َتْيَزلا اوُلُكا :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم : يذمرتلا يفو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 وهو «ندبلا حالصإو ةحصلا ظفح بابسأ دكآ نم ؛هوحنو زاجحلاك ةراحلا دالبلا يف نهّدلاو

 بئاسلا نب لصاو 7١: /5 ؛عمجملا» يف يمشيهلا لاقو ؛(4051) يناربطلاو ١/ 1٠١« ةبيش يبأ نباو «417/5 دمحأ هجرخأ )١(

 . ظفحلا ءيس حيبص نب عيبرلاو «فيعض يشاقرلا ديزي ءفيعض ٍدنسب :077) ؟لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 /7 مكاحلاو 77750(2) هجام نبا دنع وه امنإو «ةريره يبأ ثيدح نم هجرخي ملو ءرمع ثيدح نم (1801) يذمرتلا هجرخأ (؟)
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 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م65 لاذلا فرح

 .رصبلاب رطخ هيف سأرلا يف هب حاحلإلاو ءاهلهأ هيلإ ُجاتحي الف «ةدرابلا ُدالبلا امأو ءمهل يرورضلاك
 . جَريشلا مث ءنمسلا مث «تيزلا :ةطيسبلا ناهدألا عفنأو
 ءرهسلا باحصأ مّونيو ءراحلا عادّصلا نم عفني جسفنبلا نهّدك ءبطر دراب اهنمف :ةبكرملا امأو

 :ةسبايلا ةكجلاو ؛«برجلا هب ىلطُيو .فافجلاو «سبيلا ةبلغو «قاقّشلا نم ٌعفنيو غامدلا بظرُيو
 ناثيدح هيفو «فيصلا نمز يف ةراحلا ةجزمألا باحصأل حلصيو «لصافملا ةكرح َلُهَسُيو اهُعفنيف
 : لي هللا لوسر ىلع ناعوضوم نالطاب

 .«سانلا ٍرئاس ىلع يلضفك ناهدألا رئاس ىلع جسفنبلا نهُد لضف» : امهّدحأ
 .«نايدألا ٍرِئاس ىلع مالسإلا لضفك ,ناهدألا رئاس ىلع جسفنبلا نهُد ُلضف» :يناثلاو
 وحن ربغأ ضيبأ بح نم جرختسُي نهُد لب ؛هرهز نهُد سيلو ؛نابلا نهدك ؛ءبطر راح :اهنمو

 ٍفّلكلاو ءشمنلاو شّرّبلا نم عفنيو «هنيليو ؛بصعلا ةبالص نم عفني ءمسدلاو ةينهّذلا ريثك «قتسفلا
 لطاب ثيدح هيف يور دقو ,بصعلا نُححخسيو «ةسبايلا راتوألا نيليو «ًاظيلغ ًامغلب ُلُهَسُيو ءْقَمَبلاَ
 «نائسألا ولجي هنأ هعفانم نمو .مكئاسن دنع مكل ىظحأ ِهّنإف «نابلاب اونِّذا» :هل لصأ ال قلتخم
 .لوبلا ريطقتو «نيتيلكلا درب نم عفن ءاهالاو امو هريكاذمو هوقح هب نهد اذإو «قاقُش الو يصح هبصُي مل هفارطأو ههجو هب حسم نمو ءأدصلا نم اهيّفَتُيو .ةجهب اهبسكُيو

 لاذلا فرح

 :يديب لَو هللا لوسر ُتبيط :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«نيحيحصلا» يف تبث :ةريرذ
 ةجاح الف ءاهتيِهامو اهعفانمو ةريرذلا يف مالكلا مدقت . ”همارحإو هلحل اَدَولا ٍةَجح يف رد
 . هتداعإل

 هيف طقس اذإ ماعطلا يف بابُذلا ٍسْمعي 5 هرمأ يف هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يف مدقت :بابذ
 بايذلا عفانم انركذو ءرخآلا حانجلا يف يذلا مسلل قايرتلاك وهو ؛هحانج يف يذلا ءافشلا لجأل
 . كانه

 موي هّقنأ َعِطُم امل دعسأ نب ةجفرعل صخر وو ّيبنلا نأ» :يذمرتلاو دواد وبأ ىور :بهذ
 ةجفرعل سيلو . "9«بقذ ْنِم ًافنأ دخن نأ لك ّيبنلا هرمأف «هيلع نتنأف ءقِرَو نم ًافنأ ذختاو «بالُكلا
 .دحاولا ثيدحلا اذه ريغ مهدنع

 ءيوضرأ يف هللا ٌرِسو ءروهظلا يوقمو ءسوفنلا حرفمو ؛دوجولا مسّنِطو ءايندلا ةنيز :بهذلا
 وهو «تاحرفملاو ةفيطللا تانوجعملا رئاس يف لخدت هفيطل ةرارح هيفو «تايفيكلا رئاس يف هجازمو
 .اهفرشأو قالطإلا ىلع نداعملا لدعأ

 تطلخ اذإ هتدارُيو «ًائيش هصقنُي ملو «بارتلا هرضي مل ءضرألا يف َنِفُ اذإ هنأ هصاوخ نمو
 «نزحلاو ءسفنلا ثيدح نم عفنيو ءءادوسلا نم ضراعلا نافجرلاو .بلقلا فعض نم تعفن «ةيودألاب

 )1١( ملسمو 0970(2) يراخبلا هجرخأ )0185(.

 هل يوق ثيدح وهو «بيرغ نسح ثيدح :لاقو ؛ةجفرع ثيدح نم «(19/70) يذمرتلاو «(4775) دواد وبأ هجرخأ ()
 .دهاوش



 ءارلا فرح مهو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ماذجلا نم عفنيو «نوللا نّسحيو «رافصلا بهذيو «هيوقيو «ندبلا نممسيو «قشعلاو «عزفلاو ءمغلاو

 «ءالطو ًابرش ةيحلا ءادو «بلعتلا ءاد ةيودأ يف ةيصاخب لخديو «ةيوادوسلا ضارمألاو عاجوألا عيمجو

 .ءاضعألا عيمج يوقيو ءاهضارمأ نم ريثك نم عفنيو ءاهيوقيو نيعلا ولجيو

 هُعِضوم طفنتي مل هب يوكو «يكلا ىلإ جاتحي ضرم هب ناك نمو ءرخبلا ليزُي مفلا يف هكاسمإو

 هنم ِهَّصَ متاخ هنم ذختا اذإو ءاهالجو نيعلا ىّرق هب لحتكاو ًاليم هنم ذختا نإو ًاعيرس أربيو

 لِقتنت ملو ءاهجاربأ ثِفلأ «مامحلا ةحنجأ ٌمداوق هب يوكو «ّيمحأو
 . اهنع

 ىور دقو «حيبأ ام هنم حالّسلاو برحلا يف حيبأ اهلجأل «سوفنلا ةيوقت يف ةبيجع ةيصاخ هلو

 هفيس ىلعو «حتفلا موي لي هللا لوسر لخد :لاق «هنع هللا يضر يرَصَعلا ةديزم ثيدح نم يذمرتلا

 ©0ةّقِفَو بهذ

 َنّين9 :ىلاعت لاق ءايندلا تابوبحم نم هريغ نع اهالس ءهب ِتَرِفط ىتم يتلا سوفتلا ٌقوشعم وهو

 .[14 :نارمع لآ] «ٌثْركْلاَو

 هل ناك ْوَلَو ءأيناَن لإ ىقتبال ٍبهَد نم ٍواَو مآ نبال ناك ْوَل» :ةلكي يبنلا نع :«نيحيحصلا» يفو

 .”:تاق ْنَم ىلع هللا ٌبوُتَيو ءُبارْثلا الإ َمدآ نبا فْوَج ُالْمَي الو ءاثلاث هيلإ ىَقتباَل ءِناَ
 هب هللا َيِصُع ءيش ٌمظعأو ءاهداعم موي ٍربكألا اهزوف نيبو ةقيلخلا نيب لئاح مظعأ هنإو ءاذه

 وهو «.دابعلا ملاظتو «قوُقحلا ِتَعِنُمو «ٌمراحملا ٍتْلِحّتساو ؛ئامدلا ٍتقيرأو «ماحرألا ٍتَعِطق هبو

 «قح نم هب تيمأ مكف «ءاهيف هئايلوأل هللا هدعأ امو ةرخآلا يف دهزملاو اهلجاعو ايندلا يف بغرملا

 : ””يريرحلا هيف لاق ام نسحأ امو «مولظم هب رهقو ءملاظ هب ٌرصْنو «لطاب نم هب يبحأو

 ٍتِفاتُملاَكٍنِيَهْجَر يِذَرَفْضَأ يٍقزااَمُمجباَخْنِمُهَلأَكَت

 ٍقِلاَخلا ٍطْخس ٍباَكِتْرا ىلإ ومدي قفاقعلا يرد َدْئِعهْبحَو

 ٍقراَطْنِبُلِجاِبْرَاَمْفا اَلَو

 ٍقِِئاَر وسخ ْنِمٌدِيِعُمْساَآلَو

 قتسافنمهًَةَمِلْ ظَمتَدَبالَو

 ِقِئاَعلا َلْظَم ُلوُطْمَملا ىكَتشا الَو

 ٍيئالخلاَنِهِوهيِفاَموَفَو

 يبآلاًرس فيك فك اذإألا

 ءارلا فرح

 دينو ىف 3 اَكيَج الز ِكّيَع طوتُ هم علي كيلا مْزْمَكط :ميرمل ىلاعت هللا لاق :بطر
 0 هز

1 
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 .[15 38 :ميرمآ # ميغ ىِرَقَو

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛لاحلا لوهجم «دعس نب دوه هيفو ؛«(159:) يذمرتلا هجرخأ )١(

 . سابع نبا ثيدح نم :؛(54١1) ملسمو 1477(2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 7٠, 2159 ص هل «ةيرانيدلا ةماقملا» رظنا (؟)



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز موك ءارلا فرح

 .©”ءام ْنِو ٍتاَوَسَح اس ِتاَرَمَت نكت مل نإف «ارمتف ٍتابطر ْنُك مل ْنإف «َيَلصُي نأ َلْبق ٍتابلطُر ىلع ري و هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع ؛دوأد يبأ ننس١ يفد .©90بطّرلاب ءاّنِقلا لكأي لك هللا لوسر ٌتيأر :لاق «رفعج نب هّللا دبع نع ؛نيحيحصلا» يفو
 ٌبِصْخُيو «هابلا يف ديزيو ءاهقفاوُيو ةدرابلا ةدعملا يوقي «بطر راح هايملا عبط بطلا عبط

 . .ًاريثك ٌءاذِغ وذغيو «ةدرابلا ةجزمألا باحصأ قفاويو «ندبلا
 اهعفنأو ءاهيف مهُتهكاف وه يتلا دالبلا نم اهريغو ةنيدملا لهأل ةقفاوم ةهكافلا مظعأ نم وهو

 هراثكإ يف ثدحيو ءدومحمب سيل مد هنع ُدلوتيو ءهدسج يف نفعتلا ٌعِرسُي ُهْذَتَْي مل نم ناك نإو ,ندبلل
 .هوحنو نيبجنكّسلاب هٌحالصإو «هنانسأ يذؤُيو ؛ءادوسو َعاَدُص هنم

 يلخُي موصلا نإف ءًادج فيطل ريبدت ءاملا وأ ءرمتلا ىلع وأ «هيلع موصلا نم ِْيي يبنلا رطف يفو
 ءموصلا ةرارحو «ةدعملا ٌبيهل ءىفطُت ءاملا ٌتاوسحف «نكي مل نإف «هتيذغتو هتوالحل رمتلاف «نكي مل نإف ءىوقلاو يه هب عفتنتف ءهل اهلوبق ٌدتشيف ًابطر ناك نإ اميس الو ءاهيلإ هبحأو «دبكلا ىلإ ًالوصو ءيش عرسأ ولحلاو ىاضعألاو ىوقلا ىلإ هلسرُو هُبِدجت ام اهيف دبكلا ٌّدِجَت الف ؛ءاذغلا نم ةدعملا
 .ةوهشب هذخأتو .ماعطلل هدعب هبنتتف

 .[44 ىح :ةعئاولا] 4 ريض ُثََّحَيو مار ميم (©2) نيّرتمْل ّنِم نك نإ اَنأَكط :ىلاعت لاق :ناحير
 .[نلحرلا] 400 ُكاَحْيَلَاَو ٍفَسسْلَأ وذ ُبَللَول :ىلاعت لاقو

 بيع ليخملا ُفيِفَح هن هدي الك ّناَحْبَر هْيَلَع ضرك ْنَم» :كَي ّيبنلا نع 'ملسم حيحص» يفو
 , 27قحارلا

 :موقلا لاقف :«ىلاعت هللا َءاَش ْنإ :اوُنوُق» :لاق ءاهل نورّمشملا نحن هللا لوسر اي معن :اولاق ىقبهب ةميلس ةيلاع ٍروُد يف «ةّرضْنو ةَرْبَح يف ادب ماَقَم يف ٌةَريثَك لَلْحو ٌةليِمَج ُءاَنْسَح ٌةَجْوَرَو ٌةَجبِضَن ٌةَرَمثو ٌةرطُم دهن ءٌدبِهَم ٌرضقو تت ةناحْنرو ءالالتي روت «قيفكلا برو يه ءاَل رح ال ةلجلا نإ َتَجْل ٌءْكَشُي الأ» :لاق هنأ هلك يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةماسأ ثيدح نم :؛هجام نبأ ننس يفو
 , هللا َءاَش نإ

 .قبحلاب هنوّصخي ماشلاو قارعلا لهأو «ناحيرلا نم برعلا هُئرعي يذلا وهو ءسآلاب هنوصخي برغلا لهأف «كلذ نم ءيشي هنوصخي دلب لهأ لكف «حيرلا بيط تبن لك ناحيرلا
 «ةداضتم ىوق نم بكرم كلذ عم وهو «ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف دراب هجازمف «سآلا امأف

 .ًاعم جراخو لخاد نم ةسباح ةضباق ٌةوق يهو «ةوقلا ةبراقتم هؤازجأو «ًايوق ًافيفجت ففجُي وهو ءفيطل راح ءيش هيفو «درابلا يضرألا ٌرهوجلا هيف ٌرثكألاو

 )١( ملسمو ,(0410) يراخبلا هجرخأ )01١41.

 .تاقث هلاجر ٍدانسإِب «(5757) دواد وبأ هاور (؟)
 4م ص هجيرخت مدقت فز

 هدافأ ؛هيف فلتخم ءىسوم نب ناميلس هخيشو .لوهجم وهو «يرفاعملا كاحضلا هيف «فيعض ٍدانسإب 8777(0) هجام نبا ءاور )4
 .«دئاوزلا» يف يريصوبلا



 ءارلا قرح مها/ (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مما ا حا عا كا:

 «ًاديدش ًاحيرفت بلقلل حرفم َّمُش اذإ بطرلا راحلا راخبلل عفاد ءيوارفصلا لاهسإلل عطاق وهو
 .تيبلا يف هّشارتفا كلذكو «ءابولل عنام همشو

 لخلاب ٌبِرُضو ضغ وهو هقرو َّقُد اذإو ,اهيلع عضو اذإ نيبلاحلا يف ةثداحلا ماروألا ءىربُيو

 اهعفن ةبوطرلا ِتاوذ حورقلا ىلع ّرُدو «سيايلا هقرو قحس اذإو ؛فاعرلا عطق سأرلا ىلع عضوو

 ديلا يف يتلا جورقلاو ٍروثبلا ىلع ّرُ اذإو «ءسحادلا ءاد عفنيو «هب َدَّمِص اذإ ةيهاولا ءاضعألا يوقيو

 . اهعفن «نيلجرلاو

 يف سلجم اذإو «طبإلا َّنْتَن بهذأو «ةيلضفلا تابوطرلا فشنو «قرعلا عطق ندبلا هب َكِلُد اذإو
 مل يتلا ماظعلا روسك ىلع ٍّبّص اذإو «لصافملا ءاخرتسا نمو «محرلاو ةدعقملا جيرارخ نم عفن هخيبط

 اهعفن ءمحتلت
 هٌرو َّقُد اذإو هُدٌوسُيو طقاستملا رعشلا ُكِسِمُيو ؛هروثيو «ةبطرلا هحورقو سأرلا ٌروشق ولجيو

 ةلمنلاو ةبطرلا حورُقلا قفاو ءهب دمضو ءدرولا نهد وأ تيز نم ءيش هب طِلخو ءريسي ءام هيلع ٌبّصو

 .ريساوبلاو ىرشلاو «ةداحلا ماروألاو «ةرمحلاو

 ةئرلا الو ردصلل ٌراضب سيلو ةدعملل غباد «ةئرلاو ردصلا يف ضراعلا مدلا ثفن نم عفان هبحو

 «لوبلل ردم وهو «ةيودألا يف ردان كلذو «لاعسلا عم نطبلا قالطتسا نم ٌعفنلا هتيصاخو ؛هتوالجل

 .رذحيلف ءرضم هقرعب للختلاو «براقعلا عسلو «ءاليتُرلا ضعو «ةناثملا عذل نم عفان

 راحلا عادّصلا نم هّمش عفني «نيلوقلا دحأ يف راحف «قبحلا ىّئسُي يذلا يسرافلا ناحيّرلا امأو

 .نيلوق ىلع ؟سباي وأ بطر وه لهو .رخآلا يف درابو «ضرعلاب بطريو «دربيو ؛ءاملا هيلع ّىثُر اذإ

 نكسمو «يوارفصلا لاهسإلل سباح هرزبو ؛مونلا ٌبِلْجَيو «عبرألا عئابطلا نم هيف نأ ٌحيحصلاو

 .ةيوادوسلا ضارمألل عفان «بلقلل وقم «ضغملل

 .[نمحرلا] 59 ذاع رو لكم ةهكت اميه : ىلاعت لاق :نامر

 ٍناّمُر نم ِةّيحب حّقلم وُمو الإ اذه مُكئاَُر ْنِم ٍنامُز ْنِم ام :ًاعوفرمو ًافوقوم سابع نبا نع ركذُيو
 .ةدعملا غابد هنإف ءهمحشب نامرلا اوُلُك : لاق هنأ يلع نع هريغو برح ركذو . هبشأ فوقوملاو 62 (؛ةنجلا

 ردصلاو قلحلل عفان «فيطل ضبق نم ويف امب اهل وقم «ةدعملل ديج ؛بطر راح نامرلا ولح

 «هتفاطلو هتقرل للحتلا مم عيرس ًاريسي ًالضاف ٌءاذِغ ندبلا وذغي «نطبلل نيلم هؤامو «لاعسلل ٌديج «ةئرلاو

 ةيصاخ هلو «نيمومحملل حلصي الو «هابلا ىلع نيعُي كلذلو ءًاحيرو ةدعملا يف ةريسي ةرارح دلوُيو

 .ةدعملا يف داسفلا نم هعنمي زبخلاب لكأ اذإ ةبيجع

 «نامرلا نم هريغ نم رثكأ لوبلا ٌردُيو «ةبهتلملا ةدعملا عفني «فيطل ضباق «سباي دراب هضماحو

 .لوضفلا فطليو ؛ءيقلا عنميو لاهسإلا عطقيو «ءارفصلا ٌنكسيو

 «بلقلل ةضراعلا مالآلاو «يوارفصلا ناقفخلا نم عفان ءءاضعألا يوقُيو دبكلا ةرارح ءىفطُيو

 .مدلاو ءارفصلا ةّرِملا ءىفطُيو ءاهنع لوضفلا عفديو ؛ةدعملا يوقُيو ؛ةدعملا مفو

 )١( يدع نبا هلعأ هبو ءعضولاب مهتم وهو «يسنالقلا ديلولا نب دمحم هيفو «786 /1 «ءافعضلا» يف يدع نبا هجرخأ .



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م4 يازلا فرح

 عطق هب لحتكاو «مهرملاك ريصي ىتح لسعلا نم ريسيب ٌحِبظو ؛همحشب هؤام ٌجرِخّتسا اذإو
 ءاهل ةضراعلا ةلكألا نم عفن «ةثللا ىلع خطل اذإو «ةظيلغلا تابوطرلا نم اهاَّقنو «نيعلا نم ةرفصلا
 بغلا تايمح نم عفنو «ةيٌرُملا ةنفعلا تايوطرلا ردحأو «نطبلا قلطأ ءامهمحشب امهؤام جرختسا نإو
 . ةلواطتملا

 ُتحو «ًاليلق ضماحلا ةفاطل ىلإ ٌليمأ اذهو «نيعونلا نيب ًالعفو ًاعبط طسوتمف ءزملا نامّرلا امأو
 نم ٌةثالث علتبا نمو :اولاق ؛تاحارجلل هٌامقأو ؛ةثيبخلا حورقلاو سحادلل ءالط لسعلا عم نامرلا
 . اهلك هتتس دمرلا نم نمأ ؛ةنس لك يف نامرلا ٍذِبْنَج

 يازلا فرح
 ب قّييرع الو يقر ال م 74 سل سمع رع حا

 وير وكرم ْورَجَم نو ُدَيوِي# : ىلاعت لاق :تيز 0 0 5 0100 2 0
 ,[م6 :روغلا] ران

 اوُلُك١ :لاق هنأ هلي يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا يفو
 ١ ١ - .©0هقكراَبم ةَرَجَش ْنِم ُهَنِإَف ءوب اوُنِمّداو َتْيزلا

 اًوُمِدَتْلا» :ةكي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر رمع نبا نع :ًاضيأ هجام نباو يقهيبللو
 ١ .©9وقكرابم ةَرَجَش نم هناك وب اوُنِعْكاو ءٍتْيرلاب

 نِم رصتعملاف «هنوتيز بسحب تيزلاو «سباي :لاق نم طلغو «ىلوألا يف بطر راح تيزلا
 نمو «نيتيزلا نيب طسوتم رمحألا نوتيزلا نمو ؛ةسوبُيو ةدورب هيف جفلا نمو «هدوجأو هلدعأ جيضنلا
 دشأ هنم قيتعلاو ءدودلا جرخيو «نطبلا قلطُيو ؛مومسلا نم عفنيو «لادتعاب بطريو نخسُي دوسألا
 ةنيلم هفانصأ عيمجو «عفنلا يف غلبأو فطلأو «ةرارح ٌلقأ وهف ءاملاب هنم َجرْخّيسا امو «ًاليلحتو ًائيخست
 .بيشلا ءىطبتو «ةرشبلل

 «ةلمنلاو «ةرمحلا نم ٌعفني ٌةقروو ههنا دشيو ءراثلا قرح طّقنت نم عنمي حلاملا نوتيزلا ءامو
 . انركذ ام فاعضأ هعفانمو «قرعلا عنميو «ىرّشلاو «ةخسولا حورقلاو

 ُلوسر انيلع لخد :الاق امهنع هللا يضر ِنيِِمَلَُّسلا ٍرْسُب ينبا نع ,ةهننس» ىف دواد وبأ ىور :ديز
 70007 .*0وفَكلاو َدبْزلا بحي ناكو ءأرمتو ًادبُر هل انمّدقف كي هللا

 بناج ىلإ نوكت يتلا ماروألا ءىربُيو «ليلحتلاو ٌجاضنإلا اهنم «ةريثك عفانم هيف «ءبطر راح دبزلا
 َلِمْعُتسا اذإ نايبصلاو ءاسنلا نادبأ يف ٌضِرْعَت يتلا ماروألا رئاسو ءمفلا ٌماروأو «نيبلاحلاو نينذألا
 .اهيف ةضراعلا ماروألا ٌجّضنأو ؛ةئرلا ني نوكي يذلا مدلا ثفن نم عفن هنم قعل اذإو ءهدحو

 ةسسمت رمل ولو ءىضي اهتبز د وع سلم يك كم عل خل لي

 :هدئاوزلا» يف يريصوبلإ لاقو ءواو هللا دبع :هلوقب يبهذلا هبقعتو ؛هححصو 794/7 مكاحلاو :(755) هجام نبا هجرخأ )١(
 .47 /6 ؟عمجملا) رظنا «ةدهاوشب نسح ثيدحلاف كلذ عمو «كورتم يربقملا ديعس نب هللا دبع هيف

 نم الإ فرعي الو :يذمرتلا لاقو )١86١(., يذمرتلا اذكو ,(9*897) «بعشلا» يف يقهيبلاو «(57714) هجام نبا هجرخأ (؟)
 دمحأ هجرخأ ؛يدعاسلا ةعيبر نب كلام ثيدح نم دهاش هلو ءهركذي مل امبرو ءرمع هيف ركذ امبرف ؛هيف برطضي ناكو ؛هثيدح
 . يجيرختب د40 4 /4 «ريثك نبا ريسفت» رظناو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو و17 /؟ مكاحلاو .4ة1//؟

 .تاقث هلاجرو «(38759) دواد وبأ هجرخسأ ()



 يازلا فرح م44 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ئه اه اسال
 م

 سيلا نم عفان «مغلبلاو ءادوسلا ةرملا نم ةضراعلا ةبلصلا ماروألاو بصعلاو ةعيبطلل نيلم وهو

 عفان وهو ءاهعولطو اهتابن ىلع ًائيعم ناك ؛لفطلا نانسأ تبانم ىلع هب يل اذإو «ندبلا يف ضراعلا

 هنكلو «ةعيبطلا نيليو «ندبلا يف يتلا ةنوشخلاو ءابوُقلا بهذيو «سييلاو دربلا نم ضراعلا لاعسلا نم

 نم هنيبو رمتلا نيب قي هعمج يفو ءرمتلاو لسعلاك ؛ولحلا هتماخوب بهذيو «ماعطلا ةوهش فعُضُب

 .رخآلاب امهنم لك ُحالصإ ةمكحلا

 ٌبيِذَيو .ةهكّتلا ٌبيطُي بيبزلا ماعطلا َمُعِنا :امهدحأ :ناّحِصي ال ناثيدح هيف يور :بيبز

 يّنصُيو ءّبضغلا ءىفطُيو «ّبَصَملا ٌدّشيو «ٌّبِصنلا بهذي بيبزلا ٌمامطلا معنا :يناثلاو .مغلبلا

 .عِيَي هللا لوسر نع ءيش هيف حصي ال ًاضيأ اذهو .«ةهكنلا بيطُيو «نوللا

 رغصو ءهُمَجَع عزنو هرشق قرو «همحلو همحش نمسو «همسج ربك ام بيبزلا دوجأف :دعبو

 هي

 هنم ولحلا :هنم ْلْخَّنملا بنعلاك وهو «ءسباي دراب هّنحو «ىلوألا يف بطر ٌراح بيبزلا مرجو

 عفنو «ةئرلا ةبصق قفاو «ةمحل لكأ اذإو «هريغ نم ًاضبق دشأ ضيبألاو «دراب ضباق ضماحلاو ءراح

 .نطبلا نيلُّيو «ةدعملا يوقُيو «ةناثملاو «ىلُكلا عجوو «لاعّسلا نم

 ةضباق ةمضاه ةجضنم ةوق هلو «سبايلا نيتلا نم ءاذِغ ٌّلقأو «بنعلا ني ًءاذغ ٌرثكأ محللا ولحلاو

 ةئرلاو ردصلاو قلحلا عجو نم عفان ؛لاحطلاو دبكلاو ةدعملا يوقي ةلمجلاب وهو «لادتعاب ةللحم

 .همَجَع ريغب لكؤي نأ هلدعأو «ةناثملاو ىلُكلاو

 ةدعملل ًاعفن رثكأ ناك همجَعِب هنم لكأ اذإو ءرمتلا لعفي امك ددسي الو ءًاحلاص ًءاذغ يذخُي وهو

 مَع ال امو هنم وُلحلاو ءاهّعلق عرسأ ةكرحتملا ريفاظألا ىلع همحل َّنِصْل اذإو «لاحطلاو دبكلاو
 عفان هل

 .هتيصاخب اهُعفنيو ءٌدبُكلا بصخُي وهو «مغلبلاو تابوطرلا باحصأل

 ركذي روصنملا ناكو .بيبزلا لكأيلف ثيدحلا ظفحي نأ بحأ نم :يرهزلا لاق ءظفحلل عفن هيفو

 .ءاود همحلو عاد همجع :سابع نب هللا دبع هذج نع

 باتك يف ميعن وبأ ركذو .[ناسنإلا] 4 العن اهرب نك امل اً َنرَْبَوط : ىلاعت لاق :ليبجنز

وسر ىلإ مورلا كلم ىدهأ :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ؛يوبنلا بطيلا»
 كو هللا ل

 .ةعطق ينمعطأو ؛ةعطق ناسنإ لك معطأف «ليبجنر ةّرج

 اثيبلت نطبلل نيلم «ماعطلا مضه ىلع نيعم نخسم «ىلوألا يف بطر «ةيناثلا يف راح :ليبجنزلا

 ًالكأ ةبوطرلا نع ةثداحلا رصبلا ةملُ نمو «ةبوطرلاو دربلا نع ٍةضراعلا ٍدِبكلا ددس نم عفان «ًالدتعم

 .ةدعملاو ءاعمألا يف ةئداحلا ةظيلغلا حايرلل للحم وهو «عامجلا ىلع نيعم ءًالاحتكاو

 ءاملاب نيمهرد نزو ركسلا عم هنم ٌلخَأ اذإو «جازملا يتدرابلا ةدعملاو دبكلل حلاص وهف ةلمجلابو

 .هبيذتو مغلبلا للحُت يتلا تانوجعملا يف عقيو «ةيباعُ ٌةَجِرَل ًالوضف لهسأ ءراحلا

 ىلع نيعيو ءديكلاو ةدعملا نخسيو «ينملا يف ٌديزيو «عامجلا جيهي سباي راح هنم يّرملاو

 ليزُيو «ةدعملاو دبكلا درب قفاوُيو «ءظفحلا يف ديزيو «ندبلا ىلع بلاغلا مغلبلا فشنيو «ءارمتسالا

 .ةدرابلا ةظيلغلا ةمعطألا ررض هب عفديو «ةهكنلا بيطُيو «ةهكافلا لكأ نع ةئداحلا اهتلب



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مك نيسلا فرح

 نيسلا فرح
 .جنايِزارلا هنأ :عباسلا .رمتلا هنأ :سداسلا .ُثَِّشلا هنأ :سماخلا . ينامركلا تومكلا :عبارلا .نومكب سيلو ؛نومكلا هيشي ٌٍّبح هنأ :ثلاثلا .نمسلا ىلع ءادوس ًاططخ جرخي نمسلا ٍةَكُع ُّبُر هنأ :يناثلا .لسعلا هنأ :اهدحأ :لاوقأ ةعبس هيفو «ًاضيأ تونس مدقتو ءمدقت دق :انس
 نب بيقن نع «يحلطلا دمحم نب ليعامسإ ثيدح نم :«هنئس١ يف هجام نبا ىور : لجرفس

 .©20«داوُقلا مِجُت اهنإف ٌةَحْلط اي اهكتوُد» :لاقف ؛ةلجرفس هديبو لكي يبنلا ىلع ٌتلخد :لاق هنع هللا يضر هللا ديبُع نب ةحلط نع «يريبزلا كلملا دبع نع «ديعس يبأ نع «بجاح 31
 ثيلُيو «ّبْلَقلا ُدّشَت اهّنْإَف ذاب اَهكَوُد» :لاق مث ّيلإ اهب احد ءهيلإ ٌتسلج املف ءاهبّلقي ةلجرفس هديبو .هباحصأ نم ةعامج يف وهو ِهلَ ّيبنلا ٌتيتأ» :لاقو ءرخآ قيرط نم يئاسنلا هاورو

 1 . 20ِرْذَّصلا ٍءاَحظِب ُبَمْذَتو َسْفَنلا

 .حصت الو ءاهّلثمأ اذه ءرخأ ٌثيداحأ لجرفسلا يف يور دقو
 «ةدعملل ديج «ضباق دراي هّلكو ؛همعط فالتخاب كلذ يف ٌفلتخيو «سباي دراب لجرفسلاو

 نُكسي هَّلُكو «ةدوربو ًاسبُيو ًاضبق ٌدشأ ضياحلاو «لادتعالا ىلإ ليمأو ءاسبُيو ةدورب ّلقأ هنم ولحلاو
 نم ٌعفنيو «ةضيهلاو مدلا ثفنو اعمألا ةحرق نم عفنيو «عبطلا ٌلِقعُيو «لوبلا ٌرِدُيو «ءيقلاو شطعلا
 ءايتوتلاك ةلوسغملا هقروو هناصغأ ةقارحو «ماعطلا دعب َلِمْعُتسا اذإ ةرخبألا ٍدعاَصت نم عنميو ؛ناّيَنَعلا
 «هتنوشخل لقأ ناك َيِوُش نإو .ةدعملا يف ةدلوتملا ءارفصلا ةرملا ءىفطيو «جنّلوُقملل دلوم .بصعلاب رضم هنم ٌراثكإلاو «لفثلا رادحناب عرسيو «عبطلا نيلي هدعبو «ضبقي ماعطلا لبق وهو .اهلعف يف
 «ةئرلا ةيصقو قلحلا ةنوشخ نم عفني هّبحو «لسعلاب ًاشوبطم وأ ًايوشم لكأ ام ٌةوجأو .ًانسح ًاعفن عفن ءٌراحلا دامرلا عدوأو ؛نيجعلاب همرُج َنّيَظو ٌلسعلا هيف لعجو ءهبح عزو .هظسو َرَوُق اذإو ءٌفخأو
 .سفنلا بيطيو «بلقلا دشيو .دبكلاو ةدعملا يوقي هنم ىّبرملاو «ةدعملا يوقيو «قرعلا عنمي هئهدو «ضارمألا نم ريثكو

 «هترثكو هعاستا وهو عاملا مامج نم هعسوتو هحتفت : ليقو .هحيرت :داؤفلا مجت ىنعمو
 ءامسلا يف ام :لوقت «يشغو ُلّقِ :ءاخطلا :ديبع وبأ لاق ءءامسلا ىلع ميغلا ُلثم ٌُبلقلل ءاخٌطلاو
 .ةملظو باحس :يأ عاخط

 .©©هةالَص لك َدْنِعِكاَوسلاب ْمُهتْرمأل يتمأ ىله نشأ ْنأ ًالؤَل» : كو هنع 'نيحيحصل !> يف :كاوس
 , ؟©كاَوسلاِب ُهاَف ُصوُشَي ليللا ّنم َماق اذإ ناك ل هنأ : امهيفو

 .ليهاجم هيف دانسإب 20137) هجام نبا هجرخلأ ١(
 .فرعي ال نم هيف ٌدانسإ اذهو . هيبأ نع ةحلط نب ىسوم نع يدج نع يبأ انثدح «بويأ نب ناميلس قيرط نم )١14( يناربطلا هجرخأ امنإو «هدنع هزأ لو «يئاسنلل فنصلا ءازع ففز
 .ةريره يبأ ثيدح نم :.(701) ملسمو «(801/) يراخبلا هجرخأ (؟)
 . ةنيذح ثيدح نم .(759؟) ملسمو 2(؟14) يراخبلا هجرخأ (5)

0 



 نيسلا فرح مكا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مم سس ا ا كا ما كا 8

 . "ُبرِل ٌةاَضْرَم مَمَلِل ةَرَهطَم ُكاوّسلا» : للك هنع ًاقيلعت «يراخبلا حيحص» يفو

 حصو «ةريثك هيف ثيداحألاو .©0كاوّسلاب أدب هيب لحد اذإ ناك لكي هنأ :«ملسم حيحص» يفو

 ُتْرَمْكَأ» :لاق هنأ هنع حصو ,؟”ركب يبأ نب نمحرلا دبع كاوسب هتوم دنع كاتسا هنأ ثيدح نم هنع

 , ِكاَوْسلا يف ْمُكْيَلَع

 امبرف «ةلوهجم ةرجش نم ذخْوُي نأ يغبني الو «هوحنو كارألا بشخ نم كاوسلا ذختا ام حلصأو

 اهأيهو ءاهتلاقصو نانسألا ةوالط بهذأ امبرف «هيف غلاب نإف «هلامعتسا يف ٌُدصقلا يغبنيو ءًامس تناك

 «دومعلا ىّوقو «نانسألا الج «لادتعاب لمعتسا ىتمو «خاسوألاو ةدعملا نِم ةدعاصتملا ةرخبألا لوبقل

 .ماعطلا ىهشو «غامدلا ىّقنو «ةهكّنلا بيطو ءرَّفَحْلا عنمو «ناسللا قلطأو

 اومعز :«ريسيتلا» بحاص لاق .زوجلا ُلوصأ هعفنأ نمو «درولا ءامب ًالولبم لمعتسا ام ُدوجأو

 .نهذلا ٌدحأو «ٌساوحلا ىَّقصو «سأرلا ىقن «مايألا نم سماخ ّلُك كاتسملا هب كاتسا اذإ هنأ

 بهذيو ءّرصبلا ولجيو ؛مغلبلا عطقيو هّهَقَّللا دشيو مّقلا بيطُي :عفانم ةدع كاوسلا يفو

 ظّشنيو «مالكلا يراجم لّهسُيو ؛ماعطلا مضه ىلع نيعُيو «توصلا يفصُيو «ةدعملا حصيو هرّفَحلاِب

 .تانسحلا رثكيو «ةكئالملا ٌبِجْعُيو ءبرلا يضرُيو «مونلا درطيو ءةالصلاو ركذلاو «ةءارقلل

 بحتسُيو .مفلا ةحئار ٍرييغتو «مونلا نم وابتنالاو ءءوضولاو ةالصلا دكأتيو «تقو َّلُك بحتسيو

 «برلل ٌةاضرم هنألو «هيلإ مئاصلا ةجاحلو ءهيف ثيداحألا مومعل تقو لك يف مئاصلاو رطفملل

 لضفأ نم مئاصلل روهطلاو «مفلل ةرهطم هنألو ءرطفلا يف اهبلط نم ّدشأ موصلا يف ةبولطم هئاضرمو
 . هلامعأ

 «كاتسي يصخأ ال ام كي هللا لوسر ُثيأر :لاق ءهنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نع :«ننسلا» يفو

 .هرخآو راهنلا لوأ ُكاتسي :رمع نبا لاق :يراخبلا لاقو . "”هئاص وهو

 سيلو «كاوسلا نِ ُملبأ ٌةضمضملاو «ًابابحتساو ًابوجو ضمضمتي مئاصلا نأ ىلع ُنمانلا عمجأو

 بيط ركذ امنإو «هب ُدّبعتلا ٌعِرُش ام سنج نم يه الو ؛ةهيركلا ةحئارلاب هيلإ برقتلا يف ضرغ هلل
 ىلإ ٌجوحأ ٌمئاصلا لب ؛ةحئارلا ءاقبإ ىلع ًاثح ال ءموصلا ىلع هنم ًاثح ةمايقلا موي هللا دنع فولخلا

 .رطفملا نم كاوّسلا

 . مئاصلا مف فولخل هتباطتسا نم ٌربكأ هللا ناوضر نإف :ًاضيأو

 .مئاصلا مف فولُُح ءاقبل هتبحم نم مظعأ كاوسلل هتبحم نإف :ًاضيأو

 يتأي لب «ةمايقلا موي هللا دنع كاوسلا هليزُي يذلا فولُحلا ّبيط ٌعنمي ال كاوسلا نإف :ًاضيأو

 )١( ةميزخ نباو «16/!4 دحأو ءى١/٠ يئاسنلا هلصوو «ةشئاع ثيدح نم .(157) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ ١/ ١لاء

 نابح نباو  220١719.دهاوش هلو «يوق ثيدح وهو
 .ةشئاع ثيدح نم «(161) ملسم هجرخأ (؟)

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(545:) يراخبلا هجرخأ (*)

 .سنأ ثيدح نم «؛ ١ يئاسنلاو 2744و 147/7 دمحأو :(884) يراخبلا هجرخأ (5)

 .هللا ديبع نب مصاع لجأل «فيعض ٍدنسب :(77775) دواد وبأو «(1578) ثيدح رثإب ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (5)



 (") دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مكك؟ نيسلا فرح

 خيرجلا نأ امك ؛كاوسلاب هلازأ ولو همايص ىلع ٌةمالع كسملا نم ٌبيطأ همف فولو ةمايقلا موي مئاصلا
 .ايندلا يف هتلازإب رومأم وهو .كسملا حير هٌحيرو «مدلا نول هحرج مد ُنولو «ةمايقلا موي يتأي

 ُلوزي امنإو «ماعطلا نع ةدعملا ول وهو «مئاق هس نإف ,كاوسلاب ٌلوزي ال فولخلا نإف : ًاضيأو
 .ةّّللاو نانسألا ىلع ٌدِّقعنملا وهو «هرثأ

 كلاوسلا لعجي ملو ؛مهل هركُي امو ءمايصلا يف مهل بحتسُي ام هتمأ مّلع لي يبنلا نإف :ًاضيأو
 مهو «لومشلاو مومعلا ظافلأ غلبأب هيلع مهّضح دقو «هنولعفي مهنأ ملعي وهو ؛هوركملا مسقلا نم
 نم ًاموي مهل لقي ملو ءهب نودتقي مهنأ ملعيو ءءاصحإلا ُثوُقَت ةريثك ًارارم مئاص وهو كاتسي هنودهاشُي
 .ملعأ هللاو «عنتمم ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «لاوزلا دعب اوكاتست ال :رهدلا

 رّقبلا نابلآب مُكْيَلَم» : هُمفري بيهُص ثيدح نم ؛هدانسإب يربطلا ريرج نب دمحم ىور :نمس
 نب دمحم انثدح «يذمرتلا نسحلا نب دمحأ نع هاور او اهُموُسُو َكاَوَك اَهْتْمَسَو ءاَمِش اَهّنإَ
 نع هيبأ نغ «بيهص نب يفيص نب ديمحلا دبع نع «يسودّسلا لَْغَد نب عاّقَد انثدح «يئاسنلا ىسوم
 .دانسإلا اذه يف ام تبثي الو ءهدج

 نادبألا نِم ةثداحلا ماروألا ةيشفتو ةفاطلو ءريسي ءالج هيفو «ىلوألا يف بطر راح نمسلاو
 يف ةثداحلا ٌماروألا هب أربأ هنأ :سونيلاج ركذو .نييلتلاو جاضنإلا يف دبّرلا نم ىوقأ وهو ؛ةمعانلا
 ام الج ءّرم زولو لسع عم طل اذإو ءاعيرس تتبن .نانسألا ٌعضوم هب َكِلُد اذإو «ةبنرألا يفو «نذألا
 اهبحاص جازم ناك اذإ اميِس «ةدعملاب راض هنأ الإ «ةجرللا ةظيلغلا تاسوميكلاو «ةئرلاو ردصلا يف

 تايحلا غدل نمو «لتاقلا ّمّسلا برش نم عفن لسعلا عم َبِرُش اذإ هنإف ءِزِعّملاو رقبلا نمس امأو
 ٌسانلا يفشتسي مل :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع :«ينسلا نبا باتك» يفو «براقعلاو
 .نمسلا نم لضفأ ءيشب

 نع ءرمع نب هَّللا دبع ثيدح نم :«هئئسا يف هجام نباو ءلبنح نب دمحأ مامإلا ىور :كمس
 .©9«لاَحطلاو ُديكلاو ُداَرجلاو ُكَمّسلا :ِناَمَدو ناتي انَل ْتَّلِحُأ» :لاق هنأ ِِلَو يبنلا

 ءرشقلا ٌقيقر ناكو ءهٌرادقم طّسوتو ءهححير ٌباطو .همعط ذل ام هُدوجأو «ةريثك كمسلا ٌفانصأ
 .راذقألا ال تابنلاب يذتغيو ءءابصحلا ىلع راج بذع ٍءام يف ناكو «هسباي الو محللا بلص نكي ملو
 ةيراجلا هايملاو «ةيلمرلا مث «ةيرخصلا نكامألا ىلإ يوأي ناكو ءءاملا ديج رهن يف ناك ام هنكامأ حلصأو
 . حايرلاو سمشلل ةفوشكملاو ؛جومتلاو بارطضالا ةريثكلا :ةأمح الو ءاهيف ٌرذق ال يتلا ةبذعلا

 ًامغلب دّلوُي «ماضهنالا رسع «بطر دراب هنم يرطلاو .فيطل «دومحم «لضاف يرحبلا كمسلاو
 «ينملا يف ديزيو «ندبلا ُبِصْخُي وهو ءًادومحم ًاطلخ دلوي هنإف ؛ءارجم ىرج امو ّيرحبلا الإ «ًاريثك
 0 .ةراحلا ةجزمألا حلصيو

 .فيعض هدانسإ وهو «دانسإلا اذهب «عافد قيرط نم «(87 +481) «ىقتنملا ءزجلا» يف امك «بطلا» يف ميعن وبأ ًاضيأ ءاورو )1١(
 وهو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هيف ٌدانسإ اذه :؛دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(77514) هجام نباو :9ا//؟ دمجأ هجرخأ (0)



 نيشلا فرح ملكا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سس ا ا حا كا
 مش

 هّرح دادزا هٌدِهع مداقت املكو «سباي راح وهو «حّنمتلاب دهعلا بيرق ناك ام هٌدوجأف «حلاملا امأو

 «نطبلل ًانيلم ناك ًايرط ّلكُأ اذإو .هلكأت ال ٌدوهيلاو «ٌيّرجلا ىمسيو «ةجوزللا ريثك هنم رولّسلاو ءهسبيو
 1 5 000 8 300 66 ل 570

 ىلسلا جرخأ «جراخ نم ٌعِضوو قد اذإو ءتوصلا دّوجو «ةئرلا ةبصق ىفص «ٌلكأو قتعو َحْلُم اذإو

 .ةبذاج ةوق هل نأ قيرط نم ندبلا قمع نم لوضفلاو
 هبذجب هقفاو «ةلعلا ءادتبا يف ءاعمألا ةحرق هب تناك نم هيف سلج اذإ حلاملا ّيّرِجْلا حلم ءامو

 . اَسّنلا قرع نم أربأ ءهب َنَقّيحا اذإو «ندبلا رهاظ ىلإ داوملا

 . هُكَدَوَو هُّمحل :ندبلا بصخُي هنم نيمسلا يرطلاو ءاهرخؤم نم ِبْرَق ام كمسلا يف ام ُدوجأو

 ؛بكار ةئامثالث يف كي ٌيبنلا انثعب :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم :«نيحيحصلا» ىفو

 رحبلا انل ىقلأف ءطَبَحلا انلكأ ىتح ءديدش ٌموج انباصأف «لِحاسلا انيتأف «حارجلا نب ةديبُع وبأ انريمأو

 ًاعلض ةديبع وبأ ذخأف ءانُماسجأ تباث ىتح هكَدَوب انمدتئاو ءرهش فصِن هنم انلكأف «ربنع : اهل لاقي ًاتوح

 ©3)هتحت رمف « هبصنو فريعب ىلع ًالجر لمحو ءهعالضأ نم

 يضر يلع هعمو ُهيَي هللا ٌلوسر يلع لخد :تلاق ءرذنملا ّمأ نع «دواد وبأو يذمرتلا ىور :قلس

 : لَو هللا لوسر لاقف «ُلُكأي هعم ٌيلعو ُلُكأي يي هللا لوسر لعجف :تلاق «ةقّلعم ٍلاَوَد انلو ءهنع هللا

 اذه ْنِم ْبِصَك ُيِلَع ايف : لكي ئبنلا لاقف «ًاريعشو ًاقلس مهل ُتلعجف :تلاق هدا َكنِإك يِلَع اي ذم»

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . ”هَكل ُقَفْوَأ هنإَ

 «ةفطلم ةدورب هيفو ءامهنم بكرم :ليقو ءاهيف بطر :ليقو «ىلوألا يف سباي راح :قلّسلا

 يلظ اذإ ليلآثلاو «زازحلاو «فّلكلاو «بلعتلا ءاد نم عفنو ضبق هنم دوسألا يفو «حيتفتو «ليلحتو

 «نطبلا ٌلِقعي هدوسأو «لاحطلاو ٍديَكلا َدَدُّس حتفيو «لسعلا عم ءاَبَوُقلا هب ىلطُيو ءلمقلا لتقيو «هئامب

 نم عفنيو «لاهسإلل هئامب نّقحيو «سدعلا عم نيلي :ضيبألاو .نائيدر امهو «سدعلا عم اميس الو

 لخلا هحلصُيو «ٌمدلا قرحي «سوميكلا ءيدر «ءاذغلا ٌليلق وهو «لباوتلاو يرَملا عم جنلوُقلا

 ْ .خفنلاو ضبقلا دلوُي هنم راثكإلاو «لدرخلاو
 زيشلا فرح

 .ءاحلا فرح يف مدقت دقو ءءادوسلا ةبحلا وه :زينوش

 لاق :تلاق «ءسيمع تنب ءامسأ ثيدح نم :«امهننس» يف هجام نباو «يذمرتلا ىور : مرش

 . "راج ٌراَح# :لاق . مُرْيُّشلاب :تلاق ؟َنيِشْمَتْسَت ِتْنُك اذامب» : لي هللا لوسر
 د ءل اي 1 هاج 8 هم

 سوؤر يفو «ضايبب ةعّملم رمح نابضق هل ؛حجرأو لجرلا ةماقك «ريبكو ريغص رجش مربْسلا

 ريغص بح اهيف راغِص ٌدوارم هفلخيو طقسي «ضايبلا ىلإ ٌرفصأ راغِص ٌّدْوَن هلو «قرو نم ٌةّمُج هنابضق

«رمح ٌروشق اهيلع قورع اهلو «نوللا ٌرمحأ هردق يف ءمظبلا لثم
 ٌنبلو «هقورُع ٌرْشَِق هنم لمعتسملاو 

 . هنابضق

 )١( ملسمو :(51914) يراخبلا هجرخأ )1918(.

 مدقت دقو ي(؟017) يذمرتلاو «(7861) دواد وبأ هجرخأ (؟) .

 ص عبطلا سبي جالع يف هيك هيده يف مدقت دز 7144.



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مكأ نيشلا فرح

 ءرفصألا ءاملاو «ةظيلغلا تاَسوُمْيَكلاو .ءادوسلا ٌلُّهَسُيو «ةعبارلا ةجردلا يف سباي راح وهو
 «ةليلو ًاموي بيلحلا نبللا يف عقنُي نأ َلِمعُّتسا اذإ يغبتيو «لتقي هنم ٌراثكإلاو ُثَكُم ءٌبِرْكُم ,مغلبلاو
 «ءاريثكلاو دورولا هعم طَلخُيو ءلظلا يف ُفّقِجُيو ءجرخُيو «ًاثالث وأ نيترم مويلا يف ُنبللا هيلع ٌريِغُيو
 .ةوقلا بسح ىلع َنيقِناَد ىلإ قئاود عبرأ نيب ام هنم ٌةَبْرَّشلاو ءبّتِعلا ريصع وأ ؛لسعلا ءامي برشُيو
 نب ًاريثك ٍتاقرطلا ٌءابطأ هب َلَتَق دقف «ةتبلا هبرُش ىرأ الو ءهيف ريخ الف مربشلا ُنبل امأ :نينُم لاق
 . ٍسانلا

 هلهأ ْنم ًادحأ ذخأ اذإ لي هللا لوسر ناك :تلاق «ةشئاع ثيدح نم :هجام نبا ىور :ريعش
 نيِزَحلا َداوُق وُنرَيل ُهّنإ) :لوقي مث «ُهْنِم اًوَسَحُن مهرمأ ّمُث «َعِيُصُق هريِجّشلا نم ِءاَسَحلاِب َرَمأ ءُكعَولا
 -هيوقُيو هدي :هوتري ىنعمو .('!هاَههجَو ْنَع ءاّملاب ٌحَسَولا ٌنُكاَدْخِإ وٌرْسَت امك ميِقّسلا ٌداوُق وٌرسَيو
 .ليزيو تشكي :ورسيو

 ةنوشخو «لاعسلل عفان وهو «هقيوس نم ءاذغ ٌرثكأ وهو «يلغملا ريعشلا ءام وه اذه نأ مدقت دقو
 «ةرارحلل ءىِفظُم ءشطعلل عطاق «ةدعملا يف امل ءالج «لوبلل ٌرِيُم .لوضفلا ةدج عمقل حلاص ؛قلحلا
 .للحُيو فطليو اهب ولجي ةوق هيفو

 «هلاثمأ ٌةسمخ بذعلا يفاصلا ءاملا نمو ءٌرادقم ضوضرملا ٍديجلا ريعشلا نم ذخؤُي نأ :هتفصو
 ةجاحلا رادقم هنم لمعتسُيو ءىّصْيو ءهاسمخ هنم ىقبي نأ ىلإ ةلدتعم رانب خبطُيو «فيظن ردق يف ىفلُيو

 لمي ع نأ َتل اَمَثل :هفايضأل مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ ةفايض يف ىلاعت هللا لاق :ءاوش
 .ةامحملا ٌةراجحلا يهو «ٍِفْضّرلا ىلع ٌيوشملا :ذينحلاو (14 :دره] 4ٍِلِيِنَح

 ."”حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق .أضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث هنم لكأف ءًايوشم ًاينج كي هللا لوسر ىلإ تبرق اهنأ ءاهنع هللا يضر ةملس ٌمأ نع :يذمرتلا يفو
 .""”دجسملا يف ءاوش لي هللا ٍلوسر عم انلكأ :لاق ثراحلا نب للا ديع نع :ًاضيأ هيفو
 ءَيِرْشف ,بنجب رمأف «ةليل تاذ كي هللا لوسر عم ٌتْفِض :لاق ةبعش نب ةريغملا نع : ًاضيأ هيفو

 ُهَل امه :لاقف ةرفشلا ىقلأف «ةالصلل نذؤي لالب ءاجف :لاق .هنم اهب يل ري لعجف «ةرفشلا ذخأ مث
 240م كم <

 «ُهاَذَي ٌتَيرَت

 ٌديثك ءةسوبيلا ىلإ بطر ٌراح وهو «نيمسلا فيطللا لجعلا مث «يلوحلا نأضلا ءاوش ءاوشلا عفنأ
 «ةدعملا ىلع فخأو عفنأ ٌخوبطملاو «نيضاترملاو ءاحصألاو ءايوقألا ةيذغأ نم وهو ءءادوسلل ديلوتلا
 يوشملا نم ريخ رمجلا ىلع يوشملاو «سمشلا يف يوشملا هؤدرأو .نِبطُملا نمو ؛هنم ٌبطرأو
 .لينحلا وهو «بهللاب

 مث «ةلوهجم «بئاسلا نب دمحم مأ هيف نأ عم حيحص نسح ثيدح :لاقو ,(5079) يذمرتلا اذكو .044) هجام نبا هجرخأ (1)
 . حيحص رخآ ٍدانسإب يذمرتلا هقاس

 .(0154) «لئامشلا» يفو ,(1819) يذمرتلا هجرخسأ (؟)
 . ةعيهل نبا لجأل فيعض ٍدئسب 4160/6 دمحأو ؛07711) هجام نبا اذكو «(155) ؟لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ ()
 . حيحصلا لاجر هلاجرو «(144) دواد وبأ اذكو ؛(1117) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (5)
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 داصلا فرح م46 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مام سا ل ا كا ما اك ااا

 ٌةلاهإو ٍريِعّش ٌربُح هل مَّدقف لي هللا لوسر فاضأ ًايدوهي نأ «سنأ نع :«دنسملا» يف تبث :محش

 .ةريغتملا :ٌةَحِيَّسلاو «ةيلألاو باذملا محشلا :ةلاهإلاو .0'2ةَكَِس

 هئمّزتلاف ربح َمْوَي مْحَش ْنِم ٌبارج يّلُد :لاق «لفغم نب هَّللا دبع نع :؛حيحصلا» يف تبثو

 .“"”ائيش لقي ملو ُكَحْضَي كي هللا لوسر اذإف ؛ُتفتلاف ءائيش هنم ًادحا يطعأ ال هللاو :ٌتلقو

 ول اذهلو «نمسلا نم ٌةبوطر ّلقأ وهو «بطر راح وهو «لمتكم ناويح نِم ناك ام محشلا دوجأ

 عفديو «نفعيو يخرُيو «قلحلا ةنوشخ نم عفني وهو ءًادومج ٌعرسأ ْمحَّسلا ناك نمسلاو محشلا ٌبيذأ

 عفنيو «ًاليلحت ْدشأ سويتلا محشو «موحشلا ضبقأ زعملا محشو «ليبجنزلاو «حولمملا نوميللاب هررض

 .ريحّرلاو جَحّسلل هب نقتحيو ؛كلذ يف ىرقأ زنعلا ٌمحشو ءاعمألا حورق نم

 داصلا فرح

 :لاقو ء[ةرقبلا] ؟(2) ويف ىلع الإ هيكل اب ٌررَكَقلاَو ِربَصلب انيِمتْساَو» :ىلاعت هللا لاق :ةالص

 َكَلْخَأ ٌرئأَل :ىلاعت لاقو .ارقبلا] 49 نينا عي هَل د ْوَكَّصلاَ ٍرَصلاب أثيهتسا اوما نيا اهنتي»

 ."7والّصلا ىلإ َعِرَك ٌرمأ ُهيَرَح اذإ هوكي هللا لوسر ناك :«نئسلا» يفو

 . اهماكحتسا لبق عاجوألا ةماع نم ةالصلاب ءافشتسالا ركذ مدقت دقو

 ةضّيبم «بلقلل ةيّوقم «ءاودألل ةدرطم «ىذألل ةعفاد ء.ةحصلل ةظفاح «قزرلل ةيلجم ةالصلاو

 «حورلل ةيذغم ءردصلل ةحراش «ىوقلل ةدمم «حراوجلل ٌةطشنم «لسكلل ةبهذم «سفنلل ٌةحرفُم «هجولل

 . نمحرلا نم ةبّرقم «ناطيشلا نم ةدعبم «ةكربلل ةيلاج «ةمقنلل ةعفاد «ةمعنلل ةظفاح «بلقلل ةرّونم

 ةئيدرلا داوملا عفدو ءامهاوقو «بلقلاو ندبلا ةحص ظفح يف بيجع ريثأت اهلف :ةلمجلابو

 . ملسأ ةتبقاعو ّلقأ امهنم يلصملا ظح ناك الإ ةيلب وأ ٍةنحم وأ ِءاد وأ ةهاعب نالجر ىلتبا امو ءامهنع

 ًارهاظ ليمكتلا نم اهقح تيطعأ اذإ اميس الو ءايندلا رورش عفد يف بيجع ريثأت ةالصللو

 نأ كلذ ٌرِسو «ةالصلا لثمب اًمُهُحلاصم ُتَيِلُجَتسا الو «ةرخآلاو ايندلا ٌرورش ُتَعِفْذُتسا امف ءًانطابو

 عطقتو ءاهباوبأ تاريخلا نم هيلع حتفت لجو زع هبرب دبعلا ةلص ردق ىلعو «لجو زع ِهللاب ةلص ةالصلا

 ةمينغلاو ,ةحصلاو ةيفاعلاو «ٌلجو رع هبر نم قيفوتلا داوم هيلع ٌضيِفُتو ءاهبابسأ رورشلا نم هنع

 .هيلإ ةعراسمو ءهيدل ةرضضحم اهلك «تارسملاو حارفألاو «ميعتلاو ةحارلاو «ىنغلاو

 :فلسلا ٌضعب لاق امك ءركشو ربص نم ةبكرم ةيهام هنإف «20«ناّميإلا ٌفْضِن ٌربصلا» :ربص

 )١( دمحأ هجرخأ 9/ 75١١سنأ ثيدح نم (6495) يراخبلا دنع هلصأو :(18) ؛دهزلا» يفو 7170و .

 .(1الا/5) ملسمو ((27181) يراخبلا هجرخأ (؟)

 نبا ريسفتا رظناو «دهاوش هلو: ءنسح ثيدح وهو 86٠(4 ,449) يربطلاو )١19(: دواد وبأو 27848 /* دمحأ هجرخأ (9)

 ٠ يجيرختب ؟١1 1174/1 «ريثك

 .حصأ فوقوملا نأ راشأو ءافوقومو ًاعوفرم ءدوعسم نبا نع 775/1 بيطنخلاو ؛(48) 'بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ (5)

 . سنأ ثيدح نم :(41/16) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخ-أ هوحنبو



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مكك داصلا فرح

 « روكَش ٍرابصم لكل تمل كلذ ف كنإ9» :ىلاعت لاق ءركش ٌفصنو ءربص ٌفصن :نافصن ناميإلا
 .[5 : ميهاربإ]

 الف هللا ضئارّف ىلع ريص : عاونأ ٌةثالث وهو ءٍدسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ٌربصلاو
 هذه لمكتسا نمو وطي الف هرادقأو هتيشقأ ىلع ربصو اقرب الف همرادم نع رصد قيل
 هيلإ لصي ال ءامهيف ٌرْفظلاو ٌروفلاو ءاهميعنو ةرخآلاو ايندلا ٌةذلو «ربصلا لمكتسا «ثالثلا ٌبتارملا
 يضر باطخلا نب ٌرمع لاق ءطارصلا ىلع الإ ةنجلا ىلإ دحأ لصي ال امك ءربصلا رسج ىلع الإ ] ٌدحأ
 .ريصلاب هانكردأ شيع ٌريخ : هنع هللا

 ناصقتلا ٌتلمأت اذإو ءريصلاب ٌةطونم اهلك اهتيأر «ملاعلا يف بستكملا لامكلا َبِتارم ٌتلمأت اذإو
 ٌدوجلاو ؛ٌةفعلاو ٌةعاجشلاف ء«ربصلا مدع نِ هلك هتيأر ؛هتردُ تحت لخديو ؛هيلع هبحاص مدي يذلا
 .ةعاس ٌربص هلك ءرائثيإلاو

 زئَكيٌراقمشنطلا ؤْلَخْنَم ىّلُعلا ٍزْئَك ئَلَم ٌمْسْنِ ٌرْبصلاَ
 نادبلاو بولقلا حم تق ان «ربصلا مدع نع أشنت امنإ «بلقلاو ندبلا ماقسأ ٌرثكأو

 ءدلهأ عم للا ٌةيعم الإ هيف نكي مل ولو «مظعألا َقاّيْرُّتلاو ريكألا قورافلا وهف ءربصلا لثمب حاورألاو
 هنإو ءربصلا عم رصنلا نإف فلهأل ٌةٌرصنو «نيرباصلا بحُي هللا نإف « يهل هتيحمو نيرياصلا عم هللا نإف
 اوئَماَع كيرلا 2ظ98 حالفلا ٌببس هنإو 46117 :لحنلا] «تييصلإ رح َرَهَل ميس نيَلَو# :هلهأل ريخ
 . [نارمع لآ] 4( كروس منع هَل م أوُطبارو اوُرباَصَو أفريصأ

 هَ هللا لوسر نأ « يسيقلا عفار نب سيق ثيدح نم «ليسارملا» باتك يف دواد وبأ ىور :ريَص
 ؛ةملس مأ ثيدح نم : :دواد يبأل «نئسلا» يفو . ,؟اّقْتلاو ٌريّصلا : ِءاَقّشلا َّنِم ِنْيَرَمألا يف اذاَما : :لاق
 َمأ اَي ادامه : :لاقف ءاريَص يلع تلعج دقو «ةملس وبأ يفوُت نيح هو هللا لوسر ّيلع لخد :تلاق
 الإ هيلَمْجَت الك .ةجولا بشي هن :لاق «ٌبيط هيف سيل هللا لوسر اي ٌربَص وه امنإ : :تلقف ؟؟ةَمَّلَس
 ”راهنلاب هنع ىهنو ليلا

 باصعأو غامدلا يف يتلا ةيوارفصلا لوضفلا يقنُي «هنم ّيدنهلا اميس ال «عقانملا ريثك ربصلا
 «مفلاو فنألا حورُق نم عفنيو ءعادُصلا نم عفن «درولا نهُدب غدصلاو ةهبجلا ىلع يِلَط اذإو «ءرصبيلا
 .ايلوخيلاملاو ءادوسلا لهسيو

 اًدإ ِةَدِعَملا نم ةّيمغلبلاو ةيوارفصلا لوُضُفلا ىٌّشنيو «داؤفلا ٌدمُّيو «لقعلا يكذُي يسرافلا ربصلاو
 . امد لهسي نأ فيخ «دربلا يف برش اذإو «ةدسافلاو ةلطابلا ةوهشلا ٌدريو «ءامب ناتقعلم هنم برش

 يف بيجع ريثأت هلو ءءاصحإلا توفت هُعِفانم «ندبلاو بلقلاو حورلا ءاودأ نم ةنجج موصلا :موص
 ٍدصقو لادتعاب نأك اذإ اميس الو ءاهتايذؤؤم لوانت نع سفنلا ب سبحو «ِتالضفلا ةباذإو «ةحصلا ظفح
 .ًاعبط هيلإ ٍندبلا ٌةجاحو ءًاعرش هتاقوأ لضفأ يف

 يهو «هٌراثيإ يضتقت ةيصاخ هيفو ءاهاوُث اهيلع ظفحي ام ءاضعألاو ىوقلا ةحارإ نم هيف نإ مث

 )١( ليهاجم هيف فيعض ٍدانسإب 7705(2) دواد وبأ هجرخأ .



 ءاطلا فرح ملكا (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مختل ااا ااا (1) تابعا رييخ يده يف داعملا از

 يف ميظع ٌريثأت هلو «ةبطرلاو ةدرابلا ةجزمألا باحصأل ٍءيش ٌعفنأ وهو ءًألجآو ًالجاع بلقلل هُحيرفت

 . مهتحص ظفح
/ 

عرشو أعبط هتاعارم يغبني ام هيف ٌمئاصلا ىعار اذإو «ةيعيبطلاو ةيناحورلا ةيودألا يف ٌلخدي وهو
 ءا

 ةئيدرلا ٌداوملا لازأو ءاهل ٌدعتسم وه يتلا ةدسافلا ةبيرغلا داوملا هنع سبحو هب هندبو هبلق ٌعافتنا َمظع

 دوصقمب همايق ىلع هنيعيو «هنم ُطّقحتُي نأ يغبني امم َمئاصلا ظفحيو «هناصقنو هلامك بسحب ةلصاحلا

 رمألا كلذ رابتعابو «بارشلاو ماعطلا كرت ءارو رمخآ رمأ هنم ّدصقلا نإف «ةيئاغلا هتلعو هّرسو موصلا

يذؤي ام نيبو دبعلا نيب َةَنُجو ٌدياقو ناك املو «هناحبس هلل هنأب لامعألا نيب نم ٌصّيخا
 ًالجاع هندبو هبلق 

 لَ مسلم ني تريلا لع بِك انك مايا ْمكسِدع بي ا نأ امبابه : ىلاحت هللا لاق ًالجآو
 دوصقملاو «عفنلا ةميظع ةيمح يهو «ةياقولاو ُةّنجلا :مايصلا يدوصقم ٌدحأف «[ةرقبلا] < © َنْوّنَت

كلا مدقت دقو ءهتعاطو هباحم ىلع سفنلا ىوق ٌريفوتو «ىلاعت هللا ىلع مهلاو بلقلا ٌعامتجا :رخآلا
 ٌمال

 . هيف ِكَي هيده ركذ دنع موصلا رارسأ ضعب يف

 داضلا فرح

س هك هللا لوسر نأ «سابع نبا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف تبث :بض
 هيلإ مدق امل هنع لث

 ِهْيَدَي َنْيَب لِكأو . هُفاَعَأ يِنُدِجَأَك «يِْوَك ٍضْرآَب ْنُكَي ْمَل ْنِكَلَو الد :لاقف ؟وه مارحأ :هلكأ نم عنتماو

 همه . االطنَي َوُهَو هيدِئاَم ّْلَعَو

هنع ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو
 الو هلِجأ الد :لاق هنأ لكَ 

 . هم

 . اهبذتجا ةكوشلا عضوم ىلع َعِضّوو قد اذإو ,عامجلا ةوهش يوقي «سباي راح وهو

 ٌديري ءاهلتق نع كي هللا لوسر ىهن ؛ءاودلا يف لحي ال ٌعَدْفَّصلا :دمحأ مامإلا لاق :عدفض

ابيبط نأ ؛هنع هللا يضر نمحرلا دبع نب نامثع ثيدح نم ؛هدئسم» يف هاور يذلا تيدحلا
 ًاعدفض ركذ ً

 . "اهلتق نع هاهنف ءوكيهللا لوسر دنع ءاود يف

 ّينملا فذقو «هنول َدَمَكَو ءهنّدب مدو ,همزج وأ عدفضلا مد نم لكأ نم : «نوناقلا» بحاص لاق

يهو «هررض نم ًافوخ هلامعتسا ًءابطألا كرت كلذلو « تومي ىتح
 لتقي ةيبارتلاو «ةيبارتو ةيئام :ناعون 

 . اهلكأ

 ءاطلا فرح

 ُهَرُف ْتَلِمُجو «ٌبِلَلاو ُءاَمَّنلا : مُكاَيْنُد ْنِم ّيلإ َبّبَُح» :لاق هنأ ليها لوسر نع تبث : بيط

 ُءاَذِغ ٌبيطلاو «هيلع ٌنُشتو «ةهيركلا ةحئارلا هيلع دتشتو «بيطتلا ُدِكُي لي ناكو . "”ةالّصلا يف يِنْيَع

 ءرورسلاو ٍةعدلاو «بارشلاو ءاذغلاب ٌديزت امك «بيطلاب ٌديزتو فعاضتت «ىوقلا ٌةيطم يه يتلا حورلا

 «هتدهاشم حورلا ىلع ُلّقْثيو «هتبيغ ٌّرُسَت نم ٍةبيغو «ةبوبحملا رومألا ثودحو «ةبحألا ةرشاعمو

 )١( ملسمو ((0017) يراخبلا هجرخأ )1948(.
 ) )0تامرحملاب يوادتلا نم عنملا يف قي هيده يف مدقتو 2451 /" دمحأ هجرخأ .

 )( ص عامجلا يف هيده يف مدقت 477.



 (7) دابعلا ريخ يىده يبس ىكا ا ل ل ل (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك ءاطلا فرح
 اذهب قلختلا نع مهيهنب ًةباحصلا هناحبس هللا َبِّيح امم ناك اذهلو «ةهيركلا ةحئارلا ةلزنمبو ,ندبلل ىمحلا ةلزنمب حورلل يهو ؛مغلاو مهلا بلجتو «ىوقلا ٌنهوُت مهترشاعُم نإف ؛ءاضغبلاو ءالقثلاك
 نيني الو اورِدأف رشم ادي أولم معد اذإ» :لاقف «كلذب هيذأتل لو هللا لوسر ةرشاعم يف قلخلا
 .[0+ :بازحالا] (ْنْلا نب .ٍئَتني ال هنو مُكحنم .ٍضَعْسي قَبل ىذي كح مكي نإ ابد

 ءةحصلا ظفح يف ريثأت هلو لك هللا ٍلوسر ىلإ ءايشألا ٌٍبحأ نم ناك بيطلا نأ :دوصقملاو
 .هب ةعيبطلا ةوق ببسب اهبابسأو مالآلا نم ريثك عفدو

 ىلع َناعأ دقف «نيطلا لكأ ْنِما :ثيدح لثم ءيش اهنم ٌّحِصَي ال ةعوضوم ثيداحأ يف درو :نيط
 َءاهَب ُتِحْذُيو َّنْوّللا ُرُمَصُيو «لَبلا ْمِصْمَي ُهنِإَف نيطلا يِلكأت ال ءارِثمُح اَيا :ثيدح لثمو «هسفن لتق
 دسي ءذؤم ءيدر هنأ الإ لَو هللا لوسر نع هل لصأ الو ءحصي ال هنإف نيطلا يف ثيدح لكو .«ِْجّولا
 . مفلا حورقو مدلا ثفن بجوُيو «نطبلا قالطتسا عنميو .فيفجتلا يوق «سباي دراي وهو «قورعلا يراجم

 وه :ٌدوضنملاو .زوملا وه :نيرسفملا رثكأ لاق ءاةمقاولا] 3(4) روُصَت يول : ىلاعت لاق :حلط
 «ةرمث ةكوش لك ناكم دضن «كوشلا وذ ٌرجشلا :حلطلا :ليقو . طشملاك ضعب ىلع هضعب ٌدُضُن يذلا
 فلسلا نم زوملا ركذ نم نوكيو ءحصأ لوقلا اذهو .زوملا لثم وهف «ضعب ىلإ هضعب َدُضُن دق هرمثف
 . ملعأ هللاو صيصختلا ال ليثمتلا دارأ

 حورقو لاعّسلاو ةئرلاو ردصلا ةنوشخ نم عفني ءولحلا جيضنلا هدوجأ ءبطر ٌراح وهو
 لبق لكؤيو «نطبلا نيليو «عامجلل ةوهشلا ُكّرحُيو «ينملا يف ديزيو «لوبلا ٌرِدُِيو «ةناثملاو «نيتيلكلا
 . لسعلا وأ ركسلاب هررض عفدو ءمغلبلاو ءارفصلا يف ديزيو «ةدعملا رضيو «ماعطلا

 4 كَم اًهنْلَط ٍلْخَتَول : ىلاعت لاقو اقل 2(4) دب ملط ال ٍبّمِساَب للأم :ىلاعت لاق : علل
 1١44[. :ءارعشلا]

 يذلا ٌدوضنملا :ٌديضنلاو «ىَُنُكلا ىمسُي هرشقو «هروهظ لوأ يف هترمث نم ودبي ام :لخنلا
 .ديضنب سيلف حتفنا اذإف ءهاّرفُك يف ماد ام ديضن هل لاقي امنإو «ضعب ىلع هّضعب ّدصُن دق

 ىَْتُكلا ِْقَشَت لبق نوكي كلذو ءًاضيأ ديضنلاك وهف ءضعب ىلإ هضعب مضنملا وهف :ميضهلا امأو
 .هنع

 يف لعجيف ؛ةطنحلا قيقد ٌلثم وهو ءركذلا نم َذخْؤُي نأ وه حيقلتلاو «ىثنأو ركذ :ناعون علطلاو
 .ىثنألاو ركذلا نيب حاقللا ةلزنمب كلذ نوكيف «ريبأتلا وهو «ىثنألا

 لوسر عم ُترَرَم :لاق «هنع هللا يضر للا ديبع نب ةحلط نع :«هحيحص» يف ملسم ىور دقو
 نع ْمُكَل تلق ام نكلو «ٌبيِصُيو ءىْحُي ّنظلا ْنِإَو ءْمُكْلْنِم ٌرَشَب انآ اَمنِإَف ,ةوعتصاف ءائيَش يِنْغَي ناك نإف مم و 8 000 م يمر له اك 7 05 هوم سه م نط وُه اَمَّنِإ» :# ئبنلا لاقف َحّنْصَي ملف .هوكرتف ؛مهغلبف هايس ينْغُي كِل نُظَأ ام» :لاق .ىثنألا يف هنولعجيف ركذلا نم نوذخأي :اولاق ؟؟ِآلؤه ْعّنْضَي ام» :لاقف ءَنوُحفلُي ًاموق ىأرف «لخن يف كو هللا
 . ىهتنا ")هللا ئَلَع بِذْعأ ْنَلُك ءلجو رع هللا

 )١( ملسم هجرخلأ )05851(.



 نيعلا فرح 454 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ااا يلا نيك يده يف داعملا داز
 0 سسيبمل_

 عامجلا لبق ةأرملا هب تلّمحت اذإ هعلط ٌنيَقدو «ةعضابملا يف ديزيو ؛هابلا نم عفني لخنلا علط

 ءاهففجيو ةدعملا يوقُي «ةيناثلا ةجردلا يف ةسوبيلاو ةدوربلا يف وهو «ةغلاب ةناعإ لبحلا ىلع ناعأ

 . مضه ءطبو ةظلغ عم مدلا ةرئاث نكسيو

 نم ًائيش هيلع ذخأي نأ يغبني هنإف هنم رثكأ نمو ؛ةراحلا ةجزمألا ٌباحصأ الإ هُلِيتحي الو

 «ٌحلبلا كلذكو ءهارجم يرجي ٌراَمُجلاو ءءاشحألا يوقيو «عبطلا ُلقعَي وهو :ةّراحلا تاشراوجلا

 مدقت امب وأ «نمسلاب هٌحالصإو «جنلوُقلا ثروأ امبرو ءردصلاو ةدعملاب ٌريضي هنم راثكإلاو ٌرسبلاو

 .هركذ

 نيعلا فرح

ضر سابع نبا نع «راسي نب بيبح ثيدح نم «تايناليغلا» يف :بنع
 ٌُتيأر :لاق هنع هللا ي

 نب دواد هيفو :ٌتلق «ثيدحلا اذهل لصأ ال :يليقعلا رفعج وبأ لاق . ًاطْرَح ّبنعلا لكأي هلكت هللا ٌلوسر

 .بذكي ناك :نيعم نب ىيحي لاق «يفوكلا ميلس وبأ رابجلا دبع

 . خيطبلاو بنجلا ٌبِحُي ناك هنأ كي هللا لوسر نع ركذيو

مج يف هباتك ني عضاوم ةتس يف ّبنعلا هئاحبس هللا ركذ دقو
 يف هدابع ىلع اهب معنأ يتلا همعن ةل

 «اعئايو رضخأو ءسبايو ًابطر لكؤُي وهو «عفانم اهرثكأو هكاوفلا لضفأ نم وهو «ةنجلا يفو رادلا هذه

و «مادإلا عم ٌمدأو «ٍتاوقألا عم ٌتوقو «هكاوفلا عم ةهكاف وهو
 «ةبرشألا عم بارشو «ةيودألا عم ءاود

 ايواست اذإ دوسألا نم دمحأ ضيبألاو «يئاملا ٌراّبُكلا هديجو ؛ةيوطرلاو ةرارحلا :تابحلا عبط هعبطو

ملا نم دمحأ ةئالث وأ نيموي هفطق دعب كورتملاو «ةوالحلا يف
 «نطبلل قلطم خفنم هنإف ؛هموي يف فوطق

 ْمَجَع يقلأ اذإو «بيبزلاو نيتلا ءاذغك هؤاذِغو «ندبلل وقم ؛ءاذغلل ديج هرشق رمضي ىتح قّلعملاو

 .زُملا نامرلاب هترضم عقدو «سأرلل عدصم هنم راثكإلاو «ةعيبطلل ًائييلت رثكأ ناك بنعلا

 يه يتلا ثالثلا هكاوفلا ٌدحأ وهو «ًانسح ٌءاذِغ هُديج وذغيو «نمسيو «عبطلا لهسي بنعلا ةعفنمو

 .نيتلاو بطٌرلاو وه ؛هكاوفلا كولم
 . ظفحلل ديج هنإف «لسعلاب كيلع :يرهزلا لاق :جيرج نبا لاق .هعفانم ركذ مدقت دق : لسع

 ام ىلع لضف هل رجشلاو لابجلا نم ذخوُي امو «ةوالح هقدصأو «ةدج هنيلأو ءهٌضيبأو هافصأ هدوجأو

 .هلحن ىعرم بسحب وهو ءايالخلا نم ذخؤُي

 :لاق هنأ لي يبنلا نع ءهنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف :ةوجع

س مؤتلا كيف هَرْضَي مل وع تارت عسب حْبصَت نم
 ''9رخي الو م

لا يضر ديعس يبأو ؛رباج ثيدح نم :؛هجام نباو يئاسنلا نئسا يفو
 : هلك يبنلا نع ءامهنع هل

 اذه نإ :ليق دقو . "”«ِنيعْلل ٌءاَفِش اَهْؤاَمو ءّنَملا ّنِم ةأمكلاو ءْمْسلا ّنِم ٌءاَفِش يهو وّتَجْلا نِم ٌةَْجَعلا»

 )١( ص هجيرخت مدقت 4475.

 نم هجام نبا هرركو «يوق ريغ بشوح نب رهش هيفو 7407(2) هجام نباو ءارصتخم :(11) «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (؟)

 .دهاوش ثيدحللو «مدقتلا يوقي اذهف «هدحو ديعس يبأ ركذب ءرخآ هجو



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ما. نيعلا فرح

 فنِص وهو .قالطإلا ىلع زاجحلا رمت عفنأ نمو ءاهب رمتلا فانصأ ٌدحأ يهو ءةنيدملا ةوجع يف
 .هتداعإل ةجاح الف ءرحسلاو مسلل ةوجعلا عفد ىلع ٌمالكلاو ءءاتلا فرح يف هعفانمو هعبطو رمتلا ٌركذ مدقت دقو ءهذلأو هييطأو رمتلا نيلأ نِم «ةوقلاو مسجلل نيتم «ذذلم «ميرك

 ءًارهش ربنعلا نم مهلكأو «ةديبع يبأ ةصق يف «رباج ثيدح نم «نيحيحصلا» يف مدقت :ربنع
 مث ءًاّيح هاقلأ رحبلا نأب كلذ ىلع ضرتعاو «لالح هتتيم نأ ىلعو «كمسلاب ٌصتخي ال رحبلا يف ام ةحابإ نأ ىلع لدي ام ٌدحأ وهو قي يبنلا ىلإ هنم اولسرأو «ةئيدملا ىلإ َقْئاَّشو همحل نم اودّرزت مهنأو
 هودجو امنإ مهنإف ُحِصَي ال اذهو «ءاملل هتقرافم ببسي هوم نإف «لالح اذهو «تامف «ءاملا هنع َرّرَج
 .ءاملا هنع رزج مث ءايح هنع جرخ دق هودهاشي ملو «لحاسلاب ًاتيم

 .اهنم ّيحلا ال هتاناويح نم تيملا هلحاس ىلإ ُكِذعي امنإ رحبلا نأ مولعملا نم هنإف هلحاس ىلإ رحبلا هاقلأ امل ًايح ناك ولف :ًاضيأو
 ؟ءاملا مأ ةلآلا وه له ؛هتوم ببس يف كشلل ءاملا يف ًاقيرغ ُدِئاصلا هدجو اذإ ديصلا لكأ نم يك ُيِبنلا عنم اذهلو ؛هتحابإ ببس يف كشلا عم ءيشلا حابُي ال هنإف «ةحابإلا يف ًاطرش نوكي نأ زجي مل هوركذ ام لامتحا َرْدُق ولف :ًاضيأو

 ةنجلا بيط هنإ ىتح «ٌُكسملا اهب ص يتلا عفانملاو صئاصخلا ركذ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو ,7©2«بيلطلا ُبّيظَأ َوُه» :كسملا يف لاق هنأ لي يبنلا نع تبث دقو «بيطلا عاونأ ديس هلعجو كسملا ىلع همّدق نم أطخأو .كسملا دعب هعاونأ رخفأ نِم وهف «بيطلا عاونأ ٌدحأ وه يذلا ربنعلا امأو
 ةيصاخلا هذهب هنإف ءكسملا نم لضفأ هنأ ىلع لدي اذهو ءبهذلاك وهف «نامزلا لوط ىلع ريغتلا هلخدي ال هنأ لئاقلا اذه رغ يذلاو .ربتع نم ال كسم نم كانه نيقيدصلا دعاقم يه يتلا نابثكلاو
 .صاوخلا نم كسملا يف ام مواقُي ال ةدحاولا

 ءرفصألاو ءرمحألاو ءٌبهشألاو «شضيبألا هنمف ؛ةفلتخم هناولأو «ةريثك هُبورضف :دعيبو
 :هؤدرأو .رفصألا مث «قرزألا مث .بهشألا :هدوجأو .ناولألا وذو ءٌدوسألاو «قرزألاو ءٌرضخألاو
 ءافجم نم ءافجج وه لب :ليقو .ةرقبلا هبشُت ةيرحب ةباد ثور :ليقو . لحاسلا ىلإ جاومألا هيقلُتف ءرحبلا رئازج يف ءامسلا نم لزني ل :ليقو .هلحاس ىلإ رحبلا ِهُقِذقيِف «ًاعيجر هتفذق هنم ْتَلمَت اذإف «هباود ضعب هُعِلتبيِف ءرحبلا رعق يف تبني تابن وه :ةفئاط تلاقف «هرصنُع يف ُسانلا فلتخا دقو .دوسألا
 دبز هنإ :لاقي يذلاو ءرحبلا يف نيع نم عبني نظْي اميف وه :«نوناقلا» بحاص لاقو .دبز :يأ ءرحبلا
 . ىهتنا .ديعب ةباد ثور وأ رحبلا

 «ةوقّللاو جلافلا نم عفان «ندبلا ءاضعأو «ساوحلاو ءغامدلاو «بلقلل وقم «سباي راح هجازمو
 .ةدرابلا ةقيقشلاو ءعادصلاو ماكُرلا نم عفن هي رُحُبُ اذإو جراخ نم هب يلط وأ «برش اذإ ددسلا نمو «ةظيلغلا حايرلاو :ةدرابلا ةدعملا عاجوأو «ةيمغلبلا ضارمألاو

 ءطسقلا :هل لاقيو ءتسُكلا وهو ةيودألا يف لمعتسُي :امهدحأ ؛ناعون يدنهلا دوعلا :دوع

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «(1174) نابح نباو ,(491) يذمرتلاو :(5765) ملسم هجرخأ 00



 نيعلا فرح ملا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

7 
 يف ملسم ىور دقو .ةّوُلألا :هل لاقيو «بيطلا يف لمعتسُي :يناثلا .فاقلا فرح يف يتايسو

 ءاَهَعَم ُحَرُي روقاكبو ءةاّرطُم ٌريغ ةّولألاب ٌرمَجَتْسَي ناك هنأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع :ةهحيحصا»

 . "ولك هللا ٌلوسر ٌرمجتسي ناك اذكه :ٌلوقيو

هب رّمجتي ام وهو ٍرَمَجِم عمج :رماجملاو "1هولألا ْمُهُرواَجيم» ةنجلا لهأ ميعن ةفص يف هنع تيثو
 

 :هدوجأو «يلدنملا مث ؛يرامقلا مث «ينيّصلا مث «يدنهلا :اهدوجأ «عاونأ وهو «هريغو دوع نِم
0 0 0 

 عطقي رجش هنإ :لاقيو ءءاملا ىلع افطو فخ ام ةدوج هلقأو «مسدلا ٌنيزرلا بلصلا قرزألاو دوسألا

هيف لمعت ال بيطلا ٌدوع ىقبيو « عفني ال ام هنم ضرألا لكأتف «ةنس ضرألا يف نفديو
 «ًائيش ضرألا 

 ءاشحألا يوقُيو «ةبوطُّرلا لضفب بهذيو «حايرلا رسكيو ءددّسلا حتفي «ةثلاثلا يف سباي ٌراح وهو

وبلا سلس نِم عفنيو «نطبلا ٌسيحيو «ساوحلا يوقيو ءغامدلا عفنيو «هحرفُيو بلقلاو
 نع ثداحلا ل

 .ةناثملا درب

 ٌرّمجتُيو «جراخو لخاد نم لمعتسيو «ةولألا مسا اهعمجي ةريثك بورض دوعلا :نوجمس نبا لاق

 ءرخآلاب امهنم لك ٌحالصإ وهو « يبط ىنعم ريمجتلا دنع هب روفاكلل طلخلا يفو «هريغ عمو ًادرفم هب

 ححالص اهحالص يف يتلا ةيرورضلا ةئثسلا ءايشألا ٌدحأ هنإف «هحالصإو ءاوهلا رهوج ةاعارم رّمجتلا يفو

 .نادبألا

 هنإ) :ثيدحك ءاهنم ًائيش ْلْقَي مل وي هللا لوسر ىلع ةلطاب اَهّلُك ٌتيداحأ هيف درو دق :سدع

 عفرأو ؛«نيحلاصلا لوكأم هنإو «ةعمدلا ُرِرْفُيو ءبلقلا قري هنإ» ثيدحو ًايبن نيعبس ناس ىلع سّدُق
 يف لصبلاو موثلا ُنيرق وهو «ىولسلاو ٌنملا ىلع اهومدق يتلا دوهيلا ٌةوهش هنأ هحصأو «هيف ءاج ءيش

 .ركذلا

 :ىرخألاو .ةعيبطلا لَقعي : امهادحإ .ناتداضتم ناتوق هيفو «سباي دراب «ثنؤملا عبط هعبطو

 َعفنأ ةحاحِص ناك اذهلو ءهرشق يف هقايرتو «نطبلل قلطم فيّرِح «ةثلاثلا يف سباي راح هرشقو ءاهقلطُي

و «هتسوبُبو هتدوربل مضهلا يطب ِهّبل نإف ٌاررض لقأو «ةدعملا ىلع ٌفخأو «هنوحطم نم
 دّلوم وه

 .رصبلاو باصعألاب ٌرٌضيو اب ًاررض ايلوخيلاملاب ُدُضَيو ؛ءادوسلل

وي هنم مهراثكإو .ءادوسلا ٌباحصأ هبنجتي نأ يغبنيو ءمدلا ظيلغ وهو
 «ةئثيدر ءاودأ مهل دل

 لكأ ام أدرأو .نهدلا راثكإو «ْخاَناَمْسإلاو قلسلا هررض للقُيو «عبّرلا ىمحو ءماذجلاو ساوسولاك

جت ةدشل رصبلا ملظُي هنامدإو «ةيدبك ًاددُس ثروُي هنإف «هب ةوالحلا طلخ بنجتيلو دوسكمدلاب
 «هفيف

 .جضُنلا عيرسلا «ٌنيمسلا ٌضيبألا هدوجأو . ةظيلغلا حايرلاو «ةدرابلا ماروألا ُبِجوُيو «لوبلا رّسعُيو

 هللا ىكح امنإو «ىّرتفم ٌبِذَكَف «هفايضأل همّدقُي يذلا ليلخلا طامس ناك هنأ ٌلاهجلا هّبظي ام امأو

 .ذينحلا لجعلا وهو ءءاوّنلاب ةفايضلا هنع

 )١( ملسم هجرخأ )5784(.

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(58414) ملسمو :(5771) يراخبلا هجرخأ (؟)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز انف ءافلا فرح

 َنمدُق هنأ سدعلا يف ءاج يذلا ثيدحلا نع كرابملا نبا لئس :لاق قاحسإ نع 0 ىقهيبلا ركذو
 :اولاق ؟هب مكثدح نم ؛خفنم ذؤمل هَّنِإو ءدحاو يبن ناسل ىلع الو :لاقف ءًايبن نيعبس ناسل ىلع
 !؟ًاضيأ ينعو :لاق .كنع :اولاق ؟نمع :لاقف «ملاس نب ملس

 نيغلا فرح
 حورلا ىلع ىّمسملاو «عمسلا ىلع مسالا ذيذل وهو «عضاوم ةدع يف نآرقلا يف روكذم :ثيغ

 «ةكرب اًهُمظعأو اًهُعفنأو اًهُفطلأو .هايملا لضفأ هؤامو ءهدوروب بولقلاو ؛هركذب حامسألا ٌجهتبت ؛ندبلاو
 هنأل ايملا رئاس نِم ٌبطرأ وهو ءلابجلا تاعقنتسم يف عمتجاو «دعار باحس نم ناك اذإ اميس الو
 ًاعيرس نّمعتيو رّيغتي كلذلو «سباي رهوج هطلاخُي ملو ءاهتسوبُي نم بستكيف ءضرألا ىلع هتدم لَن مل
 .نالوق هيف ؟سكعلاب وأ يوتشلا نم ٌتفطلأ يعيبرلا ٌتيغلا لهو «هلاعفنا ةعرسو هتفاطلل

 هفطل بجوي اذه ٌلكو ؛ءاملل طلاخملا رابغلاو «ةيناخدلا ةرخبألا نم ٍلاخ وهو يفاص ٌرجلاو ّنطْلَأ الإ رحبلا ءام نم بِذتجت الف «ٌّلقأ ذئئيح نوكت سمشلا ٌةرارح :يوتشلا ثيغلا حجر نم لاق
 : .طلاخم نم هّرلخو ,ةءافصو

 «هتفاطلو ءاوهلا ةقر بجوُتو ,ةظيلغلا ةرخبألا للحت بجوُت ةرارحلا :يعيبرلا حجر نم لاق
 .ءاوهلا بيطو راجشألاو تابنلا ةايح ٌتقو فواصُتو «ةيضرألا هؤازجأ ٌلِقَتو «ءاملا كلذب ٌفخيِف

 قِلَب هللا لوسر عم انك :لاق ءامهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هللا همحر يعفاشلا ركذو
 يف هيده يف مدقت دقو "هنري ِدْهَع ُثيِدَح هن :لاقو هونك هللا لوسر رسحف ءّرطم انباصأف
 . هئيجم لوأ دنع ثيغلا ءامب هكربتو كي هراطمتسا ركذ ءاقستسالا

 ءافلا فرح

 «ةماتلا ٌةيقّرلاو «عفانلا ٌءاودلاو ؛ماتلا ًءافِشلاو ءيناثملا ٌعبسلاو ؛نآرقلا مأو :باتكلا ةحئاف
 اهّرادقم فرع نمل نزحلاو فوخلاو مغلاو مهلا ٌةعفادو «ةوقلا ٌةظفاحو «حالفلاو ىنغلا حاتفمو
 هلجأل يذلا ّرسلاو ءاهب يوادتلاو ءافشتسالا ةجو َفَرَعو ؛هئاد ىلع اهليزنت ٌنسحأو ءاهَّقح اهاطعأو
 :5ك يبنلا هل لاقف «هتقول أربف «غيدللا اهب ىقر «كلذ ىلع ةباحصلا ضعي عقو املو .كلذك تناك
 ”تيُد اَهْنَأ ٌكاَردأ اًمو»

 هيلع تلمتشا امو «ةروسلا هذهل ٍرارسأ ىلع فقو ىتح ةريصبلا رونب نيعأو «قيفوتلا هدعاس نمو
 ٍديرجتو «داعملاو ردقلاو عرشلا تابثإو «لاعفألاو تافصلاو ءامسألاو تاذلا ٍةفرعمو «ديحوتلا نمي
 ةيخلا هديبو «هلك ٌدمحلا هلو هّلُك رمألا هل نم ىلإ ضيوفتلاو لكوتلا لامكو ؛«ةيهلإلاو ةيبوبرلا ديحرت
 ظابترا َمِلَعو «نيرادلا ةداعس ٌلصأ يه يتلا ةيادهلا بلط يف هيلإ راقتفالاو ءهّلُك ُرمألا عجري هيلإو هلك
 ءاهب ٌةطونم ةلماكلا ًةمعنلاو «ةماتلا ةقلطملا ٌةبقاعلا نأو ءامهدسافم عفدو ءامهحلاصم بلجب اهيناعم

 ني اهب عفدو «هباوبأ ريخلا نم اهب حتفتساو «ىَقُرلاو ةيودألا نم ريثك نع هتنغأ ءاهب ققحتلا ىلع ٌةفوقوم ٠
 . هّيابسأ رشلا

 ,(مقم) ملسم (0) .(0949) «بعشلا» يف )١(
 741 ص هجيرخت مدقت (؟)



 ءافلا فرح مارا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 كا فاس ا ا هسا عساس

 «ةدساف ٌةلاقم دجت ال هللاتو ءرخآ ٍناميإو ءرخآ لقعو ؛ىرخأ ٍةرطف ثادحتسا ٌجاتحي رمأ اذهو

 الو ءاهجضوأو اهُحصأو «قرطلا برقأب اهلاطبإو اهدرل ةنّمضتم باتكلا ٌةحت ةحتافو الإ ةلطاب ٌةعدب الو

 ةحتاف يفو الإ اهماقسأو اهللع نم اهتيودأو بولقلا ٍلامعأو «ةيهلإلا فراعملا باوبأ نم ًاباب ٌدجت

 هئيادبو الإ نيملاعلا ٌبر ىلإ نيرئاسلا لزانم نم ًالزنم الو ؛هيلع ةلالدلا عضومو «هٌحاتفم باتكلا

 . اهيف هتياهنو

 لقعو ءاهب مصتعاو ءاهب ٌدبع ققحت امو .كلذ ٌقوف يهو كلذ نم مظعأل اهنأش نإ هللا رمعلو

 عقوو «يغبني امك اهمزاول مهفو اهمهفو «ًاتيبم ًارونو «ٌدغلاب ه همصعو ءامات ًءافش اهلزنأو اهب ملكت نمع

 . رقتسم ريغ ًامامل الإ بولقلا ضارمأ نم ٌضرم هباصأ الو (كرِش الو ةعدب يف

 دحاو لك سيل نكلو «ةنجلا زونكل حاتفملا اهنأ امك «ضرألا زونكل مظعألا حاتفملا اهنإو ءاذه

 ءاهيئاعمب اوُقَّقحتو «ةروسلا هذه رس ىلع اوفقو زونكلا َتَآلُط نأ ولو «حاتفملا اذهب حتفلا نسحُي

 .عنامم الو «قواعم ريغ نم ٍزونُكلا لوانت ىلإ اولصول «هب حتفلا اوئسحأو «ًانانسأ حاتفملا اذهل اوبكرو

 نع رسلا اذه ءافخإ يف ةغلاب ةمكح ىلاعت هلل نكلو «ةقيقح لب «ةراعتسا الو ةفزاجم اذه لقن ملو

 َمدختسا دق ةيوجحملا ٌرونكلاو .مهنع ضرألا زونك ءافخإ يف ةغلاب ةمكح هل امك «نيملاعلا رثكأ سوفن

 اهلاحب اهل ةبلاغ ةفيرش ةيولع حاورأ الإ اهرهقت الو ءاهنيبو سنإلا نيب ٌلوحت ةيناطيش ةثيبخ ٌحاورأ اهيلع

 مواقُي الف «ةباثملا هذهب تسيل سانلا سوفن ٌرثكأو «نيطايشلا اهل موقت ال ٌةحلسأ هنم اهعم «يناميإلا

 .هبلس هلف ًاليتق لتق نم نإف ءًائيش اهبلس نم لاني الو اهّرَهُمَي الو حاورألا كلت

 «ناميإلا بعش» هباتك يف يقهيبلا ىور دقو «نيحايرلا بيطأ نم يهو «ءانجلا ٌرْوَن يه : ةيغاف

اََرلاُديَسا : هعفري هنع هللا يضر هيبأ نع «ةديرب نب هَّللا دبع ثيدح نم
 ةّرخآلاو اَُْدلا يف نيِح

 لوسر ىلإ نيِحاّيّرلا ٌبَحَأ َناَكا :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ءًاضيأ هيف ىورو 0'2ُدَيِف ُةَيِغاَقلا

 : تحس ماعن ال اب هي هللا لوسر ىلع دهشن الف «نيثيدحلا نيذه لاحب ملعأ هللاو . "ةُةَيِغاَقلا لو شا

 اهتظفح فوصلا بايث ٌيط نيب ُتَعِضْو اذإو « «ضبقلا ضعب اهييف « « سبيلا رحلا يف ٌةلدتعم يهو

 .بصعلا نيليو ءءاضعألا للحي اهنعُدو ددمتلاو جلافلا مه ارم يف لخدتو «سوسلا نم

 ملو . ةّضِف هفيس ٌةعيِبَق تناكو «هنم هّصفو «ةضِف نِم همِتاخ ناك لكي هللا لوسر نأ تبث : :ةضف

 ءاهتينآ يف برّشلا نم نم عنملا هنع ٌحص امك ؛ةتبلأ ءيش اهب يلحتلاو ةضفلا سابل نم عنملا يف هنع حصي

 هلامعتسا نهيلع مّرحي ام ةيلحو ءًاسابل ءاسنلل حابب اذهلو «يلحتلاو سابللا باب نِم ُقيضأ ةينآلا ُبابو

 اَهب اوُبَمْلاَك ٌةَّضفلا اّمَآَو) :هنع «نئسلا» يفو . .ةيلحلاو سابللا ٌميرحت ةينآلا ميرحت نم مزلي الف «ةينآ

 نم بلقلا يفف الإو ءامهدحأ تبث تبث نإف «عامجإ وأ ٌّضن امإ «هئيبُي ليلد ىلإ ُجاتحي عنملاف « "”:ًابُمَل

 لاله وبأ هنعو «سلدم وهو «ةداتق ةنعنع هيف «ءفيعض ثيدح وهو :؛(7019/5)و «(0104) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 .5906 584/6 «يديبزلا فامتإ» يف هجيرخت رظناو .يوق ريغ وهو « يبسارلا

 . ليهاجم هيف ٍدنسب (5017/4) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 .يوف ريغ وهو ءدمحم نب زيزعلا دبع هيفو ءةريره يبأ ثيدح نم 5777((2) دواد وبأ هجرخأ (00)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكت فاقلا فرح

 ىَلَع ٌماَرَح ِناَّذَمهلا :لاقو ءًاريرح ىرخألابو ًابهذ هديب كسمأ ل ٌيبنلاو ؛ءيش لاجرلا ىلع كلذ ميرحت
 .”«مهثانإل لح يتم روُكُد

 اهُبحاصو «مهنيب ايندلا لهأ ٌناسحإو ؛تاجاحلا ْمْسّلِطو ءضرألا يف هللا رارسأ نم رس ةضفلاو
 ُكَمُت الو ؛باوبألا هنود قلغُت ال ء.سلاجملا يف ٌرُدصم «سوفنلا يف ٌمَّظعم «مهنيب نويعلاب ٌقومرم
 لاق نإ «هيلع اهقاطن نويعلا دقعتو «هيلإ عباصألا ريش «هناكم لقثتسُي الو «هترشاعم الو ؛هّتسلاجم
 اذ ناك نإو باعُي ال ءفُكف َبطَخ نإو ؛هّداهش ْتيْكُز دهش نإو «هتعافش ْتَلُِق َعَفَّش نإو هلوق َّعِمُس
 .بابشلا ةليح نم هيلع لمجأ يهف ءءاضيب ةبيش

 يف لُخدتو «هناقفخو بلقلا فعضو «نزحلاو ّمغلاو مهلا نم ةعفانلا ةحرفملا ةيودألا نم يهو
 تفيضأ اذإ ًاصوصخ «ةدسافلا طالخألا نم بلقلا يف دّلوتي ام اهتيصاخب بذتجتو هراّبُكلا نيجاعملا
 .نارفعزلاو «ىفصملا لسعلا ىلإ

 اهدعأ يتلا ُناَنِجلاو «دلوتي ام ةبوطُرلاو ةرارحلا نم اهنع دّلوتيو «ةدورُبلاو ةسوُئيلا ىلإ اهجمازمو
 .امهيف امو امهتيلحو امُهتينآ ؛ةضف ني ناثنجو «بهذ نم ناتتج : ٌعبرأ هنوقلي موي هئايلوأل لجو زع هللا
 امن ٍةّضِفلاو بهذا ةيزآ يف ُبَرْشَي يذّلا» :لاق هنأ ةملس مأ ثيدح نم ؟حيحصلا» يف وكي هنع تبث دقو
 .00(ههج َراَ هنظَب يف ٌرجْرَجي

 ْمُهَل اَهنإَك ءاَمِهِاَحص ين اوُلُكأَت آلَ ءقّضِفلاو ٍبَهَّذلا ِةَآ يف اوُبَرْشَت ال» :لاق هنأ يلي هنع ٌحصو
 ٌةمكجلا تتاف يناوأ تّذخُنا اذإ اَهُنإف دوقنلا ٌقييضت ميرحتلا ةلع :ليقف ."”قرِخآلا يف ْمُكَلو اًّْنُدلا يف
 بولق ٌرسك ةلعلا :ليقو .ءاليخلاو رخفلا :ةلعلا :ليقو «مدآ ينب حلاصم مايق نم اهلجأل تعضو يتلا
 . اهونياعو اهوأر اذإ نيكاسملاو ءارقفلا

 اهوحنو كئابس اهلعجو اهب يلحتلا نم عنمي دوقنلا قييضتب ليلعتلا نإف ءاهيف ام اهيف للعلا هذهو
 ةمعطألاو «ةرخافلا سبالملاو «ةهرافلا بكارملاو «ةبجعملا قئادحلاو «ةعساولا رودلاب رسكنت مهّيولُق - نإف ؛هل طباض ال نيكاسملا بولق رسكو ءناك ءيش يأب مارح ُءكاليخلاو ٌرخفلاو ءدقن الو ةينآب سيل امم

 . اهلولعم فلختيو ءةلعلا دجوُت ذإ ؛ةضّقتنم للع هذه ُلُكو ؛تاحابملا نم كلذ ريغو ؛ةذيذللا ١
 ًةافانم ةيدوبعلل ةيفانملا ةلاحلاو ةئيهلا نم ّبلقلا اهتامعتسا بسكُي ام ملعأ هللاو ةلعلا نأ باوصلاف

 يف اهب نولاني يتلا ةيدوبعلا نم بيصن مهل سيل ذإ ءايندلا يف رافكلل اهنأب لك ُيبنلا لّثع اذهلو ةرهاظ
 يِضّرو «هتيدوبع نع جرخ ْنَم اهلوعتسي امنإو ءايندلا يف هللا ديبعل اهلامعتسا حلصي الف ءاهميعن ةرخآلا
 .ةرخآلا نم اًهلجاعو ايندلاب

 فاقلا فرح

 :حيحصلاو ؛[45 :ءارسإلا] 4ننِمْؤلِل ُدَمََو أَمْش َوْه ام ٍنامْرُْلا نم ُلْرئْبول :ىلاعت هللا لاق :نآرق
 ك5 ني ٌةَطِعْرَع يدع َدَك سدا اّيآَظ :ىلاعت لاقو ءضيعبتلل ال سنجلا نايبل ءانه اه «ّنِمه نأ

 بابلا يفو ءيوق هدانسإو «بلاط يأ نب يلع ثيدح نم .(9960) ىلعي وبأو «(6474) نابح نباو «(78940) هجام نبا هجرخأ )١(
 . ثيداحأ

 .ةفيذح ثيدح نم :(0477) يراخبلا هجرخأ (1) .(05050) ملسمو ((05714) يراخبلا هجرخأ (؟)



 فاقلا فرح ما (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مما زج يي يل داعم كار

 ءاودأو «ةيندبلاو ةيبلقلا ءاودألا عيمج نم ماتلا ءافشلا وه نآرقلاف .[ه07 :سنوي] «روُدّصلا يف اَمِل ٌءاَنْسَو

 يوادتلا ليلعلا نسحأ اذإو «هب ءافشتسالل قّفوُي الو لّمْؤُي ٍدحأ ُّلُك امو «ةرخآلاو ايندلا
 هعضوو «هب

 . ادبأ ءادلا ُهْمواقُي مل «هطورش ءافيتساو «مزاج ٍداقتعاو «مات ٍلوبقو «ناميإو قدصب هئاد ىلع

 ىلع وأ ءاَهَعَدَصل لابجلا ىلع لزن ول يذلا ِء ٍءامسلاو ضرألا بر مالك ءاودألا ٌمواقُت فيكو

 هئاود ىلع ةلالدلا ليبس نآرّقلا يف يفو الإ نادبألاو ٍبوُنُّقلا ضارمأ نم ضرم نم امف ءاهعطقل ضرألا

بطلا ىلع مالكلا لوأ يف مّدقت دقو ؛هباتك يف ًامهف هللا هقزر نمل هنم ةيمجلاو «هببسو
 داشرإ ُنايب 

 ُلالدتسالاو «يذؤملا ٌعارفتساو «ةيمحلاو ةحصلا طفح يه يتلا هعماجمو هلوصأ ىلإ ميظعلا نآرقلا

 . عاونألا هذه دارفأ رئاس ىلع كلذب

 رَلَوول :ىلاعت لاق .اهجالعو اهئاودأ ٌبابسأ ركذيو ؛ةلصفم اهركذي هنإف «ةيبلقلا ةيودألا امأو

 مل نمو «هللا هافش الف نآرقلا هِفْشَي مل نمف «[01 :تربكتملا] 4ِْهْيلَع َلْنُب ٌبئكحْلا َكيكَ َكِيع اَنبَرَأ نأ مهنْكَي

 . هللا هاقك الف هفكي

 لكأي ناك هي هلا لوسر نأ ءهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع ثيدح نم : :؟نئسلا» يف :ءاغ

 ©"”هريغو يذمرتلا هاورو . بطُكلاب انقل

 نم عفان ءاهيف داسفلا ءيطب «ةبهتلملا ةدعملا ةرارحل ء مىفطم «ةيناثلا ةجردلا يف بطر دراب ءاثقلا

 ةضع نم عفن «ًادامض ذختا اذإ هقروو «لوبلا ٌرييُي هرزيو «يشغلا نم عفنت هّتحئارو «ةناثملا عجو

 رسكيو هحلصي ام هعم لمعتسي نأ يغبنيف ءاهضعبب رضم هدربو ؛ةدعملا نع رادحنالا ءيطب وهو «بلكلا

 .هلّدع لسع وأ بيبز وأ رمتب لكأ اذإف «بطرلاب هلكأ ذإ لك هللا لوسر لعف امك «هتبوطرو هتدورب

ا نع «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم : 'نيحيصلا» ينو .دحاو ىنعمب :تسكو طسق
 : لَو ّيبنل

 3 يرخبلا طشقلاو و ٌةَماَجبحلا وب مُثيَواَدَت دن ام ريح

 ٌةَعْبَس هيف ّنإَك «يِدْنِهلا دوُعلا اذهب مكي : لكي يبنلا نع «سيق ٌّمأ ثيدح نم : :هدتسملا» يفو |

 . ""بُئَجلا ُتاَّذ اَهْنِه ِةَيِفْشَأ

 امهّدشأ وهو «يدنهلا :رخآلاو ؛يرحبلا هل لاقُي يذلا ٌضيبألا : امهدحأ «ناعون :طْسُملا

 .ًادج ةريثك امهعفانمو ءامُهنيلأ ضيبألاو ءأرح

 ٍديَكلا فعض نب اعفن ءاَيِرُش اذإو ؛ماكُزلل ناعطاق « «مغلبلا نافّشنُي ؛ةثلاثلا يف ناسباي ناراح امهو

 هب َيِلط اذإو ءموُمّسلا ني اعفنو «بنجلا ٌمجو اعطقو «عبّرلاو ِرْوَّدلا ىّمُح نيو ءامهدرب نمو ةدعملاو

 لتقيو «نيبنجلا عجوو زاّرُكلا نم عفني :سونيلاج لاقو «فلكلا َّعَلَق ءلسعلاو ءاملاب ًانوجعم ُهجولا

 .عَرَّقلا بح

 اذهب ٌلهاجلا اذه رفظ ولو ءهوركنأف بنجلا تاذ عّجو نم هُعفن ءابطألا لاهج ىلع ىفخ دقو

 حلصي طسُقلا نأ ىلع نيمدقتملا ءابطألا نم ٌريثك صن دقو فيك «صنلا ٌةلزنم هلزنل سونيلاج نع لقتلا

 . مهجلا نب دمحم نع يباطخلا هركذ . .بنجلا تاذ نم ٌيمغلبلا عونلل

 بط ىلإ زئاجعلاو ةيقرطلا بط ةبسن نم لقأ ءايبنألا بطي ىلإ ةبسنلاب ءابطألا بلي نأ مدقت دقو

 .حيحص ثيدح وهو 2765/1 دمحأ هجرخأ )١( .ا/178 ص هجيرخت مدقت )١(



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ماك فاكلا فرح

 نم نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ضعب نع ًاصوصنم ءاود اودجو َلاَّهجلا ءالؤه نأ ولو .قرفلاو مَدّقلا نيب امم ٌمظعأ قرفلا ني ٍسايقلاو ةبرجتلاب ىَّلُي ام نيبو «يحولاب ىّقلُي ام نيب نأو ؛ءابطألا
 . هتبرجت ىلع اوُقُقوتي ملو «ميلستلاو لوبقلاب هؤّقلتل ءابطألا

 عفنأ ناك «ءاذغو ًءاود داتعا نمف «همدعو ءاودلاب عافتنالا يف ًاريثأت ةداعلل نأ ٌرككنن ال نحن ءمعن
 وهف ءًاقلطم ناك نإو ءابطألا ءالضف ٌمالكو .هدتعي مل نّم هب عفتني مل امبر لب «هدتعي مل نمم ٌقفوأو ؛هل
 «مهفراعمو مهمالك يف'حدقي ال كلذب ٌدييقتلا ناك اذإو «دئاوعلاو نكامألاو «ةنمزألاو ةجزمألا بسحب
 هديأ نم الإ ءملظلاو لهجلا ىلع ةبكرم رشبلا سوفن نكلو ءقودصملا قداصلا مالك يف حدقي فيكف
 .ىدُهلا روني هتريصب رونو «ناميإلا حورب هللا

 ,"«ركسلا نم ىلحأ هؤام» :ضوحلا يف ةحيحصلا ةنسلا ظافلأ ضعب يف ءاج :ركّسلا بصق
 . عضوملا اذه يف الإ ثيدحلا يف ركسلا فرعأ الو

 امنإو «ةبرشألا يف هنوفِصَي الو «هنوفرعي اوناك الو «ءابطألا ومدقتم هيف ملكتي مل ثداح ركسلاو
 ٌةبوطرلا ولجيو ؛لاعّسلا نم عفني بطر راح ركسلا ٌبصقو «ةيودألا يف هنولخديو «لسعلا نوفرعي
 يف ديزيو «لوبلا ٌرِدّيَو ؛ءيقلا ىلع ةنوعم هيفو ءركسلا نم ًانييلت ٌدشأ وهو «ةئرلا ًةبصقو «ةناثملاو
 .رورس يف عمجأ هّموي لزي مل ءهماعط دعب ركسلا بصق َّصَم ْنَم :رافصلا ملسم نب نافع لاق .هابلا
 .راح ءامب لسغيو ءرشقي نأب اهعفد ًاحاير دلويو ءيوش اذإ قلحلاو ردصلا ةنوشخ نم عفني وهو . ىهتنا

 ثكطلأ هقيتعو هدّرْرَبلَلا فافشلا ضيبألا :هدوجأو .دراب :ليقو ءحصألا ىلع بطر راح ركسلاو
 مارفصلا اهيف دلوتت يتلا ةدعملا رضي وهو ءلاَعّملاو شطعلا نكس :هتوغر تعري حظ اذإو «هديدج نم
 .نافللا نامرلا وأ «جنرانلا وأ نوميللا ءامب هررض عفدو ءاهيلإ هتلاحتسال

 عفانم نإف «لسعلا ىلع هنم لماحت اذهو «هنيلو هترارح ةلقِل لسعلا ىلع هُّلّضفي سانلا ٌضعبو
 عفانم نم ركسلا ٌعفن نيأو «ةوالحو ًامادإو «ءاودو ٌءاَفِش هللا هلعج دقو ءركسلا عفانم فاعضأ لسعلا
 هدب ةرغرغلاب قيئاوخلا عفدو ءهتملُظ ٍِءالجو ءرصبلا ٍدادحإو «عبطلا ٍنييلتو «ةدعملا ةيوقت نم :لسعلا
 «تابوطرلا نم ندبلا عيمج يف ثُدحت يتلا ةدرابلا للعلا عيمج نمو «ةوقّللاو جلافلا نم ِهئاربإو
 مدألاو «نفعلا نم هريغو مختلا عنمو ءدوُدلا رادحإو :ىعملا ٍةيقنتو «قورعلا ءاوفأ حتفو ؛ءالجلاو ٍليلحتلاو «هابلا يف دايزلاو «هنيخستو هنيمستو هتحص ظفحو «ندبلا عيمج نمو «ندبلا رعق نم اهبِذجيف
 .ةدرابلا ةجزمألا لهأو خياشملاو مغلبلا هيلع بلغ نم ٍةقفاومو « عقانلا

 ةدعملا ٍةيوقتو ءاهاوق ظفحو «ةيودألا زجعو جالعلا يفو «ندبلل هنم ٌعفنأ ءيش الف :ةلمجلابو
 ؟اهنم ٌتيرق وأ صئاصخلاو عفانملا هذه لثم ٍرْكّْسلل نيأف «عفانملا هذه فاعضأ ىلإ

 فاكلا فرح

 مسب :اهيف عقر ىّمُحلا نم يل بتكف ءتممح ينأ هللا دبع ابأ غلب :يزورملا لاق :ىمحلل باتك
 © ميهأتإ هلع اًملَسبَو اهب فوك داب القط :هللا لوسر دمحم .هللابو ؛هللا مسب «ميحرلا نمحرلا هللا

 .«ركسلا» لدب «لسعلا» ركذ هيف نكل «ةريره يبأ ثيدح نم 01149 ملسم هجرخأ )١(



 فاكلا فرح مالا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يشا «ليفارسإو «ليئاكيمو «ليئاربج بر مهللا [ءايبنالا] 4 َنيِرسْمْ دفكلا مُهَساَعَحَف ادي دب اما

 . نيمآ قحلا هلإ | «كتوربجو كتوقو كلوحب باتكلا اذه ٌبحاص

 نب سنوي انثدح «عمجم نب ورمع رذنملا وُبأ عمسأ انآو - هللا دبع يبأ ىلع أرقو :يزورملا لاق

 نع مالك وأ هللا باتك ني ناك نإ :لاقف ءذيرعتلا قلعأ نأ يلع نب دمحم رفعج ابأ ُتلأس :لاق «نابح

 دمحمو «هللابو «هللا مساب : عبّرلا ىّمُح نم وذه بتكأ :ٌتلق .ٌتعطتسا ام هب فشتس فشتساو هقّلعف هللا يبن

 . معن يأ :لاق ؟هرخآ ىلإ هللا لوسر

 .كلذ يف اوُنّهَس مهنأ اهريغو اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحأ ركذو

 ةديدش ةهارك ههركي دوعسم نبا ناكو :دمحأ لاق .لبنح نب دمحأ هيف ْدّدْسُي ملو :برح لاق

 .سأب هب نوكي ال نأ وجرأ :لاق «ءالبلا لوزن دعب ُنّلعُت مئامتلا نع لثس دقو دمحأ لاقو . ًادج

 ىمحللو ؛ٌعزفي يذلل ٌديوعتلا بتكي يبأ ُثيأر :لاق «دمحأ نب ِهّللا دبع انثدحو :لالخلا لاق

 .ءالبلا عوقو دعب

 اذإ ةأرملل بتكي يبأ ُتيأر : :لاق هدمحأ نب هللا ٌدبع ينئدح :لالخلا لاق :ةدالولا رسعل باتك

 الإ هلإ ال : نع هللا يضر سابع نبا ثيدح ٌبدكي ؛ «فيظن ءيش وأ ءضيبأ ماج يف اهّندالو اهيلع ٌرْسَع

 تتوُدصوُي ام نوري موب متل : نيملاعلا بر هلل دمحلا « «ميظعلا شرعلا بر هللا َناحبس «ميركلا ٌميلحلا هلل

 . [تاعزاتلا] 4( اهم أ ٌةبَِع الإ ابني زل اهي مي مبا مم :فاقحألا] 4 مَ رابع ني ٌةَعاَس الإ أبي رك

 بتكت ؛ِهَّللا ديع ابأ اي :لاقف لجر هءاج هللا دبع ابأ نأ «يزورملا ركب وبأ انأبنأ :لالخلا لاق

 ريغل بتكي هّثيأرو .ٍنارفعزو * عساو ماجب ءيجي :هل ْلُق :لاقف ؟نيموي ذنم اعّدلو اهيلع ٌرُّسَع دق ةأرمال

 دق ةرقب ىلع ملسو هيلعو انّيبن ىلع هللا ىلص ىسيع رم :لاق سايع نبا نع «ةمركع نع ركذيو «دحاو

 ٌقلاخ اي :لاقف ءهيف انأ امم ينصُلخُي نأ يل هللا عدا !هللا ملك اي :تلاقف ءاهنطب يف اهُدلو ضرتعا

 تمرف :لاق ٠ اهصلخ ٠ «سفنلا نم سفنلا جرخم ايو «سفنلا نم سفنلا ٌصّلخم ايو «سفنلا نم سفنلا

 «ىقّرلا نم مدقت ام لكو . اهل هبتكاف ءاهدلو ةأرملا ىلع رسع اذإف :لاق .هّمّْشَت ةمئاق يه اذإف ءاهدلوب

 .ةعفان هتباتك نإف

 هللا لعج يذلا ءافشلا نم كلذ لعجو ءهبرشو نآرقلا ضعب ةباتك يف فلسلا نم ٌةعامج صخرو

 . هيف

 ندم ُسّدلا ادَو 0 ْدَّنْعَو نإ تلو () ننس يتلا اًدإ# فيظن ءانإ يف بتكُي :كلذل رخآ باتك

 .اهنطب ىلع شرُيو «لماحلا هنم برشت تو ء[قافشإلا] 4() َكَلَتَو اين ام تن (©

 ِكءآع ىلا ٌضْرَي لقول : : تهيج ىلع بنكي هللا همحر ةيمي نبا مالسإلا خيش ناك : فاعّرلل باتك

 الو :لاقف «أريف دحاو ريغل اهتبتك : لوقي هتعمسو .[؛4 :دوه] لَمْ ( ىنيفو ُهلَمْلا َصِيَو هلو ةلَمَسْنتَو

 . ىلاعت هللا ُمالك هب بتكي نأ زوجي الف ءسجن مدلا نإف «لاهجلا هلعفي امك .فعارلا مدب اهتباتك زوجي
20 

 دمع ام ُهَّسَأ اوُخَمَي :هئادرب هدشف «ًابيهش دجوف ءءادرب مالسلا هيلع ىسوم جرخ : ل ريخآ باتك,

 . [دعرلا] © بتهصلا ُدُأ هدنِعو ٌتْكيو



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4/1 فاكلا فرح

 هللا لوحي 5 :ةرقبلا] 4تقَحُق و 2ك هيف ٌراَصْمِإ آهَباَسْأَت» :هيلع بتكُي :زازحلل رخآ باتك
 . هتوقو

 كيوم هيلوشترب أويملكَو هلل اوهَتأ اثم« نيل ماكي : هيلع ُبتكُي سمشلا رارفصا دنع :هل رخآ باتك
 .[18 :ديدحلا] 4 ٌدْوُفَع ُهَللَو كك ٌرْفَيَو .دب َنوُسَم او ْمُكحْل لمْجيَو هَيَمَت نم نك

 مسب «ترم هللا مسي «ترف هللا مسب :فاطل تاقرو ثالث ىلع بتكُي : ةثلثملا ىمحلل رخآ باتك
 1 . ءامي اًهُملتييو «همف يف اًهّلعجيو «ةقرو موي َّلُك ذخأيو تلق هللا

 قلاخو ؛ءيش لك كيلمو «ءيش ّلك بر ٌمُهللا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اَسّنلا قرع رخآ باتك
 ينفشاو «عطقب هيلع ينطلسُت الو «ىذأب ّىلع هطلسُت الف ءاسّنلا تقلخ تنأو «ينتقلخ تنأ ؛ءيش لك
 .تنأ الإ يناش ال ءًامقس رداغُي ال ءافش

 نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم :«هعماج» يف يذمرتلا ىور :براضلا قرعلل باتك
 هللاب ُدوُعَ «ٍريِبَكلا هللا مشب :اولوقي نأ اهلك عاجوألا نمو «ىمحلا نم مهمّلعُي ناك هللا لوسر

 1 .©0راّثلا رح رش ْنِمو ءراّعَن ٍقْرِع لك ٌرَّش ْنِم ميظعلا
 ىلا َوم ْلْثط :ميحرلا نلحرلا هللا مسي :عجولا يلي يذلا دخلا ىلع بتكي :سرضلا عجول باتك

 يح ام ُدإَر © :بتك ءاش نإو ء[كدملا] 4( ورحت ابالي ةديألاو رص َممَسلأ كل لمَ أَن
 .؟مامنألا] 2(4) ٌميِلعلا ٌعيِمسلأ َوَْم راك للا ىف

 اًكَصْنَص امان اهُيَدبَم (©2) ادن قر اًهُميِنَب لَم ٍلاَبِِل نع َكَََْوط :هيلع بتكي : جاَرُخِلِل باتك
 1 ع0 ١0 :لز 4امأ آو اموع اف قتال 9

 يف هاجرخأ :"!هْنْيَمْلِل ٌءاَمِش اًمِاَمو ٌّنَملا نم ةأمَكلا» :لاق هنأ لَو ّيبنلا نع تبث :5
 . ؟نيحيحصلا»

 نيبو هنيب ام َّنإَف ؛ةيبرعلا سايق فال اذهو :ءمك هدحاو ؛عمج :ةأمكلا :يبارعألا نبا لاق
 نيلوق ىلع ؟عمج مسا وأ ءعمج وه لهو .عمجلل ناك تفذح اذإو «ىاتلاب هنم ٌدحاولاف ءءاتلا هدحاو
 نبا ٌريغ لاقو .ءبجو ةأبجو «ٌمكو ةأمك :نافرح الإ اذه نع جرخي ملو :اولاق .نيروهشم
 ًادحاو نوكت ةأمكلا :امهُريغ لاقو «ريثكلل ءمكلاو «دحاولل ةأمكلا ؛سايقلا ىلع يه لب :يبارعألا
 .اعمجو

 :رعاشلا لاق ءؤمكأ ىلع ًائمك اوعمج دق مهنأب لوألا لوقلا ٌباحصأ جتحاو
 ٍرِبزألٍتاَئَبْنَعَكْمْيئَهَنْدَمْلِم ًاليسمترًاوُمكأَكِبِيَتَجْدَقَلَو
 . عمج (ةأمكو) «درفم (ءمك) نأ ىلع لدي اذهو

 اذإ :ةداهشلا أمك :هنمو ءاهراتتسال ةأمك تيمّسو «عرزت نأ ريغ نم ضرألا يف نوكت ةأمكلاو
 يراخب يضرأ رهوج نم هّثدامو «قاس الو ءاهل قرو ال ضرألا تحت ةيفخم ةأمكلاو ءاهافخأو اهرتس

 :هلوقب يذمرتلا هفعضو «ةمركع يف فيعض نيصح نب دواد هخيشو «ةبيبح يبأ نبا ميهارب] هيفو «(70176) يذمرتلا هجرخأ )١(
 . بيرغ ثيدح

 .اديز نب ديعس ثيدح نم ؛(14١7) ملسمو «(0708) يراخبلا هجرخأ (')
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 حطس وحن عفدنيو دّلوتيف «عيبرلا راطمأ هيمتّتو ؛ءاتشلا درب نقتحي اهحطس وحن ضرألا يف نقتحم

 هتدام نأل ءهتدامو هتروُص يف يِرَدُجلاِب ًاهيبشت «ضرألا ُيِرَدُج :اهل لاقي كلذلو ءًادسجتم ضرألا

 .ةوقلا ءامنو «ةرارحلا ءاليتسا ءادتبا يفو «بلاغلا يف عرعرتلا نس دنع عفدنتف «ةيومد ةبوطر

 هترثكب رثكت اهنأل دعرلا تابن برعلا اهيمسُتو ءًاشوبطمو ًاثين لكؤُيو « عيبرلا يف دجوُي امم يهو

 اهّضرأ تناك ام اهُدوجأو .برعلا ضرأب ٌرثكتو «يداوبلا ٍلهأ ةمعطأ نم يهو «ُضرألا اهنع ٌرطفنتو

 1 .ءاملا ةليلق ةيلمر

ُحلا ىلإ هنول ٌبِرضي لاتق فنص اهنم :فانصأ يهو
 .قانتخالا ُتِدْحُي ةرم

 جنلوقلا تثروأ تنمدأ اذإو «مضهلا ةئيطب «ةدعملل ةئثيدر «ةعلاغلا ةجردلا يف ةبطر ةدراب يهو

 يف اهنفديلف اهلكأ نمو «ةسبايلا نم ًاررض ٌلقأ ةبطرلاو «لوبلا رسعو «ةّدعملا عجوو «جلافلاو ةتكسلاو

 يضرأ اهرهوج نأل «ةّراحلا لياوتلاو تيزلاب اهلكأيو ءرتعّصلاو حلملاو ءاملاب اهقلسيو «بطرلا نيطلا

او اهتفخ ىلع لدي فيطل يئام رهوج اهيف نكل «ءيدر اهؤاذِغو «ظيلغ
 ةملظ نم عفان اهب لاحتكال

يعلا ولجي اهءام نأب ءابطألا ءالضف فرتعا دقو ءراحلا دمرلاو رصيلا
 «ّيحيسملا هركذ نممو «ن

 . امهريغو «نوناقلا» ٌبحاصو

 :نالوق هيف ««نملا نم ةأمكلا» : هلي هلوقو

اذه نكي مل ليئارسإ ينب ىلع لزنأ يذلا نملا َّنأ : امهدحأ
 هللا نم ةريثك ُءايشأ لب ءطقف ولحلا 

الِع الو ةعنص ريغ نم ًاوفع دجوُي يذلا تابنلا نم اهب مهيلع
 ىنعمب ردصم ّنملا نإف ؛ثرح الو ج

م بسك ريغي ًاوفع ٌدبعلا هللا هقزر ام لكف «هب نونمم :يأ «لوعفملا
 نإو ءُضْحَم نم وهف «جالع الو هن

هيف هل بسك ال ام اهنم ٌصخف ءهدبع ىلع هنم اّنم همعن رئاس تناك
 الب نم هنإف ملا مساب عنص الو 

أ لعجو ءزبخلا ماقم ٌموقت يهو «ةأمكلا هيتلاب مهّتوُق هناحبس لعجو ءدبعلا ةطساو
 وهو ؛ىوُلَّسلا مهمد

لع ُلِزني يذلا ّلطلا مهاولح لعجو ءمحللا ماقم موقي
 لّمَكف «ىولحلا ماقم مهل موقي راجشألا ى

 ًادرفو «هتلمج نم اهلعجف «ليئارسإ ينب ىلع هللا هلزنأ يذلا ّنملا نم ةأمكلا» : كي هلوق لمأتو . مهشيع

 ًافرع هيلع نملا لامعتسا بلغ مث «نملا نم عون راجشألا ىلع طقسي يذلا نيبجنرتلاو «هدارفأ نم

 . اثداح

نأل «ءامسلا نم لزنملا ٌنملاب ًءأمكلا َهّمَش هنأ :يناثلا لوقلاو
 الو ةفلك الو بعت ريغ نم عمجي ه

 ٠ يقس الو رزي عرز
لا اذه لاب امف «ةأمكلا َنأش اذه ناك نإف :تلق نإف

 ؟كلذ اهاتأ نيأ نمو ءاهيف ررض

يش ّلُك نسحأو «هعنص ءيش َّلُك نقتأ هئاحبس هللا نأ ملعاف
 نم ءيرب هقلخ |دبم دنع وهف «هقلخ ء

رومأب كلذ دعب ٌتافآلا هل ٌضرعت امنإو ءهل َقِلُْحَو ءىيُه امل ةعفنملا مات «للعلاو تافآلا
 نم رخأ 

 قلعت ريغ نم ةيلصألا هتقلخ ىلع َكِرُي ولف .هداسف يضتقت رخأ بابسأ وأ «طالتخاو جازتما وأ ؛ةرواجم

 .دسفي مل ؛هب داسفلا بابسأ

لا عيمج نأ فرعي هئدبمو ملاعلا لاوحأب ةفرعم هل نمو
 «هلهأ ٍلاوحأو هناويحو هتابنو هوج يف داسف

معأ لزت ملو «هّئودح تضتقا بابسأب هقلخ دعب ثداح
 نم مهل ثدحت لسرلل مهتفلاخمو َمَدآ ينب ُلا

 ؛طوحقلاو «نيعاوطلاو «ماقسألاو «ضارمألاو «مالآلا نم مهيلع بلجي ام صاخلاو ماعلا داسفلا



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دلهللا فاكلا فرح

 . مهروجفو مهملظو مهلامعأ بجوم وه ام ؛تافآلاو صقنلا نم مهقالخأو مهلاكشأو مهروُصو ؛مهقلخو مهناّدبأو ءمههايمو مهتيوهأو .مههكاوفو مهتيذغأ يف للعلاو تافآلا نم ىلاعتو كرابت مهير مهل ثدحأ ًاروجفو ًاملظ ٌسانلا ثدحأ املكو ؛«ضعب باقرب ذخآ اهّضعب «ةمزالتم رخأ ٌتافآ تافآلا كلت نم ثُّدحي فيكو ؛ناويحلاو عرزلاو رامثلا يف تقو لك للعلاو تافآلا ثدحت فيك ىرت تنأو ءاهنيبو عقاولا نيب قباطو «ملاعلا ٍلاوحأ ىلع ةيآلا هله زن 4١[« :مورلا] 4نياّثلأ فِ تيك اكي روي يف دَقلا رهط) : ىلاعت هلوقب فتكاف اذهل كملع ْمِيي مل نإف ءاضعب اًهّضعب ولتي ةعباتتم ًارومأ اهناصقن وأ ءاهعفانم بلسو ءاهتابنو اهرامثو .«ضرألا تاكرب بلسو ؛بودجلاو
 .هاور ثيدح رثأ ىلع «)ءدتسم» يف اهركذ ةصقلا هذهو .لدعلا ّمايأ تبني ناك اذه :اهيلع بوتكم رمتلا ىون لاثمأ ةطنح اهيف ةرص ةيمأ ينب ضعب نئازخ يف دجو هنأ :هدانسإب دمحأ مامإلا ىور دقو . مظعأ اهيف ٌةكربلا تناك امك «مويلا يه امم ربكأ اهريغو ةطنجلا نم بوبحلا تناك دقلو
 .ةربعو ٌةظع اهريظن يفو ؛مايألا كلت يف ةيقب اهنم ملاعلا يف ىقبأ مث :مايأ ةينامثو ٍلايل عبس موق ىلع عبرلا ىلاعتو هناحبس هللا طّلس كلذكو . «ليئارسإ ينب ىلع لِسرَأ باذع وأ زجر ةيقب هن :نوعاطلا يف هلوقب اذه ىلإ لكي يبنلا راشأ دقو ءًالدع ءاضفو «ًأطسق ًامكح ءمهلامعأ ني ٌديقب هيلع تيقب نمل ٌةَدّصرم ةيقب اهنم تيقب مث «ةفلاسلا ممألا هب تبَّذُع باذع ٌةيقب ةماعلا تافآلاو ضارمألا هذه ٌرثكأو

 ٌةراتف ءاهبسانُت روصو بلاوق يف مهلامعأ سانلل ٌرِهظُي هلدعو هتمكحب هناحبس هللا نإف .مهتالُؤ روص يف ترهظ اياعرلا ٌلامعأ ةقيقحلا يف مهو ءاوُُتسا نإ َنوُْمَي الو ءاومحْرتسا نإ نومحرتي ل نيل ةالولاو كولملا روجل ًاببس فيعضلا ىلع يوقلا يّدعتو «نيزاوملاو ليياكملا يف ٌسخبلاو .نيكاسملا ّملظ لعجو ٍبْدَجلاَو طيحقلاو ءمامسلا نم ثيغلا عنمل ًاببس ةقدصلاو ةاكزلاو ناسحإلا ٌعنم لعجف ءهنم دب ال ءاضتقا ملاعلا اذه يف اهراثآل تايضتقم رجافلاو ربلا لامعأ هناحبس هللا لعج دقو
 .قيفوتلا هللابو «هرمأل دار الو .فمكحل َبَّقَعُم ال ءهرمأ غلاب هللاو «نورئاص راوبلا راد ىلإو «نورئاس كالهلا ليبس ىلع قلخلا رئاسو «قاجنلا ليبس ىلع ةصاخ مُهَعابتأو لسرلا نأ هل ُنِّيبتي ذئنيحو ءهتمكحو هللا لدع ٌعقاوم رظنبو ..دهاشيف «ملاعلا راطقأ نيب هتريصب ريسي لقاعلاو هل قلخ ام ىلإ مهنم لك ريصيلو «ةملكلا مهيلع قحتي أّرَأ باذعلا بابسأ ىلإ مهّرْؤَت مهيلع نيطايشلا طيلستب ٌةراتو مهنع ضرألاو ٍءامسلا تاكرب عنمب ًةراتو ءاهنع نوُكفني ال مهُّسوفن اهرّضحت مومغو مالآو مومُب ةراتو ؛ةماع ضارمأب ةراتو «نيرئاج ةالوب ةراتو ءودعب ةراتو «بدجو طحقب

 :لاوقأ ةثالث هيف «نيعلل ءافش اهؤامو» :ةأمكلا يف ٍدِكَي هلوقو
 . عفانملا يقبتو ءةيذؤملا هتبوطزو هتالضف ُبيِذُيو .هجضنتو ءهفطلت رانلا نأل ءاهثام راطقتساو ءاهّيش دعب ًاتحب لمعتسُي هنأ : يناثلا .ديبع وبأ هركذ .هدحو لمعتسي هنأ ال «ٌنيعلا اهب جلاعُي يتلا ةيودألا يف طلخُي اًمءام نأ : اهدحأ
 «ضرألا ىلإ لزني رطق ٌلوأ وهو ءرطملا نم هب ثدحي يذلا ءاملا اهئامب دارملا نأ :ةئلاشلا

 ,لوكرا 0١(
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 فاكلا فرح ملا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مييخس__ ااا أ ااا (1) دايعلا رييخ يده يف داعم داز

 . اهفعضأو هوجولا ٌدعبأ وهو «يزوجلا نبا هركذ .ءزج ةفاضإ ال نارتفا ةفاضإ ةفاضإلا نوكتف

 عم بكرمف كلذ ريغل ناك نإو «ءافش ًادرجم اهؤامف «نيعلا يف ام ديربتل اهؤام لمعتسا نإ :ليقو

 .هريغ

 ءاهنافجأ يّوقيو ءهب لحّتكاو دمئإلا هب نجع اذإ نيعلل ةيودألا حلصأ ةأمكلا ءام :يقفاغلا لاقو

 .لزاونلا لوزن اهنع عفديو «ةدجو دوق ةرصابلا حورلا ٌديزيو

 كي هللا لوسر عم انك :لاق «هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم : «نيحيحصلا» يف : ثابك

 . "”هييظأ ُهْنِإَ ُهنِم دّوْسألاب مُكيَلَم» :لاقف ءَتاَّبكلا ينجَت

 ضرأب وهو «كارألا ٌرمث :_ ةثلثملا ءاثلاو «ةففخملا ةدحوملا ءابلاو «فاكلا حتفي  ثابكلا

 ٌعفنيو ءمغلبلا وُلجيو َمضهلا ُديِجُّيو ؛ةدعملا يوقُي كارألا عقانمك هعفانمو «سباي راح هغبطو «زاجحلا

 «ةناثملا ىّقنو «لوبلا َّردأ «هئيحط َبِرُش اذإ :لججلُج نبا لاق .ءاودألا نم ريثكو ءرهظلا عاجوأ نِم

 .ةعيبطلا ُكسمُيو ؛ةدعملا يوقي :ناوضر نبا لاقو

 ةملس ّمأ ىلع انلخد :لاق ءِبَهْؤَم نب هللا دبع نب نامثع نع : 'هحيحص» يف يراخبلا ىور : مَتُك

 . "ايقكلاو ِءاَّنحلاب بوضخم وه اذإف يي هللا لوسر رعش نم ًارعش انيلإ تجرخأف ءاهنع هللا يضر

 . "هُمَتكلاو ُءاَنجلا َبْيشلا وب متري ام ّنَسْحَأ َّنإ» :لاق هنأ لَو يبنلا نع :«ةعبرألا نسلا» يفو

 ِءاَنِحلاِب بضتخا هنع هللا يضر ركب ايأ نأ ءهنع هللا يضر سنأ نع :«نيحيحصلا» يفو

 . ؟هقكلاو

 بضخ دق ٌلجر لَك يبنلا ىلع رم :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :؛دواد يبأ نئس» يفوا

 ّرمف ءاَذه ْنِم ُنَسْحَأ اًذه» :لاقف ءمّتكلاو ءاّنِحلاب بضخ دق رخآ رمف (؟اًذه َنَّسْحَأ امه :لاقف ءانجلاب

 . هولك اذه ني ٌنَسْحَأ اًده» :لاقف «ةزفّصلاب بضخ دق ةخآ

 رمث هلو «ةماقلا ٌقوف وُلعي «نوتيزلا قرو نم بيرق هُثرو ؛لوهسلاب تبني تبن ُمَتَكلا :يقفاخلا لاق

 ردق اهنم َبِرْشو «هقرو ةراصُع ْتَجرْختسا اذإو «ٌدوسا ّحِضُر اذإ ءىون هلخاد يف ءلفلُقلا بح ٌرْدَ
 .هب بتكي ٌدادم هنم ناك ءاملاب حط اذإ هّلصأو «بلكلا ةضع نع عفنيو «ًاديدش ًائيق ْأّيق «ةيقوأ

 . اهأربأو نيعلا يف لزانلا ءاملا لّلح هب َلِحّتكا اذإ مّتكلا رزب :يدنكلا لاقو

 ريغ ةمسولا نإف :مهو اذهو «لينلا قرو يهو ؛ةمسولا وه ّمَتّكلا نأ سانلا ضعب نظ دقو

 ةمسولاو :ليق .هب بضتخُي ةمسولاب طلخُي تبن :كيرحتلاب مّتكلا :«حاحصلا» بحاص لاق «متكلا

 هب ىتؤُي ءهنم ربكأو ايبوللا قرو هبشُي «فالخلا قرو نمي ربكأ ةقرزلا ىلإ هنول ٌبِرْضَي ليوط قرو هل ٌتابن

 .نميلاو زاجحلا نم

 ) )1١ملسمو ((2487) يراخبلا هجرخأ )0000.

 .(0848) يراخبلا هجرخأ (؟)

 . نسح ٍدانسإب ((7777) هجام نباو ؛14/8 يئاسنلاو «(1057) يذمرتلاو )47١(: دواد وبأ هجرخأ ()

 .(5741) ملسمو ؛حتف» 0١ ؛9/١٠27) يراخبلا هجرخأ (:)

 .دهاوشلا يف نسح هدانسإو «(4711) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دين فاكلا قرح

 .©9)ولك خبنلا بضتخي مل :لاق هنأ «هنع هللا يضر سنأ نع 'حيحصلا» يف تبث دق :ليق نإف
 ةلكو يبنلا ىلع هنع هللا يضر سنأ ٌريغ وب ٌدِهَّش دق :لاقو اذه نع لبنح نب دمحأ باجأ دق :ليق

 نم ةعامج هعمو قي يبنلا باضخ تيثأ ٌدمحأف ءدهشي مل نم ةلزنمب َدِهَش ْنَم سيلو «بضخ هنأ
 .هركنأ كلامو «نيثدحملا

 هب ينأ امل ةفاحُت يبأ نأش يف داوسلاب باضخلا نع يهنلا 'ملسم حيحص» يف تبث دقف :ليق نإف
 .رعشلا دّوسي متكلاو .2'”داّوّسلا ُهوُبَجو َبْيَشلا اذه اوُريغه :لاقف ءًاضايب ةماغثلاك هتيحلو هّسأرو

 :نيهجو نم باوجلاف
 «هوحنو متكلاك «رخآ ءيش ءاّنحلا ىلإ فيضأ اذإ امأف ,تحبلا ديوستلا نع يهنلا نأ :امهدحأ

 دوسأ هّلعجت اهنإف ؛ةمسولا فالخب دوسألاو رمحألا نيب رعشلا لعجي ءاّنحلاو مّكلا نإف ءهب سأب الف
 .نيباوجلا حصأ اذهو «ًامحاف

 «ةيراجلا رعش باضغيك «سيلدتلا باضمي هنع يهنملا داوسلاب باضخلا نأ :يناثلا باوجلا
 ءعادخلاو شغلا نم هنإف :كلذب ةأرملا ُرُقي خيشلا باضغو :كلذب ٌديسلاو ءجوزلا رغت ةريبكلا ةأرملاو
 اناك امهنأ امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع حص دقف ءاعادجن الو ًاسيلدت نمضتي مل اذإ امأف
 «نافع نب نامثع نع هركذو ««راثآلا بيذهت» باتك يف امهنع ريرج نبا كلذ ركذ .داوسلاب نابضخي
 هللا دبع نب ريرجو ؛ةبعش نب ةريغملاو .رماع نب ٌةبقُحو ءصاقو يبأ نب دعسو «رقعج نب هَّللا دبعو
 نب هللا دبع نب يلعو «نامثع نب ورمع :مهنم «نيعباتلا نم ةعامج نع هاكحو «صاعلا نب ورمعو
 «بويأو «يرهزلاو ءةحلط نب ىسومو ءدوسألا نب نمحرلا دبعو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «سابع
 يبأو «جيرج نباو «ديزيو «راثد نب براحم نع يزوجلا نبا هاكحو .برك يدعم نب ليعامسإو
 نب ورمعو «ريبج نب عفانو «عماج نب ناليغو ةقالع نب دايزو «ىليل يبأ نباو ءقاحسإ يبأو ءفسوي
 .مالس نب مساقلاو «يمدقملا يلع

 نع «هحيحص١ يف ملسم ىور امل «ًامْرَك اهتيمست هركيو ُةَلبَحْلا يهو ؛بنعلا ةرجش :مرك
 ُمْرَكلا اَمّنِإِ» :ةياور يفو «ٌمِلْسْملا َلُجَّرلا :ُمْرَكلا َمْرَكلا ٍبَئِمْلل ْمُكُدَحَأ ٌنَلوُقَيَأل» :لاق هنأ هي ّيبنلا
 :ناينعم اذه يفو .«©”هُهلبَلاو ُبنعلا :اوُلوُقو ءُمْرَكلا :اولوقت ال١ :ىرخآ يفو 229:نِموُملا ُبْلَك

 كي ٌيبنلا هركف ءاهريخو اهعفانم ةرثكل «مركلا بنعلا ةرجش يمسُت تناك برعلا نأ : امهدحأ
 نأ هركف «ثئابخلا ٌمأ وهو ءركسملا نم اهنم ذختُي ام ةبحمو اهتبحم ىلع سوفنلا جيهي مساب اهّتيمست
 .ريخلل اهعمجأو ءامسألا نسحأب هلصأ ىمسي

 نإف هنم مسالا اذهب ىلوأ ملسملا لجرلا وأ نمؤملا ٌبلقو ؛هعفانم ةرثكل ًامرك بنعلا ٌةرجش نومسُت مكنإ :يأ :©«ِيفاّولاب ُنيِكْشملا ٌسيل» و .«””«ةعرضلاب ُديِدَّصلا سْيَل» :هلوق باب نم هنأ :يناثلاو

 )1١( ملسم هجرخأ (؟) .0741) ملسمو «(5884) يراخبلا هجرخأ )01١5.

 .لئاو ثيدح نم ؛(5548) ملسم هجرخأ (؛) .ةريره يبأ ثيدح نم :(1741) ملسم هجرخأ (؟)
 .ثيدح ضعب وهو «ةريره يأ ثيدح نم ةوضلتملا ملسمو ؛(5114) يراخبلا هجرخأ )2
 .ةريره يبأ ثيدح نم )1١74(: ملسم هجرخأ (7)



 ماللا فرح مى (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ؛ناميإلاو «دوجلاو ءريخلا نم نمؤملا بلق يف امل فيرعتلاو هيبنتلا باب ني وهف «عفنو هلك ٌريخ نمؤملا

 .هل ةَلَبحلا قاقحتسا نم ٌرثكأ مسالا اذه اهب قحتسي يي يتلا تافصلاو «ىوقتلاو «ىدهلاو «رونلاو

 اذإو «ىلوألا ةجردلا رخآ يف دربم اهشوُمرعو اهقئالعو اهُقروو «ةسباي ةدراب ِةَلَبَحلا ةوقف :دعبو
 تبرش اذإ هنابضق ٌةراصعو .ةدعملا باهتلاو ةراحلا مادوألا نمو ءهتنكس عادصلا نم اهب َدُّمّضو تُّد

 حورق نم عفنت ءاهقرو ةراصُعو «ةبطرلا اهبولق تغضُم اذإ كلذكو «نطبلا تلقعو «ءيقلا تنكس
 َبِرْش اذإ غمصلاك ءنابضقلا ىلع لمحي يذلا هرجش ٌعمدو «ةدعملا عجوو «هئيقو مدلا ثفنو ىاعمألا

 اهلامعتسا لبق وضعلا لسغ يغينيو «هريغو حرقتملا ٌبرجلاو َبَوُقلا أربأ هب َّحِطْل اذإو ءةاصحلا جرخأ

 نهدو لخلا عم هب دّمْضُت اذإ هنابضق داّمرو «ءرعشلا قلح تيزلا عم اهب حسمت اذإو «نورطنلاو ءاملاب

 نهد ةوقب ةهيبش ةضياق مركلا ةرهز نهد ةوقو «لاحطلا يف ضراعلا مرولا نم عفن «باذَسلاو درولا

 .ةلخنلا عفانم نم ةبيرق ةريثك اهعفانمو درولا

 هُيهْكَلو َماَ ْيَلَع َماَن مث ُهَلَكأ ْنَم» :لاق هنأ كي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح يف يور :سْفَرَك
 هنم َيناتْسُبلا نكلو ءِِللَو هللا لوسر ىلع لطاب اذهو ,«نائشألاو ساّرطألا ٍعجبَو نم ًانيآ منيو بلع
 .نانسألا عجو نم عفن ةبقرلا يف هلصأ قلع اًّذِإو «ًادج ةهكنلا بيطُي

 َديَكلاو ةدعملا ٌعفني ًابطر هقروو «لاحطلاو دبكلا دادُسل حّتفم بطر :ليقو «سباي راح وهو

 .رخبلا نم ٌعفنيو «هابلا جيهيو ءكلذ يف ىوقأ هبحو «ةاصحلا تتفيو ؛ثمطلاو لوبلا ٌرِدُيَو «ةدرابلا

 .براقعلا غدل نم تفي اذإ هلكأ بنتجُي نأ يغبنيو :يزارلا لاق

 َماَن م د تاّركلا ّلكَأ ْنَم» : عوضوم لطاب وه لب كي هللا لير ْنَع صب ال ثيدح هيف :ثارك

 َحبْطُي ىّنَح ِهيَهكَد ِنئَنِل ُكّلَملا ُهلََتْغاو ريِساَوَبلا حبر ْنِم انيآ َماَ ِْيَلَع
 ل يذلا :يماّقلاو .ةدئاملا ىلع عضوب يذلا قبلا :يطبنلا «يماشو يطبن :ناعون وهو

 ّقِحس نإو .ةدرابلا ريساوبلا نم عفن هؤام برش وأ «لكأو حظ اذإو ءعدصم سباي راح وهو «سوؤر

 ضراعلا عجولا نكسُيو ءاهجرخأو اهرثن دودلا اهيف يتلا سارضألا هب تربو ٍناَرِطَقِب نِحُعَو «هرزب

 .يطبنلا ثاركلا يف هلك اذه ءريساوبلا تف هرزبب ةدعقملا تنخُد اذإو ءاهيف

 «ةهكنلا نتنيو ءرصبلا ملظُيو «ٌةثيدر ًامالحأ يرُّيو « عدصيو «ةئللاو نانسألا داسف كلذ عم هيفو

 . مضهلا ءيطب وهو «هابلل كيرحتو «ثمطلاو لوبلل ٌراردإ هيفو

 ماللا فرح

 ربط ِمَلَم : ىلاعت لاقو .[روطلا] 47 هنتي اني ِرْحَلَو دمتِ مُهَتدَدَْأَر : ىلاعت هللا لاق ل
 . [ةعقارلا] 403 وبن

 ٍلْهآو ءايندلا ٍلْمأ م اًمظ ُدْيَس» : :و هللا لوسر نع «ءادردلا يبأ ثيدح نم هجام نبا نئس» فو

 «حيحصلا» يف *و ملا رخآلاو اَْنُدلا يف ماقإلا ريح : :هعفري ةديرُب ثيدح نمو 20مل للا

 ةملسم نع ىور ءاطع نب ناميلس :لاقو ؛تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذ :يريصوبلا لاقو :(7705) هجام نبا هجرخأ )١(
 .171/5 «ةعونصملا ءىلآللا» رظناو ءةملسم نم وأ هنم طيلختلا يردأ ال :لاقو «ةعوضوم ءايشأ

 .ثيداحأ لبق مدقتو :6741//) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (؟)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مى ماللا فرح

 لاق ءمحللاو زبخلا :ديرثلاو . "8:مامطلا ِرئاَس ىَلَع ٍديِرْثلا ٍلْضََك ِءاسّنلا ئَلَع َةَشْاَع لضف» : كو هنع
 :رعاشلا

 ُديِرَفلاَلاَآَئاَمَلَكَدَف مخلب هشيأت ُرِبُحلااَماَذِإ
 ءرصبلا يف ديزي محللا : عساو نب دمحم لاقو . ةوق نيعبس ُديِزَي محللا ٌلكأ :يرهزلا لاقو

 سحمي ئشكيو قبلا صوخُو لا نصب هم حّللا اوُلك : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ىورُيو
 .قلخلا

 نع ركذُيو .محللا هتفي مل رفاس اذإو ؛محللا هتفي مل ناضمر ناك اذإ رمع نبا ناك :عفان لاقو
 7 هقلخ ءاس ةليل نيعبرأ هكرت نم : يلع

 ُهَنِإَف ٠ «نيكسلاب مُحّللا اوُملقَت ال» : ًاعوفرم دواد وبأ هاور يذلا ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو
 عت ُنِم لي هنع حص امب دمحأ مامإلا هدرف "ب ”أرمأو انها ُهّنِإ ٌفوُسِهْناَو «مِجاَعألا عيِنَص ْنِم

 .امدقت دقو «نيثيدح يف نيكسلاب

 .هترضمو هتعفنمو هعبطو سنج لك مكح ركذنف «هعئابطو هلوصأ ٍفالتخاب ٌفِلتْخي سانجأ محللاو
 نمل يوقلا دومحملا مدلا ُدّلوُي ءيلوحلا هديج «ىلوألا يف بطر «ةيناثلا يف راح :نأضلا محل

 عضاوملا يف ةماتلا تاضايرلا لهألو «ةلدتعملاو ةدرابلا ةجزمألا باحصأل حلصي ءهمضمه داج
 ؟يدر فيجعلاو ملا محلو .ظفحلاو نهذلا يوقُي ,ءادوسلا ةرجلا باحصأل عفان «ةدرابلا لوصفلاو
 ءدوجأو ٌعفنأ يصخلاو «عفنأو ذلأو فخأ هنإف ؛هنم دوسألا ركذلا محل : هدوجأو ٠ جاعُنلا محل كلذكو
 .ةدعملا يف وفطيو ؛ةيذغت لقأ زعملا نم م ٌعّذَجلاَو ؛ًءاذغ ٌدوجأو ٌفخأ نيمسلا ناويحلا نم رمحألاو

 ءرخؤملا نم لضفأ مدقملاو ءرسيألا نم دوجأو فخأ نميألاو «مظعلاب هذئاع محللا لضفأو
 امم دوجأو ٌفخأ ناك سأرلا ىوس هنم الع ام لكو ءاهمدقم لو هللا لوسر ىلإ ةاشلا ّبحأ ناكو
 ءادلا نإف «نطبلإو َسسأرلاو كايإو «مدقملا ذخ : هل لاقو ًامحل هل يرتشي كي ًالجر ٌقدزرفلا ىطعأو . لْفَس
 هدعبأو هفطلأو هُدلأو محللا ٌتخأ عارذلا محلو «فيفخ مضهلا ٌميرس ءذيذل ديج قنعلا محلو .امهيف
 , 70ه هللا لوسر بجعُي ناك هنأ : «نيحيحصلا» يفو . ًاماضهنا هٌعرسأو ءىذألا نم

 ْمْحَل مخْللا ُبْيأ» : ًاعوفرم ؛هجام نبأ نئس» يفو . ًادومحم امد دلوي «ءاذغلا ريثك رهظلا محلو
 .«9«رْهطلا

 و ءمضهلا ديجب سيلو لضافب سيل هنم دلوتملا هطلخو ؛سباي ؛ةرارحلا ليلق : :زعملا محل
 .يوادوسلا طلخلل دّلوم ء«ماضهنالا ٌرِسَع ءسبّيلا ديدش ءًاقلطم ءيدر سيتلا محلو .ءاذغلا دومحم

 «مغلا ثروُي هنإف ءزعملا ّمحلو كايإ !نامثع ابأ اي : ءابطألا نم لضاف يل لاق :ظحاجلا لاق
 .دالوألا ُلِبْحَي هللاو وهو «مدلا دسفُيو «نايسنلا ثروُيو ؛ءادوسلا كرحُْبو

 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم «(1871) ملسمو ((77/54) يراخبلا هجرخأ )١(
 .ركنم ربخلاو «يوق ريغ وهو «يدنسلا نمحرلا دبع نب حيجن هيفو «07774) دواد وبأ هجرخ-أ (؟)
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١95(: ملسمو .(7785) يراخبلا هجرخلأ (9)

 ةرادم نأ عم «يبهذلا هقئاوو ءهححصو 2111/4 مكاحلاو ,(5781/) ؛ىربكلا» يف يئاسنلا اذكو :27708) هجام نبا هجرخحأ (5)

 .لوهجم نحخرلا دبع نب دمحم ىلع



 ماللا فرح 8ممه (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ممر 130 اش اال اسس

 .هداتعا نمل هيف ةءادر الو «نينسملل اميس الو نسملا هنم ٌمومذملا امنإ :ءابطألا ضعب لاقو

 .هروكذ نم ٌعفنأ هثانإو ؛دومحملا نموميكلل ةلّدعملا ةلدتعملا ةيذغألا نم هنم يلوحلا لعج سونيلاجو

 نم اَنْ ىلا اَهْنع اوُطيِمأو ٍرِياَملا ىلإ اوُئِحَأ» :خكي يبنلا نع :«هتنس» يف يئاسنلا ىور دقو
 يلكب سيل يئزج مكح ةرضملاب هيلع ءابطألا مكحو .رظن ثيدحلا اذه توبث يفو .2'هقّنَجلا ٌباَوَد

 «ةفيطللا تالوكأملا تداتعاو هدتعت مل يتلا ةفيعضلا ةجزمألاو «ةفيعضلا ةدعملا بسحي وهو ماع

 .سانلا نم نوليلقلا وهو «ندملا لهأ نم ةيهافرلا لهأ ءالؤهو

 وهو ؛ةدالولاب دهعلا بيرق نكي ملو «ًاعيضر ماد ام ًةصاخ «لادتعالا ىلإ بيرق :يدجلا محل

 نم ُفطلأ وهو «لاوحألا رثكأ يف سانلا رثكأل قفاوم «عبطلل نيلم «نيللا ةوق نم هيف اَمِل ًامضه ٌعِرسأ

 .لدتعم هنع دلوتملا مدلاو «لمجلا محل

 ٍلهأل الإ حّلصي ال ءًايوادوس امد ُدُلوُي «رادحتالا ءيطب ءماضهنالا ٌرِسَع «سباي دراب :رقبلا محل

 ءادو «ماذجلاو ءابوُقلاو ءبرجلاو قهبلاك «ةيوادوسلا ٌضارمألا هنامدإ ثروُيو ءديدشلا بعتلاو ّدكلا

 عفدي مل وأ «هدتعي مل نمل اذهو «ماروألا نم ريثكو «عبرلا ىمحو ءساوسولاو ؛ناطرسلاو «ليفلا

 لجهلا محلو .ًاسيي لقأ هاثنأو ٌةدورُب لأ هُرَكْدَو ءهوحنو ليبجنزلاو «ينيصرادلاو موُقلاو لْفقلاب هرّرض

 ًءاذغ ىذغ مضهنا اذإو ءبطر راح وهو ءاًمِدمحأو اهذلأو اهبيطأو ةيذغألا لدعأ نِم ٌنيمسلا اميس الو

 .ايوق
 دهع ىلع هانلكأف ًاسرف انرحن :تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نع «حيحصلا» يف تبث : سرفلا محل

رخأ ءِرْمُحلا موحل نع ىهنو ليخلا موحل يف نذأ هنأ هلك هنع تبثو .""كي هللا لوسر
 يف هاج

 ."”«نيحيحصلا)

 هلاق ؛هنع ىهن هنأ هنع هللا يضر برك يدعم نب مادقملا ٌتيدح هنع تبغي الو
 نم هريغو دواد وبأ

 .(7ثيدحلا لهأ

 هوجولا نم هجوب اهموحل ٌمكح همحل مكح نأ ىلع لدي ال نآرقلا يف ريمحلاو لاغبلاب هنارتقاو

 نيب ِرْكَّذلا يف ُدِرْقي هناحبس هللاو «سرفلا مكح ةمينغلا يف مهسلا يف اهمكح نأ ىلع ندي ال امك

 عنمي ام [ه :لحنلا] 4اموْبَكَرِلظ :هلوق يف سيلو «تاداضتملا نيبو «تافلتخملا نيبو «ٌةرات تالئامتملا

 وهو ءاهعفانم لجأ ىلع صن امنإو «عافتنالا هوجو نم بوكرلا ريغ نِم ٌعنمي ام هيف سيئ امك ءاهلكأ نم

 .امهل ضراعُم ال ناحيحص اهلج يف ناثيدحلاو «ُبوكرلا

 .ةفيطللا نادبألل حلصي ال رضم «يوادوس ٌظيلغ «سباي راح اًهُمحلف :دعبو

 .مالسإلا لهأو دوهيلا نيب قورفلا دحأ هنأ امك «ةنسلا لهأو ةضفارلا نيب ام قرف : لمجلا محل

شك)» (1779) رازبلا هجرخأ امنإو «؟ىربكلا» يف الو «ىبتجملا» يف هرأ م )0
 «ةريره نبأ ثيدح نم 2١544 /4 بيطخلاو «ف

 .15/4 «عمجملا» رظناو فيعض وهو «قارولا ميهاربإ نب مُلَس ىلع هرادمو

 .(01945) ملسمو ء(ه6619١28) يراخبلا هجرخأ (7)

 .رباج ثيدح نم ((1941) ملسمو «(001؟5) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .١سلدم وهو ءديلولا نب ةيقب ةئعنع هيف « فيعض ٍدانسإب ؛(71/4) دواد وبأ هجرخأ 2



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك ماللا فرح

 هلك هللا كوس هلكأ املاطو لج مالسإلا نيد ني رارطضالاب َمِلُع دقو ؛هلكأت الو ِهُنََت ةضفارلاو دوهيلاف
 . ًارفسو ًارضح هباحصأو

 ال نأضلا محل ةلزنمب هداتعا نمل وهو ءاذِغ اهاوقأو اهبيطأو موحللا ذلأ نم هنم ليصفلا محلو
 رضحلا لهأ ني ةيهافرلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ءابطألا ضعب مذ امنإو ىاد مهل دلوُي الو قتبلا مهّرضي
 «ةدومحم ُريغ ٌةوق هيفو .ماضهنالا ٌرِسَع وهو ؛ءادوسلل ًاديلوتو ءًاسْبُيو ًةرارح هيف نإف ؛هوداتعي مل نيذلا
 اًمُهليوأت حصي الو ءامهل ضراعم ال "”نيحيحص نيثيدح يف هلكأ نم ءوضولاب يو يبنلا رمأ اهلجأل
 نيب رّيخف ءمنغلا محل نيبو هنيب هقيرفتل لكي همالك يف ءوضولا نم دوهعملا ُفالخ هنأل ديلا لسغب
 .ءأَضوَتيلك ُهَجْرَك نسم ْنَم١ :هلوق يف كلذ ىلع 31 رممساو موك تام وم 5 07 . لمحل ؛طقف ديلا لسغ ىلع ءوضولا لمح ولو . لبإلا موحل نم ءوضولا مّتحو ءاهنم هكرتو ءوضولا

 وهف ءهدي لسغ هوؤضو ناك نإف «همف يف عضوي نأب هديب اهلكأ رشابي ال دق اًهّلِكآ نإف :ًاضيأو
 نم نيرمألا رخآ ناك :ثيدحب هتضراعم ّحِصَي الو «هفرعو هدوهعم ريغ ىلع عراشلا مالكل لمحو ؛ثبع
 :هجوأ ةدعل رانلا تسم امم ءوضولا كرت كو هللا لوسر

 .صاخ اهنم ءوضولاب رمألاو ماع اذه نأ : اهدحأ

 .هجوب امهنيب ضراعت الف ءرانلا ّسوسمم هوك وهو ءءوضولا ببسل يفن هيف اذهو «ليإ ّمحل هثوك وهو ءءوضولا ببس ُتابإ هيف اذه ؟رخآلا نم امهُدحأ َنيأف ءءوضولل ببسب سيل ٍرانلا ّسَم نأ ٌَنايب هيفف ءرانلا ٍتَّسم امم ءوضولا كرت امأو .ءوضولا يف رانلل ٌريثأت الو ًاديدق وأ «ًاخوبطم وأ كين ناك ءاوس «لبإ محل اهثوك ةهجب اهنم ءوضولاب رمألاف «ةفلتخم ةهجلا نأ : يناثلا
 هلي يبنلا ىلإ اوبرق مهنأ ءثيدحلا سفن يف ائيبم كلذ ءاج امك «رخآلا ىلع مدقتم :امهدحأ :نيرمأ يف لعف ةعقاو نع ٌرابخإ وه امنإو «عرشلا بحاص نع ماع ظفل ٌةياكح هيف سيل اذه نأ :ثلاثلا

 حلصي مل ًامواقم ًارخأتم ًاماع ًاظفل ناك ول ىتح ءهنم ءوضولاب رمألا خسنل حّلصي ام اذه يف نيأف «لالدتسالا ناكمل يوارلا هرصتخاف «ٌتيدحلا ءاج اذكه ءٌرانلا تّسم امم ٍءوضولا كرت هنم نيرمألا هيا ناكف ءاضوتي ملو ىَّلص مث «لكأف هيلإ اوبّرق مث ءىلصف أضوتف ءةالصلا ترضح مث «لكأف ءامحل
 .روهظلا ةياغ يف اذهو «هيلع صاخلا ميدقت بجوو .خسنلل

 . عامجلا ةوهش يوقُي «سباي راح همحلو هلج يف ٌثيدحلا مَّدقت :بضلا محل
 عفان «ًادج لدتعم :ليقو «سباي ٌراح وهو ءًامحل هٌدمحأو ديصلا ٌحلصأ لازغلا :لازغلا محل

 .فّشِخلا هديجو ؛ةحيحصلا ةلدتعملا نادبألل

 .ةيوادوسلا ىلإ هليم عم يبظلا محل شحولا موحل لضفأو : «نوناقلا» بحاص لاق .ةبطرلا نادبألل حلاص «ندبلل فّئجم .ىلوألا يف سباي راح :يبظلا محل

 )١( ص امهجيرخت مدقت 4886.

 ثيدح وهو ناوفص تنب ةرسب ثيدح نم 40/4(2) هجام نباو «(85) يذمرتلاو
 )'( يئاسنلاو 0141(2) دواد وبأ هجرخأ ١/ ٠١«ء

 حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يوق .

 00 كذ11--<ا



 ماللا فرح مال (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تا ااا ال اما

 ءاهبلط يف اْوَعَسُك ًابنرأ انجفتأ :لاق كلام نب سنأ نع : «نيحيحصلا» يف تبث :بئنارألا محل

 , "90هَلبقَ فيلو هللا لوسر ىلإ اًهِكرَوِب ةحلط وبأ ثعبف ءاهوذخأف

 وهو ءًايوشم اهمحل ّلكأ ُهدمحأو ءاَهُكِرَو اًهّييطأو «ةسوبيلاو ةرارحلا ىلإ لدتعم :بنرألا محل

 .ةشعرلا نم ُعفني اهسوؤر ّلكأو ىصحلا تّنَقُيو ؛لوبلا ٌرِدُيو «نطبلا لّقعي
 عم اوُناك مهنأ ؛هنع هللا يضر ةداتق يبأ ثيدح نم : «نيحيحصلا» يف تبث : شحولا رامح محل

 23 «نيمرحم اوُناكو هلكأب هلي ٌيبنلا مُهّرمأف «شحو ٌراَمِح ًداص هنأو وِرَمُع ضعب يف ْهْكَي هللا لوسر
 . "”مرحم ةداتق وبأ نكي

 ."”شحولا ٌرُمَحو َليخلا ٌريبخ ّنمز انلكأ :لاق رياج نع :«هجام نبا نئس» يفو

 طسُقلا نهُد عم عفان هّمحش نأ الإ ءايوادرس ًاظيلغ امد دلوم «ةيذغتلا ٌريثك «سباي راح همحل

 اَهلُك شوحولا ُموحلف ةلمجلابو .ءالط ٍفّلكلل ديج هُمحشو ءىلُكلل ةيخرملا ةظيلغلا حيرلاو رهظلا عجول
 .بنرألا هدعبو «لازغلا هدمحأو «ًايوادوس ًاظيلغ ًامد دلوت

 ٌةاَكَذ نيِيجلا ٌةاَكُد» :ِِلكَي هلوقل «مارحب تسيلو ءاهيف مدلا ناقتحال ةدومحم ريغ :ِةَّنِجألا موحل
 كي دم

 هتاكذ نأ هب دارملا نأ ىلع ٌتيدحلا اولّوأو «هيكذُ اح هكرذُي نأ الإ هلكأ ني قارا لهأ عنمو

 كي هللا لوسر اولأس مهنأ ثيدحلا لوأ نإف «دساف اذهو .ميرحتلا ىلع ةجح وهف :اولاق .همأ ةاكذك

 ٌةاكذ ةَتاكد َنِإَك ْمُتِْش ْنإ هولك : لاقف ؟ةلكأتفأ ًانينج اهنطب يف دجنف ءةاشلا حبذن !هللا لوسر اي :اوُناقف ر

 . يم

 عيمجل ٌةاكذ اًهتاكذف ؛مألا ءازجأ نم ءزج وهف ًالْمَح ماد ام هنإف ُهَّلِج ىضتقي ٌسايقلاف :ًاضيأو

 رئاس ًةاكذ اهتاكذ نوكت امك ء4همأ ٌةاكذ هئاكذ» : هلوقب عرشلا ٌبحاص را يذلا وه اذهو ءاهئازجأ

 .هلج يضتقي ٌحيحصلا ٌسايقلا ناكل ؛هلكأب ةحيرصلا ةئسلا هنع ٍتأت مل ولف ءاهئازجأ

 نحنو ًءاش لو هللا لوسرل تحبذ :لاق هنع هللا يضر نابوث ثيدح نم : «نئسلا» يف :ديدقلا محل

 . ةئيدملا ىلإ هنم هٌمِعطأ لزأ ملف هاَهَمْحَل ُحِلضَأ» :لاقف ؛نورفاسم

 ةدرابلا ريزابألاب هررض عفدو «ةكح ٌثدحُيو «نادبألا يوقيو «دوسكمنلا نم عفنأ :ٌديدقلا

 .ةراحلا ةجزمألا حّلصيو «ةبطرلا

 هخبط هترضم عفدو «جنلوقلاب رضي «بطرلا نيمسلا نم هُدّيج «فّنجم سباي راح :دوسكمنلاو
 .بطرلا راحلا جازملل حلصيو «نهدلاو نبللاب

 )١( ملسمو «(08676) يراخبلا هجرخأ )19815(.

 . جحا يف هك هيده يف مدقت (1)

 .تاقث هلاجرو «حيحص هدانسإو «03141) هجام نبأ هجرخأ (7)

 هل يوق ثيدح وهو «يردنخلا ديعس يبأ ثيدح نم «(7149) هجام نباو )١477(: يذمرتلاو «(78719/) دواد وبأ هجرخأ (4)

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛ةدع دهاوش

 .(4195) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(5815) دواد وبأو «(141/8) ملسم هجرخأ (5)



 (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز اهافلفن ريطلا موحل يف :لصف

 ريطلا موحل يف :لصف
 . [ةعقاولا] <69 هبت اًنِي ربط ِرْلَوِ» : ىلاعت هللا لاق

 . 9وعَكبَدَي َنيَب ًايوْسَم ٌرِخيك ءِوبوَتْشتُ َونَجلا يف ٍرْيَطلا ىلإ ُرَظْنَتَل َكّنِإ» : ًاعوفرم هريغو «رازبلا دنسم» يفو

 فيجلا لكأي امو ءنيِهاَّشلاو يزاّبلاو ٍرقَّصلاك «بلخملا وذ :مارحلاف .مارح هنمو «لالح هنمو
 ءِدّرُصلاو ٍدُمْدُهلاك هلتق نع يِهُن امو ءريبكلا دوسألاو عقبألا بارُلاو قعذتلاو لَْألاو ملا راك
 .بارُغلاو ةأّدحلاك هلتقب َرِيُأ امو

 هلي ّيبنلا نأ ءىسوم يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفف «ٌجاجدلا هئمف «ةريثك فانصأ لالحلاو
 ا جاَجّدلا محل لكأ

 «غامدلا يف ديزي ,طْلخلا ٌديج ءمضهلا عب درس «ةدعملا ىلع ٌفيفخ ؛ ىلوألا يف بطر راح وهو
 «ةبوطرلا ىلإ لئام وهو «اديج ًامد دلويو «لقعلا يوقيو «نوللا ٌنّسحيو .توصلا يفصُيو «ينملاو

 .كلذ ت تبني الو «سرقُتلا ثروُت هلكأ ةموادم نإ : لاقيو

 ةظيلغلا حايّرلاو وبرلاو جنلوُقلا عفني ءاود هنم قيتعلاو ؛ ةيوطر لقأو ءًاجازم نخسأ :كيدلا محلو
 ءمضهلا ةعيرس جيرارفلاو «ماضهنالا ٌعيرس ىاَّذِغلا ٌدومحم اهّيصخو : "ثلا مطْرُقلا ءامب خب اذإ
 .ديج فيطل مد اهنم دلوتملا ٌمدلاو «عبطلل ةئيلم

 «لدتعملا مدلل دّنوم «ماضهنالا ٌعيرس «فيطل فيفخ «ةيناثلا يف سياي راح : جاّرلا محل

 .رصبلا ّدِحُي هنم راثكإلاو

 .ماضهنالا ٌعيرس ءديجلا مدلا دلوي :لّجَحلا محل

 .لوضفلا ريثكب سيلو «ديتعا اذإ ءاذغلا ءيدر «سياي راح :ٌروإلا محل

 .ةدعملل قفاوم ٌريغ ءماضهنالا ٌرسع «لوضفلا ٌريثك ؛,بطر راح :كْبلا محل

 هنع هللا يضر هّدج نع هيبأ نع «ةئيفس نب رمع نب ِوُيَرُب ثيدح نم ؟نئسلا» يف :ىرابخحلا محل

 باحصأل ٌمفان ءماضهنالا ٌرِسَع ءسباي راح وهو ,29ىرابُح ْمْحَل لو هللا لوسر عم ٌتلكأ :لاق
 .بعتلاو ةضايرلا

 دكلا باحصأل ٌحلصيو :ًايوادوس امد دّلوي ,فالخ هدربو هّرح يفو «فيفخ سباي : يكركلا محل

 .لكؤي مث نيموي وأ ًاموي هحبذ دعب كرتي نأ يغبنيو «بعتلاو
 «هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم : «هنئسا يف يئاسنلا ىور :رباَتّقلاو ريفاصعلا محل

 اي :ليق ٠ هاهْنَع لجو زع هللا ُهْلأَس الإ مَع ٍرِئَِب ُهَقْوَف اَمُك ًاروفطُت ُلْفَي ٍناَسْنِإ ْنِم ام : :لاق لكي يبنلا نأ

 نب ديمح هيف 414/٠١: «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ٠١(. 5) مقرب 24١1/8 رازبلا هجرخأ )١(
 .فيعض جرعألا ءاطع

 .ةلقبلا :ثبشلاو ,رفصعلا :مطرقلا (؟) .(1519) ملسمو 0611(2/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .بيرغ :هلوقب يذمرتلا هفعضو «لاحلا لوهجم وهو ءميهاربإ همساو هيرب هيفو «(1875) يذمرتلاو ,(9/41/) دواد وبأ هجرخأ (8)



 ريطلا موحل يف :لصف 4/4 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هات خس لااا يع كل

 ")هب يمو ُهسْأَر ُعْقت لَو هلكت هحبْذَت» : لاق ؟هقح امو !هللا لوسر

 َلَكُك ْنَم١ :لوقيؤل هللا لوسر ٌتعمس :لاق هيبأ نع ؛ديرشلا نب ورمع نع :ًاضيأ ؛هننس» ىفو

 ."هقَمَقنَمل يِلتْفَ ْمَلَو اتبع يِلتك انالف نإ ٌبَو اي :لوقي للا ىلإ ّيَع بع ًاروُفْصُع
 تلكُأ اذإو «لصافملا عفنيو «عبطلا نيلي هثرمو «هابلا يف ُديزي :ةعيبطلل ٌلِقاَع «سباي راح همحلو

 .دومحم ريغ اهطلخو «عامجلا ةوهَّش ْتَجِّيِه ءلصبلاو ليبجنزلاب اهتغمدأ

 رودلا يف يّبُر امو .ةيصاخ بطرأ هخارفو «ةبوطر لقأ هّيشحو «بطر راح :مامحلا محل
 «ةشعّرلاو ةتكّسلاو ٍرَدخلاو ءاخرتسالا نم ًءافش اهروكذ ٌمحلو «ءاذغ ٌدمحأو ءًامحل فخأ هضهانو

 يور دقو «مدلا يف ديزي «ىلُكلل دّيج وهو «ءاسنلا ىلع ٌنيعم اهخارف ٌلكأو ءاهسافنأ ةحئار مش كلذكو

 نم ًاجْوَز ذْخََتا» :لاقف «ةدحولا هيلإ ىكش ًالجر نأ :ي هللا لوسر نع هل لصأ ال لطاب ثيدح اهيف

 70 كئاطط ٌعَبتِي ناطْيَت» :لاقف ةمامح ٌعبتي ًالجر ىأر لَو هنأ ثيدحلا اذه نم ٌدوجأو .ماَمَحلا

 .مامحلا حبذو بالكلا لتقب رمأي هتبطخ يف هنع هللا يضر نافع نب ُنامثع ناكو

 نم عقني هنأ الإ ءءاذغلا رش نم وهو «عبطلا ٌيسبحيو «ءادوسلا دّلوُي ءسباي :اطّقلا محل

 .ءاقستسالا

 ةَرُفْسُكلاو لخلاب هترضم ُعفدو «راحلا دبكلاب ٌرُضيو «لصافملا ٌعفني ؛سباي راح :ىناَمّسلا محل

 ًاماضهنا ٌعرسأ اهلك ريطلا ٌموحلو «ةنفعلا عضاوملاو ماجآلا يف ناك ام ريطلا موحل نِم بنتجُي نأ يغبتيو

 ةغمدأ نم دمحأ اهتغمدأو «ةحنجألاو باقرلا يهرو «ءاذغ اًهلقأ ًاماضهنا اهّعرسأو «يشاوملا نم

 . يشاوملا

 ٍتاَوَرَع َعْبَس لَو هللا لوسر عم انوزغ :لاق ىفوأ يبأ نب هَّللا دبع نع :؛نيحيحصلا» يف :دارجلا

 .”ةاًرجلا ٌلكأت

 ىورُي .””«لاحطلاو ُديَكلاو ؛ٌاَرَجلاو ٌتوحلا .:ِناَمَدَو ِناَتْيَم انَل ْتّلِحُأ» :هنع هدنسملا» يفو

 .هنع هللا يضر رمع نبا ىلع ًافوقومو ًاعوفرم

 لوبلا ريطقت نم عفن هب َرُحُبُت اذإو ءلازهلا ثروُت هلكأ ةمادإو «ءاذغلا ليلق «سباي راح وهو

 راض وهو «برقعلا عسلل لكؤيو ىوشُي هنامسو «ريساوبلل هب رُخبتُيو ؛ءاسنلل ًاصوصخو «هِرسْعو

 همرحو ؛هلِح ىلع روهمجلاف ؛نالوق ببس الب هتتيم ةحابإ يفو ءطلُخلا ءيدر ءعرّصلا باحصأل
 .هوحنو قيرحتلاو سبكلاك «ببسب تام اذإ هتتيم ةحابإ يف فالخ الو كلام

 ؛ةيئالتمالاو ةيومدلا ضارمألا ثروُي هنإف ءمحللا لكأ ىلع مواَدُي ال نأ يغينيو :لصف

 ةوارضك ًةوارَض هل نإف «محللاو مكايإ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو «ةداحلا تايمحلاو

 .ثيداحأ بابلا يف نكل «لوهجم ٍوار هيف «فيعض ٍدانسإب 277/7 يئاسنلا هجرخأ )١(

 .هلبق امي ىوقتي نكل «رانيد نب حلاص فعضل «فيعض ٍدنسب 2778/7 يئاسنلا هجرخأ (؟)

 قودص هنإف ءورمع نب دمحم ىوس «تاقث هلاجرو «ةريره يبأ ثيدح نم :(77/55) هجام نباو ؛«(49414) دواد وبأ هجرخأ ()

 . ثيدحلا نسح

 .45737 ص مدقت (0) .(19815) ملسمو ؛(04946) يراخبلا هجرخأ قفز



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م٠4 ريطلا موحل يف :لصف

 .ناويحلل ةريقم مكفاوجأ اوُلعجت ال :طارقبأ لاقو . هنع "”«أطوملا» يف كلام هركذ ءرمخلا
 اك ال ل نط ان م .هرغ ني زك ف رألا ىف لي: ىلاعت ُهّللا لاق : نبللا

 .[15 :دمحم] 4مم دي مل وو ني بنات نيا بع لَم ني بنا اهفط : ةنجلا يف لاقو [لحتلا] 4( رتل
 ٍنَمَو هن اربح اقرا .ويف ال ِاَبَمَُّّلل : لُقيلَك اماعط هللا ةَمَعظأ نم : ًاعوفرم «نئسلا» يفو

 الإ ٍباَرّشلاو ٍماَمَطلا َنِب ءىِزْجُي ام ُمَلْعا ال ين ّهْنِم اَنْدِزَو ديف اَنَل كِراَب هللا : : نشيل ٠ تب ُهّللا ُهاَقَس
 , 9 نبّللا

 :ةثالث رهاوج نم ًايعيبط ًابيك رت ةقلخلا لصأ يف بكرم هنأ الإ «سحلا يف ًاطيسب ناك نإو :نبللا
 «ةبوطرلاو ةرارحلا ةلدتعم :ةيئمسلاو .ندبلل ةيّدْغم «ةبطر ةدراب : ةينبجلاف .ةيئاملاو «ةينمسلاو «ةينبجلا

 «ندبلل ةبطرم «ةعيبطلل ةقلطم ءةبطر ةراح :ةيئاملاو . عفانملا ٌةريثك «حيحصلا يناسنإلا ندبلل ةمئالم
 لدتعم : ليقو «ةبوطرلاو ةرارحلا هبلح دنع هتوق :ليقو .لدتعملا نِم ٌبطرأو ُدربأ قالطإلا ىلع ُنبِللاو
 .ةدوربلاو ةرارحلا يف

 نيح ٌنوكيف «تاعاسلا رمم ىلع هتدوج ٌصقنت لازي ال مث ؛بلحُي نيح نبللا نوكي ام دوجأو
 هدوجأو ءًاموي نيعيرأب ةدالولا دعب نبللا راتخُيو «سكعلاب ضماحلاو «ةبوطر ٌرثكأو «ةدورب ّلقأ بلحُي
 يف هماوق لدتعاو «ةلدتعم ٌةموسُدو «ةريسي ٌةوالح هيف ناكو يعط َّذلو ءةحير باطو «ءهضايب دتشا ام
 .برشملاو ىعرملا ٍدومحم «محللا لدتعم «حيحص يتف ناويح نم َبِلُحو ءِظّلِغلاَو ةقّرلا

 ساوسولا نِم عفنيو ءٌانسح ٌءاذِغ وذغيو «سبايلا ّندبلا بطريو .ًاديج ًامد دّلوي ٌدومحم وهو
 عم هبرشو «ةنفعلا طالخألا نم ةنطابلا حورقلا ىقن لسعلا عّم برش اذإو «ةيوداوسلا ضارمألاو مغلاو
 باحصأل ديج «ةئرلاو ردصلا قفاّؤيو ؛عامجلا ررض كرادتي بيلحلاو «ًادج نوللا ٌنّسحي ركسلا
 نأ يغبني كلذلو ءقّتّللاو نانسألاب رضم هنم راثكإلاو «لاحطلاو دبكلاو ؛ةدعملاو سأرلل ءيدر «لسلا
 ّنإف : لاقو ضمضمتف ءامب اعد مث «ًانبل برش ِلك يبتلا نأ : «نيحيحصلا» يفو ءءاملاب ةدعب ضمضمتي
 , 9”هامَسَم ُهَل

 هيلع ٌةموادملاو ءفيعضلا سأرلاو «غامدلل ذْؤم «عادٌصلا باحصأو ؛«نيمومحملل ءيدر وهو
 هحالصإو ءءاشحألاو ةدعملا يف خفنلاو ءدبكلا ةدسو «لصافملا عجوو ءءاشغلاو رصبلا ةملظ ثدحُت
 .هدتعي مل نمل ُهَلُك اذهو فوحنو ىبرملا لييجتزلاو لسعلاب

 ءرقبلاو زعاملا نبل يف سيل ام ةموهزلاو ةموسدلا نم هيفو ءاهبطرأو نابلألا ظلغأ :نأضلا نبل
 ُنبللا اذه باشُي نأ يغبني كلذلو «هلامعتسا نمدأ اذإ ًاضايب دلجلا يف ثدحْيو «ًايمغلب ًالوضف ُدَلوُي
 .رثكأ هديربتو ءعرسأ شطعلل ةنيكستو «لقأ هنم ُندبلا لان ام نوكيل ءاملاب

 لاعسلاو «قلجلا حورق نم عفان «سبايلا ندبلل برم «نطبلل قلطم «لدتعم فيطل :زعملا نبل
 . مدلا ثفنو «سبايلا

  0١هجام نبا 7408 يذمرتلا هجرخأ (؟) ةلمرا 77917.

 )7( يراخبلا هجرخأ ) 2»)751١.نسابع نبا ثيدح نم :(708) ملسمو



 ريطلا موحل يف :لصف مقا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 يستبدل ايضا

 هدايتعالو «ةيومدلاو ةيذغتلا نم هيف عمتجا امل يناسنإلا ندبلل تابورشملا ٌعفنأ ٌقلطملا نبللاو

 جحّدَقب هب يرشأ هلي ينأ كي هللا لوسر نأ : :«نيحيحصلا» يفو «ةيلصألا ةرطفلل هتقفاومو «ةيلوفطلا لاح
 3 ٍةَرظِفْلِل َكاَدَه يذلا ِوَّلِل دمحلا» : ليربج لاقف «ّنبللا ذخأ مث ءامهيلإ رظنف « نبل ْنِم ٍحَدَقو ءِرْمح ْنِم

 ُةُمِضهَت ةراحلا ةدعملاو «طلخلا ٌماخ «ءارمتسالا ءيطب هنم ضماحلاو . 200كم ْثَوُف َوُق رفخلا تذَحَ

 .هب ٌعِقَشتو

 نبل نيب اهلضفأو نايلألا لدعأ نم وهو «لادتعاب نطبلا قلطيو «هبصخُيو «ندبلا وذغي :رقبلا نبل

 :هعفري دوعسم نب هَّللا دبع ثيدح نم : «نئسلا» يفو ءمسّدلاو ظلِلاو ةقرلا يف زعملا نبلو «نأضلا

 . 90رَجّشلا ّلُك ْنِم مرت اهّنإف ءرّقبلا ٍناَبَْب مُكيلع»
 .هتداعإل ةجاح الف «هعفانم ركذو «لصفلا لوأ يف هركذ مدقت : لبإلا نبل

نابللاب مُكَنوُيُ اوُوُخَبف : ِدلِلَو يبنلا نع هيف درو دق :ٌرُدْنكلا وه :نابُل
 ٌحصي الو ."”رَكْغّصلاو 

 ٌبَعْذَيو «ّبلقلا عجّحشُي هنإف «نابّنلاب ٌكيلع ؛نايسنلا هيلإ اكش لجرل لاق هنأ يلع نع ىورُي نكلو «هنع

 .نايسُنلاو لوبلل ديج قيرلا ىلع كسلا عم هبرش نأ امهنع هللا يضر سايع نبا نع ركذُيو .نايسْنلاب

 اذإف «ليللا نِم ةعّقناو «ردنُكلاب َكِيَلَع لاف :نايسنلا لجر هيلإ اكش هنأ ءهنع هللا يضر سنأ نع ركذُيو

 .نايسنلل ٌليج هنإف «قيرلا ىلع ًةبرش هنم لف ءتحبصأ

 الف ؛غامدلا ىلع ٌبلغي بطر دراب جازم ءوسل ناك اذإ نايسنلا نإف ٍءرهاظ يعيبط ببس اذهلو

 ًاعيرس هلاوز نكمأ «ضراع ءيش ةبلغل ُنايسنلا ناك اذإ امأو «نابّنلا هن عفن ءهيف ٌعبطني ام ُطّنحَي

 يبوطرلاو «ةيلاحلا نود ةيضاملا رومألا ظفحو ءرهس هعبتي ّيسوبيلا نأ امهئيب قرفلاو .تابطرملاب
 ْ ْ . سكعلاب

 جافتلاو «ةبطرلا ةَرُمْسُكلا لكأ ٍنامدإو ءافقلا ةرقُث ةماجحتك «ةيصاخلاب ءايشأ َنايسنلا ٌتِدحُي دقو

 راثكإلاو ءبولصملا ىلإ رظنلاو «هيف ٍلوبلاو «فقاولا ءاملا يف رظنلاو :مغلاو مهلا ةرثكو «ضماحلا

 ,رأفلا رؤس لكأو «ضايحلا يف لمقلا ءاقلإو «نيروطقم نيلمج نيب يشملاو «روبُقلا حاولأ ةءارق نم

 .ةبرجتلاب فورعم اذه ٌرثكأو

 ٌريثك وهو ءريسي ضبق هيفو «ىلوألا يف ففجمو «ةيئاثلا ةجردلا يف نسم نابّللا نأ :دوصقملاو

 «نطبلا قالطتساو «ةدعملا عجوو ءهفزنو مدلا فذق نم عفني نأ : هعفانم نمف «راضملا ليلق «عفانملا

 ةدعملا يوقُيو «حورقلا رئاس يف محللا تبنيو «نيعلا حورق وُلجيو «حايرلا ٌدَرطيو «ماعطلا ُمِضِهيو

 حورقلا عنميو ءرصبلا ةملظ ولجيو ءردصلا تايوطر فشنيو «مغلبلا ففجيو ءاهنخسُيو «ةفيعضلا

 «ناسللا لاقتعا نم عفنو «مغلبلا بلج يسرافلا رتعّصلا عم وأ (هّدحو ٌمِضُم اذإو «راشتنالا نم ةثيبخلا

 .ءاوهلا ةحئار َبّيطو «ءابولا نم عفن ءام هب َرْخُب نإو ؛هيكذُيو نهذلا يف ٌديزيو

 )١( ص هجيرخت قبس 489٠.

 )1( ,يوق هدانسإو «9155/4 يواحطلاو .(701/5) نابح نبا اذكو :25877) «ىريكلا» يف يئاسنلا هجرخعأ

 (© «لامعلا زتكا رظناو ءادنسم هرأ مل /181511.



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز مل" عميملا فرح

 ميملا فرح
 ُتَقِلُخ تاوامسلا نإف ءيلصألا هكر لب «ملاعلا ناكرأ ٌدحأو «بارشلا ُدِّيسو «ةايحلا ٌةدام :ءام

 . يح ءيش ّلُك هنم هللا لعج دقو «هديز نم ضرألاو ءهِراَحُب نم
 حجارلا لوقلا انركذو ءامدقت دقو «نيلوق ىلع ؟طقف ءاذغلا ذفني وأ ءوذغي له :هيف تلّثخا دقو

 . هليلدو

 ققرُيو ءهنم لّلحت ام ّلدب هيلع دريو «هتابوطر ندبلا ىلع ظفحيو ءةرارحلا عمقي «بطر دراب وهو
 :قرط ةرشع نم ءاملا ٌةدوج ربتعتو .قورعلا يف هذفنيو ءءاذغلا

 . ًايفاص نوكي نأب هنول نم : اهدحأ

 .ةتبلا ةحئار هل نوكت ال نأب هتحئار نم : يناثلا

 .تارفلاو لينلا ءامك ؛هولح معطلا ٌبذع نوكي نأب همعط نم :ثلاثلا

 . ماوقلا ّقيقر ًافيفخ نوكي نأب هنزو نم : عبارلا
 .كلسملاو ىرجملا َبِّيط نوكي نأب «هارجم نم : سماخلا
 . عبنملا ديعب نوكي نأب هعبنم نم : سداسلا

 سمشلا نكمتت الف «ضرألا تحت ًايفتخم نوكي ال نأب «حيرلاو سمشلل هزورب نم :عباسلا
 .هتراصُق نم حيرلاو

 .ةكرحلاو يرجلا عيرس ٌنوكي نأب هتكرح نم :نماثلا

 .هل ةطلاخملا ٍتالضفلا عفدي ةرثك هل نوكي نأب هترثك نم : عساتلا

 .قرشملا ىلإ برغملا نم وأ «بونجلا ىلإ لامشلا نم ًاذخآ نوكي نأب هبصم نم :رشاعلا
 «تارفلاو «لينلا :ةعبرألا راهنألا يف الإ اهلامكب اهدجت مل «فاصوألا هذه تربتعا اذإو

 .نوحيجو «ٌنوحيسو

 ُناَحْيَس» : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو
 .20هقكجبلا ٍراَهْنأ نم ّلُك «ُتارفلاو «ُليّتلاو ءْناَحْبَجو

 :هجوأ ةثالث نم ءاملا ةفخ ربتعتو

 فخأ ًاعيرس دربيو ءًاعيرس نُحسي يذلا ءاملا :طارقبأ لاق .دربلاو رحلل هلوبق ةعرس :اهدحأ
 مث ءأغلاب اففجُي مث نيفلتخم نيءامب نزولا اتيواستم ناتنطُ ليت نأ :ثلاثلا .نازيملاب : يناثلا .هايملا
 .كلذك اهؤامف ءّففخأ تناك امهتيأف ءانزوت

 ءاهلاقتنا بجوت ةضراع بابسأل ٌُرّيغتتو ٌلِقتنت هتوق هنإف ًابطر ًادراب لصألا يف ناك نإو ءاملاو
 حير نم بستكم سبب هيفو ءدراب نوكي رخألا تاهجلا نع ٌروتسملا لامشلل فوشكملا ءاملا نإف
 .رخآلا تاهجلا رئاس ىلع مكحلا كلذكو ءلامشلا..

 يديمحلا اذكو :(789) ملسم هجرخأ امنإ «يراخبلا دنع هدجأ ملو ؛ةريره بأ ثيدح نم نيحيحصلل فنصملا هازع 2و2(

 .(ه951) للعي ربأو «,151/9 دحأو .(1155)



 ميملا فرح ددللا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ُءاملاو ؛هريثأت ندبلا يف رّثؤُيو ءْنِدْعَملا كلذ ةعيبط ىلع ُثوكي نداعملا نِم عبني يذلا ٌءاملاو
 ٌبيقع الو «قيرلا ىلع هّبرش يغبني الو ءذلأو ُعفنأ هنم ُدرابلاو ءءاحصألاو ىضرملل عفان بذعلا

 ىلع امأو .مدقت دقو ؛ةهكافلا لكأ َبيقع الو ءماّمحلا ٌبيقع الو «مونلا نم هابتنالا الو ءعامجلا

 لب «ةتبلأ هرضي ال هنإف ءاّضم هّصّضمتي لب ءهنم رثكي الو نّيعتي لب «هيلإ رطضا اذإ هب سأب الف ؛ماعطلا

 . شطعلا ليزيو «ةوهشلا ضهنُيو «ةدعملا يوقي
 لخاد نم عفني ُدرابلاو .مدقت دقو «هّيرط نِم ٌدوجأ هّتئابو ءهانركذ ام دم لعفيو خفني رتافلا ءاملاو

 «سأرلا ىلإ ةرخبألا دوعصو ؛مدلا ةنوفع نِم ٌُدرابلا ٌعفنيو «سكعلاب ٌراحلاو «جراخ نم هعفن نِم رّثكأ

 جاتحت ةلاح لك ىلع رضيو «ةراحلا نكامألاو َنامزألاو نانسألاو ٌةجزمألا قفاوُيو «تانوفعلا عفديو

 ثدحُي هيلع ٌنامدإلاو «نائسألا يذؤُي ُهنم ةدوربلا ٌديدشلاو «ماروألاو ماكزلاك ءليلحتو جضن ىلإ

 .ردصلا عاجوأو «تالزئلاو مدلا راجفنا

 «فّتكُم رخآلاو ءللحم امهّدحأ نأل ءءاضعألا رثكألو بصعلل ناراض طارفإب راحلاو درابلاو
 دسفُيو .نخسُيو بظريو «لوضفلا جرخُيو «جضنُيو للحُيو «ةداحلا طالخألا عذل نكسي راحلا ءاملاو

 «ندبلا لبذُيو «شطعلا نيكست يف عرسُي الو ءاهيخرُيو ةدعملا ىلعأ ىلإ ماعطلاب وفطيو ؛هّبرش مضهلا

 ءْعْرَّصلا باحصأو خويشلل حلاص هنأ ىلع «ضارمألا رثكأ يف ٌرضيو «ةئيدر ضارمأ ىلإ يدؤُيو

 .جراخ نم لمعتسا ام ٌعفنأو .دمرلاو «درابلا عادّصلاو

 الو «ءابطألا ءامدق نِم ٌدحأ ههرك الو ءرثأ الو ثيدح سمشلاب نَّحسملا ءاملا يف ٌحِصَي الو

 .نيعلا فرح يف راطمألا ءام ىلع مالكلا مدقت دقو .ىلكلا محش ِبيِذُي ةنوخسلا ٌديدشلاو «هوباع

 :هريغو حاتفتسالا يف وعدي ناك هنأ لك يبنلا نع :« نزيحيحصل » يف تبث :دربلاو جلغلا ءام

 , "9يَرَبلاو جلا ِء ِءاَمِي َياّياطَحح نم يِنْلِيْغا مهل

 ني لسغلا بلط يف ةمكحلا هجو مدقت دقو «كلذك هؤامف «ةيناخُد ةداح ةيفيك هسفن يف هل جلثلا

 نادبألا ٌبط ْلصأ اذه نم دافتسُيو «ةيوقتلاو بيِلصَنلاو ديربتلا نِم ٌبلقلا هيلإ جاتحي امل هئاّمب اياطخلا
 .اهدضب اهئاودأ ةجلاعمو «بولقلاو

 .هلصأ بسحبف ءديلجلا وهو دمجلا ءام امأو «جلثلا ءام نم ّذلأو فطلأ دربلا ءامو

 برش بُئجت يغبنيو «ةءادرلاو ةدوجلا يف اهيلع طّقسي يتلا ضرألاو ٍلابجلا ةيفيك بستكي جلثلاو
 ءردصلا عجوو «لاعُسلا باحصألو ءراحلا ماعطلاو ةضايرلاو ؛عامجلاو مامحلا ٌبيقع جولثملا ءاملا

 .ةدرابلا ةجزمألا باحصأو ءدبكلا فعضو

 نأل «ليقث ضرألا تحت ةنوفدملا ٌيِنّقلا ءامو ؛ةفاطللا ةليلق رابآلا هايم :ٌّيِنّقلاو رابآلا ءام

 ىتح روفلا ىلع برشي الأ يغبنيو ؛ءاوهلا نع بوجحم رخآلاو «نفعت نع ولخي ال ُنِقتحم امهدحأ
 اميس الو «ةللّقعم هرثب تناك وأ ءصاصر نمي هيراجم تناك ام هؤدرأو «ةليل هيلع ّيتأتو «ءاوهلل ٌدمصي

 .ميخو يبو ءاملا اذهف «ةئيدر اًهُتبرت تناك اذإ

 .دهاوش هلو ةشئاع ثيدح نم ((7706) ملسمو ((7574) يراخبلا هجرخأ )١(



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز م44 ميملا فرح

 دنع اًهّسفنأو ءًانمث اهالغأو سوفنلا ىلإ اًهّبحأو ءاردق اَهَّلجأو اًهقرشأو هايملا ديس : مزمز ءام

 .ليعامسإ هللا ايقّسو ليربج ُةَمْزَع وهو «سانلا
 ام َنيعبرأ اًمراتسأو ةبعكلا نيب ماقأ دقو رد يبأل لاق هنأ هِي يبنلا نع : «حيحصلا» يف تبثو

 ُءاَقِشَو» :هدانسإب ملسم ريغ دازو . . مغ ماعم اَهّنإد : لكي ئيبنلا لاقف ؛ءريغ اعط هل سيل «ةليلو موب نيب

 َبِرش اَمِل َمَرْمَر ُءاَمه : :لاق هنأ لي يبنلا نع اللا دبع نب رباج ثيدح نم ؛هجام نبا نئسا يفو

 نع انيور دقو .ريكنملا نب دمحم نع هيوار لّمؤملا نب هللا دبعب ٌةفئاط ٌتيدحلا اذه فّعض دقو . "هَل

 نب دمحم نع انثدح يلاوملا يبأ نبا نإ | مهللا :لاقف «مزمز ىتأ ٌجح امل هنأ «كرابملا نب هللا دبع

 امظل هبرشأ ينإَ هَل َبِرْش اَمِل مرمر ُءاَه : :لاق هنأ لكي كّببن نع ,هنع هللا يضر رباج نع .ردكتملا

 مهضعب هلعجو «مهضعب هححص دقو «نسح ًاذإ ثيدحلاف «ةقث يلاوملا يبأ نباو .ةمايقلا موي

 .ةفزاجم هيف نيلوقلا الكو «ًاعوضوم
 «ضارمأ ةدع نِم هب ٌتيفشتساو «ةبيجع ًارومأ مزمز ءامب ءافشتسالا نم يريغو انأ ٌتبرج دقو

 ُدجي الو ءرثكأ وأ « ةرهشلا فصن نم ابق هدعلا باو ميلا دب ذي نم كدماشو هللا نذإب تأربف

 اهب عماجي ةوق هل ناكو «ًاموي نيعبرأ هيلع يقب امبر هنأ ينربخأو ءمهدحأك سانلا عم فوطيو «ًاعوج

 .ًارارم فوطيو موصيو «هلهأ
 ُموتجت راطمأ نِم ةشبحلا دالب ىصقأ يف رمقلا لابج ءارو نم هُّلصأ «ةنجلا ٍراهنأ ٌدحأ :ليثلا ءام

 هب جرخُيف ءاهل تابن ال ىتلا ٍرّرُجلا ضرألا ىلإ ىلاعت هللا هُقوسيف ءًاضعب اهضعب دمي لويسو كانه
 رطم ترطمأ نإ «ةبلص «”"ازيلبإ اهيلإ هقوسي يتلا ُضرألا تناك املو «مانألاو ماعنألا هنم لكأت ءًاعرز
 تلطعو ءنِكاَّسلاو ّنكاسملا تّرض «ةداعلا قوف ترطمأ نإو «تابنلل ايهتت ملو ءورت مل «ةداعلا
 «ميظع رهن يف ضرألا هذه ىلإ راطمألا كلت قاس مث «ةديعبلا ٌدالبلا ٌرطمأف «حلاصملاو ٌششياعملا

 نذأ ءاهّمعو َدالبلا ىورأ اذإف ءاهتياف افكو ٍدالبلا ّيِر ٍردق ىلع ةمولعم تاقوأ يف هّتدايز هناحبس لعجو

 يتلا ةرشعلا ٌرومألا ءاملا اذه يف عمتجاو «عرزلا ني م نكمتلاب ٌةحلصملا متتل هطوبّهو ِهِصُقانتب هئاحبس

 .اهالحأو اهيذعأو اهفخأو هايملا فطلأ نم ناكو ءاهّركذ مدقت

 هللا هلعج دقو . «؟)هدّييَم ّلجلا ُهْؤاَم ٌروُهََلا َوُه» : رحبلا يف لاق هنأ لكي يبنلا نع تبث :رحبلا ءام
 مئاد هنإف «مئاهبلاو نييمدآلا نم ضرألا هجو ىلع وه ْنَم حلاصم مامتل ًاقاعز ًارم ًاجاَجأ ًاحْلِم هناحبس
 هيف هتاناويح تومو هتماقإ نم نئنأل ًاولح ناك ولف ءربقُي الو ًاريثك هيف ُتومي وهو «ناويحلا ٌريثك دكار
 ٌةمكح تضتقاف 'ارلا لوف « فيجيو نتي «كلذ هنم ٌبِستكي ملاعلاب ظيحملا ٌءاوهلا ناكو .؛فاجأو

 هريغُت مل هتاومأو هثاتنأو اهّلك ملاعلا فيج هيف يقلأ ول يتلا ةحالملاك هلعج نأ ىلاعتو هناحبس برلا

 .هل ةدايزلاو ءرذ بأ ثيدح نم 2158/0 يقهيبلاو («097157) نابح نياو ء114 /0 دمحأ اذكو .(107) ملسم هجرخأ (1)

 نب هللا دبع ىلع هرادمو :11/94/7 بيطفملاو «175/4 يدع نباو ءالالا هال /#" دمحأ اذكو ,(7057) هجام نبا هجرخأ (؟)

 . 19/7 ص ةةدعلا» يف هيلع مالكلا تيفوتسا دقو .فيعض وهو ءلمؤم

 . 195/1 يئاسنلاو «(59) يذمرتلاو «(87) دواد وبأ هجرخأ (4) .ليسلا هفلخي يذلا نيطلا وه (7)



 ميملا فرح مو (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تتسع سا

 بجوملا يئاغلا ببسلا وه اذهف ءملاعلا هللا يِوظَي نأ ىلإو «قلُُش نيح نِم هثكُم ىلع ريغتي الو ءًائيش

 .ةحلام ٌةَحِبَس هضرأ ٌنوكف «يلعافلا امأو .هتحولمل

 هنإف ءهجراخخو هلخادي ٌَرِضُم هّيرشو ءدلجلا رهاظ يف ةديدع تافآ نم عفان هب لاستغالاف ءدعبو

 جالعلا نم قرط هلف هبرش ىلإ رطضا نمو «ًاشطعو ًاخفنو ءًابرجو ةّكِح ثدحُيو «لزهيو «نطبلا قلطُي

 .هترضم اهب ٌعفدي

 تحت دقوُيو «شوفنم ديدج ٌفوص اهيلعو تابصق ردقلا قوف لعجُيو «ردق يف لعجُي هنأ : اهنم

 «ديري ام هل عمتجي ىتح كلذ لعفي لازي الو «هرصع رثك اذإف .فوصلا ىلإ اهّراخب عفتري ىتح ردقلا

 . قاعُرلا ٍرذقلا يف يقبيو ءّبْذَع ام راخُبلا نم فوصلا يف لصحيف

 حشرت ىرخأ اهنم ًابيرق اهبناج ىلإ مث ءاهيلإ هؤام حضري ةعساو ةرفُح هتطاش ىلع رفحي نأ : اهنمو
 يقلي نأ هالعف ءِريكلا ءاملا برش ىلإ ٌرورضلا هتأجلأ اذإو . ُءاملا بدعي نأ ىلإ ةثلاث مث ءاهيلإ ىه

 قيوس وأ ًاينمرأ أنيط وأ ؛هيف أفطي ًابهتلم ًارمج وأ «جاسلا بشخ نم ةعطق وأ « ءشمشيلا ىو يف

 . لفسأ ىلإ ٌبسرت هتردُك َّنِإف « ةطنح

 :لاق هنأ هلك ئبنلا نع «هنع هللا يضر يِردُخلا ديعس يبأ نع :«ملسم حيحص» يف تبث :كسم

 . "2(كسملا بيلا ُبّيلأ»

 ٍرْحْنلا ٌمْوَيو َمِرْحُي نأ لبق هلك يبنلا ُبِّيطأ ٌثنك : اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«نيحيحصلا» يفو

 . "كش هيف ٍبيطب تيبلاب فوطي نأ لبق

 «هريغ هب هبشُيو «لاثمألا هب برِضُت يذلا وهو ءاهّبيطأو اًهُفرشأو «بيطلا عاونأ كِل : :كسملا

 ءاضعألا يوقيو ءاهيوقُيو سفنلا ٌّرُسَي «ةيناثلا يف سباي راح وهو «ةنجلا نابثُك وهو «هريغب هبشي الو

 نمز اميس ال «نيدوربملاو «خياشملل عفان اهيلع َعِضْو اذإ ةرهاظلاو مشو ًابرش اهعيمج ةئطابلا

 فشنيو «نيعلا ّضايب ولجيو «ةيزيرغلا ةرارحلل هشاعنإب ةوقلا فعضو .ناقفخلاو يشغلل ديج «ءاتشلا

 «يعافألا شهن نم ٌعفنيو «مومسلا لمع لطبُيو ءءاضعألا عيمج نمو اهنم حايرلا ُشْفَيَو ءاهتبوطر

 .تاحّرفملا ىوقأ نم وهو «ادج ةريثك هُعِفانمو

 . “ماسح َدْيَج ُهنإف ءشوُحْنوْرَملاب مُكْبَلَعا :هتحص ملعن ال ثيدح هيف درو : "”شوُجْنرْزَم
 . ماكزلا :ماشُحلاو

 «مغلبلا نع نئاكلاو «درابلا عادصلا نم هُّمش عفني «ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح وهو

ثكأ للحُيو «نيرخنملاو سأرلا يف ةثداحلا ددّسلا حتفيو «ةظيلغلا حايرلاو «ماكُزلاو «عادوسلاو
 ماروألا ٌر

 ىلع ناعأو ؛ثمطلا ّردأ ءَلِمٌّتحا اذإو :ةبطرلا ةدرابلا عاجوألاو ماروألا رثكأ نِم ٌعفنيف «ةدرابلا

 .(578؟) ملسم هجرخأ )١(

 1879(2) يراخبلا هجرخأو ءظفللا اذهب (1985) ةميزخ- نباو :(017) يئاسنلاو 248 ح) :(1191) ملسم هجرخأ (5)

 ,«كسم هيفا نودو «رحنلا مويا ظفل ركذ نود «(090)و (0977)و

 .ةحئارلا ةبيط ةبشع ()

 . 0710لا/) «عماخلا فيعض» يف وهو «سنأ ثيدح نم «بطلا» يف ميعن وبأو ءينسلا نبال «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هازع (4)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ملك نونلا فرح

 عم هب دّمض اذإو «نيعلا تحت ضراعلا مدلا راثآ بهذأ .هب ديكو «سبايلا هّقرو َّقُد اذإو ؛لبحلا
 .برقعلا ةعسل عفن «لخلا

 ءءاملا هينيع يف لزني مل هك نسدأ نمو فايعإلاب بهذيو «نيتبكرلاو رهظلا عجول عفان هنهّذو
 سأرلا يفو ءاهيف ةضراعلا حيرلا نم عفنو «نيرخنملا ددُس حتف ءرملا زوللا نهُد عم هئامب طِّتسا اذإو

 :ءيشلا ديسو .00"2حلولا مُكيادإ ُديَس» :هعفري سنأ ثيدح نم :؛هئنس» يف هجام نبا ىور :حلم
 ُكِشوُيَس 2 ٠ :ًاعوفرم ؛رازبلا دنسم» يفو ءلملاب حلصي امنإ مادإلا بلاغو هيلع ٌموقيو ءهحلصُي يذلا وه
 ."”«حلملاب الإ املا ْحلصَي الو .ٍماَملا يف حملا لكِ ٍساّنلا يف اوُنوُكَت ْنأ

 َعَيْرأ لَوْ هللا ند : ًاعوفرم امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع : «هريسفت» يف يوغبلا ركذو
 .هبشأ فوقوملاو .©0:خلملاو قاملاو ٌناَثلاو «ديِدَحلا :ضرألا ىلإ ِءاَمَّسْلا ّنِم ِتاَكَرَب

 نأ كلذو ءةضفلاو بهذلا ىتح هطلاخُي ءيش َّلُك حلصُيو «مهتمعطأو سانلا ماسجأ حِلْصُي حلملا
 كفيشنتو «ةظيلغلا تابوطرلل ٌباهذإو ٠ «ليلحتو ءالج هيفو ءًاضايب ةضفلاو ءةرفُص بهذلا ٌديزت ٌةوق هيف

 . حّوقتملا برجلا نم ٌعفنو ءاهداسفو اهتنوفع نم نمو «نادبألل ٌةيوقتو ءاهل

 غنميو «كلذ يف ٌعلبأ يناردنألاو .ةّرَفُظلا قحمو ؛نيعلا نم دئازلا محللا علق هب لجتكا اذإو
 يقنُيو ءمهعفن ءءاقستسالا باحصأ ٌنوطب هب َكِلُد اذإو «زاربلا ٌرِيحُيو ء«راشتنالا نم ةثيبخلا حورقلا
 . ًادج ةريثك هعفانمو ءاهيوقُيو للا ٌدّشيو «ةنوُمعلا اهنع ٌعفديو ءٌنائسألا

 نونلا فرح
 :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع :«نيحيحصلا» ينو « عضوم ريغ يف نآرقلا يف روكذم :لخن

 كَم اَهْلكَم ٌةَرَجَّش رجّشلا نم َّنِإ» :هلو ئبنلا لاقف «ةلخن ٍراَّمْجِب يتأ ذإ ولو هللا لوسر دنع نحن انيب
 اهنأ يسفن يف عقوف «يداوبلا رجش يف نسانلا عقوف «؟يه ام ينوريخأ ٠ اَهَرَو ظقشَي آل مِلشُملا ٍلجرلا
 لوسر لاقف «ٌتكسف انس موقلا ٌرغصأ انأ اذإف ٌثرظن مث ؛ةلخدلا يه : لوقأ نأ ٌثدرأف «ةلخنلا
 .«©اّدكو اًذك نم ىلإ ٌبحأ اَهَتْلُق نوكت نآل :لاقف ءرمعل كلذ ٌثركذف فلْخَتلا يجد :كو هللا

 برض هيفو . مهدنع ام ٌرابتخاو « مهنيرمتو «هباحصأ ىلع لئاسملا ملاعلا ُءاقلإ ثيدحلا اذه يفف
 نيب مالكلا نع مهكاسمإو مهلالجإو مهرباكأ نم ءايحلا نِم ٌةباحصلا هيلع ناك ام هيفو . . هيبشتلاو لاثمألا
 ُفِرعَي امب ٌبيِجُي نأ دلولل هركُي ال هنأ هيفو . باوصلل هقيفوتو هدلو ةباصإب لجرلا حرف هيفو . . مهيديأ
 ةلخنلاب ملسملا يبشت هنمضت ام هيفو . . هيلع بدأ ٌةءاسإ كلذ يف سيلو «بألا هفرعي مل نإو «هيبأ ةرضحب

 .ماودلا ىلع هدوجوو ءاهرمث ٍبيطو ءاهلظ ماودو ءاهريخ ةرثك نم
 «ةهكافو ٌبارشو «ىولحو توقو ءاودو ءاذغ وهو «ًاعنايو ًاحلبو ءًاسبايو ًابطر لكؤي اهّرمثو

 .كورتم وهو «ىسيع يبأ نب ىسيع هدانسإ يف :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ؛(77215) هجام نبا هجرخأ )١(
 يناربطلا دانسإ 18/٠١: ؟عمجملا» يف يمئثيهلا لاقو ؛ةرمس ثيدح نم )7/١94(« يناربطلا اذكو ؛(؟1//٠) رازبلا هجرخأ (7)

 .فيعض .دعس نب رفعج ًاضيأ هيفو «لوهجم امهالك ةرمس نب ناميلسو ناميلس نب بيذج امهدنع لب ؛لاق اذك . نسح
 .هفرعأ ال نم هدانسإ يفو «يبلعثلا هجرخأ 0787 /4 «فاشكلا جيرخت» يف ظفاح لا لاقو ءدانسإ الب 77/0 يوغبلا دنع وه ()
 .ًارصتخم ةففيننلا ملسمو 2640 يراخبلا هجرخأ 2

 سئ ا سف ام ا



 نونلا فرح مقا (؟) دابعل ريخ يده يف داعملا داز

 0 ب 5

 ريغو «حوارملاو يناوألاو لّتاكملاو رصُحلا اهصوخُح نم ذختُيو «يناوألاو تالآلاو ءانبلل اهعوُدجو

 ةيودألا يف لخديو «لبإلل ٌتفلع اهاون ءيش رخآ مث ءاهريغو اياشحلاو ٌُلابحلا اهفيل نمو «كلذ

 هتعنصو ءاهرمث دضن نسحو ءاهرظنم ٌةجهبو ءاهتثيه ُنسحو اهتابنو اهترمث لامج مث ؛لاحكألاو

 «هتردق ٍلامكو «هتعنص عيدبو ءاهقلاخو اهرطافل ةرّكذم اهتيؤرف «هتيؤر دنع سوفنلا ةرسمو «هتجهبو

 .نطابو رهاظ عفنو ّهلُك ٌريخ وه ذإ ءنمؤملا لجرلا نم اهب ُةبشأ ءيش الو ؛هتمكح مامتو

 يهو ؛همالك عامسو «هبرق ىلإ ًاقوش هقراف امل لف هللا لوسر ىلإ اهُعذج ٌنح يتلا ةرجشلا يهو

ثيدح يف درو دقو مالسلا هيلع ىسيع تدلو امل ميرم اهتحت تلزن يتلا
 اوُمِرْكأ» :رظن ودانسإ يف 

 ."00ه51 هن ٌقِلُخ يِذَّلا نيلطلا ّنِم ْتَقِلخ اَهَنِإَك ةَلْخَتلا مُكَتْمَع

 هباتك يف امهنيب هللا نرق دقو :نيلوق ىلع سكعلاب وأ ٍةَلَبَحلا ىلع اهليضفت يف ُسانلا فلتخا دقو

 ؛هتبنمو هناطلس لحم يف امهنم دحاو ّلُك ناك نإو «هبحاص نه امهّدحأ ٌبرقأ امو ؛عضوم ريغ يف
 . َعفنأو لضفأ هقفاوت يتلا ضرألاو

 ماذجلاو نونجلا بع ٍبْلَقلا يف َّنِإَف ٍسِجْرّكلا مشب مُكْيَلَم» :حصي ال ثيدح هيف :سجرن

 ىلإ ةرئاغلا ّحورقلا لمدُي هّلصأو «ةيناثلا يف سباي راح وهو .©"7(سجرّنل مش الإ اهعطقي ال ءٍصَرَبلاو

 َبذجو ؛ءيقلا جيه ءقولسم لكأ وأ هؤام َبِرُشو حظ اذإو ةَّلباَج ةيلاج ةلاّسَغ ةوق هلو ءبَصَعلا
 ًةِرِسَعلا تاليبُدلا رجفو «حورُقلا ٌحاسوأ ىقن «لسعلاو ةّئِسْرِكلا عم َحيِبُظ اذإو «ةدعملا رعق نم ةبوطرلا

 . جضنلا

 غامدلا ددس ٌحتفيو «يوق ليلحت هيفو «درابلا ماكُزلا عفني ٌفيطل «ةرارحلا لدتعم هٌرهزو

 قش اذإ هنم قرحملاو «ةراحلا سوؤرلا ٌعَّدصيو «يوادوّسلاو بطرلا عادّصلا نِم ٌعفنيو «نيرخنملاو

تشلا يف هَّمش نمدأ نمو «ًافعاضم راص «َسِرْغو «ًابيلص هلصب
 نم ٌعفنيو «فيصلا يف ماسربلا نم نأ ءا

 نم ٌعفنيو «غامدلاو ّبلقلا يوقي ام ةيرطعلا نم هيفو «ءادوسلا ةرملاو مغلبلا نم ةنئاكلا سأرلا عاجوأ

 .نايبصلا عرصب بهذي هُّمش :«ريسيتلا»" بحاص لاقو ءاهضارمأ نم ريثك

 أدب ىلا اذإ ناك كي ّيبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةملس ّمأ ثيدح ني :هجام نبأ ىور :ةّرون

 . اهّلثمأ اذه ثيداحأ ةدع اهيف درو دقو ؛©"”هلهأ هدسج ٌرِئاسو «ةرونلاب اهالطف «هتروعب

 «نآزجج سلك :اهلصأو ءدواد نب ناميلس «ٌةرونلا هل تَعْيّصو «مامحلا لخد نم لوأ َّنِإ :ليق

 ىلطُي مث «هتقرُز دتشتو (ٌجَضْنَت ام ردقب مامحلا وأ سمشلا يف ناكرتُيو «ءاملاب ناطلخُي ءءزج خينرزو

 . اهتيران باهذإل ءانحلاب اهناكم ىلطُيو «لسغي مث ءءامب سمي الو .لمعي امثير ةعاس سلجيو «هب

5 
 ءيَش َلّوأ ناك ٍضْرَألا ىلإ ظبخأ اّمَل َمَدآ نإ» :ًاعوفرم «يوبتلا بطلا» هباتك يف ميعن وبأ ركذ : قب

 ؛يلع ثيدح نم 2144/١ ؟تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو 21475 /1 يدع نباو ء795/4 «ءافعضلا» ف يقعلا هجرخأ )١(
 يلع نم وضوملا» يف يزوجلا نب يدع نبا يف ٍليقعلا هجرخأ

 .ءيشب سيل لطاب ربخ وهو
 : . 55 ص يبهذلل يوبنلا بطلا يف يبهذلا هركذو ءادنسم .هيلع فقأ مل (1)

مل تباث يبأ نب بيبحو .عطقنم وهو «تاقث هلاجر ثيدح اذه :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ((919/81) هجام نبا هجرخأ (0)
 

 . ةعرز وبأ هلاق «ةملس مأ نم عمسي



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 444 واولا فرح

 2 ” ©90ورجَم لَدلَق لغم اَهّشت اذإو" هب يرسأ ةليل ىهتنملا ةردس ىأر هنأ :هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يف ّنّْتلا كي يبنلا ركذ دقو . اقتل اًمِراَمِث ْنِم لك

 ؛ءارفصلا نكسُيو «ةدعملا غُبديو «لاهسإلا نم عفنيو «ةعيبطلا لّقعي ردسلا رجش رمث :قبنلاو
 هّقيوسو ءمضهلا ءيطب وهو «يوارفصلا بَرُذلا عفنيو ءامغلب دلوُيو ؛ماعطلا يهشيو ,ٌندبلا وذغيو
 .دهشلاب هترضم عفدتو «ةيوارفصلا ةجزمألا ٌحِلْضُي وهو ءاشحلا يوقي

 دراب هسبايو ؛بطر دراب هبطر نأ حيحصلاو .نيلوق ىلع ؟سباي وأ بطر وه له ؛هيف فلتخاو
 . سباي

 ءاهلا فرح

 :ةعوضوم يه لب ءاهلثم تْيثي الو دل هللا لوسر نع ْحِصَت ال ثيداحأ ٌةثالث اهبف درو : اًيدْنِه
 ِقَرَو ْنِم ٍةَكَرَو ْنِم اما : ثلاثلا , هٌرْخِس الو مس هيف لِي ْمَل اهيلع َماَن من ءاّيدنهلا َّلَكأ ْنَم : يناثلا . هيلع طفت بلا ني ٌتارطقو الإ مايألا َنِ موي سل هَ ْءوُصْفتَالَو ءاّبدنهلا اوُلُك' :اهدحا

 , 7هقئججللا نم ٌةَرظَق اَهِيَلَعو الإ ءابدنهلا
 ينو «ةبطر ةدراب ءاتشلا يف يهف «ةنسلا لوصف بالقناب ٌةبلقنم ءجازملا ةليحتسم يهف ءدعبو

 دوجأ يهف ءاهنم ّيربلا ٌةصاخو نطبلا ِتّلقع «لخب تلكأو تحبط اذإو «ةدعملل ٌةديج «ٌةدربم ةضباق يهو «سبيلاو ةدوربلا ىلإ ليمت اهلاوحأ بلاغ يفو «ةليتعم ٍفيرخلاو عيِبّرلا يفو «ةسباي ةراح فيصلا
 . اهفعض نِم عقنتو ءًاضبق دشأو ؛ةدعملل

 نيعلا ماروأ نمو «سرقُتلا نِم عفنتو «ةدعملا يف ضراعلا باهتلالا تبلس ءاهب دّمضت اذإو
 ددُّسلا حتفتو «ةدعملا يوقُت يهو «برقعلا عسل نِم تعفن ءاهلوصأو اًهِقَرَوَب دّمضُت اذإو «ةراحلا
 اشحألاو قورعلاو لاحطلا ددُس حتفتو ءاهدرابو اهّراح :اهعاجوأ نم عفنتو «ءدبكلا يف ةضراعلا
 . ىلكلا يراجم يفتت

 ءام هب طلح اذإ اميس الو ,يددسلا ناقرّيلا نم عفني رّصّتعملا اهؤامو ءامّرمأ ٍديكلل اًهُعفنأو
 «ةدعملا يف ام ولجيو ءاهلّلحو اهدّرب ةراحلا ماروألا ىلع عضوو ءاهُقرو َّقُد اذإو «بطرلا جنايزارلا
 وأ تلسُم ىتم اهنأل «ةضوفنم الو ةلوسغم ريغ تلكأ ام ٌحلصأو «ءارفصلاو مدلا ةرارح ءىفطُيو
 . مومسلا عيمج نم ٌعفنت ةيقايرت ةوق كلذ عم اهيفو ءاهُتٌّوق اهتقراف تْضِقُ

 ءاهّلصأ ٌرصّنعا اذإو «ةلاتقلا ةيودألا نم صّلخ «ٌتيزلا هيلع ٌبّصو ءاهؤام ٌرِصّتعا اذإو ؛مومسلا ٌرثكأ مواقُيو «برقعلا غدل نم ٌعفنيو «قايرتلا يف اهّقرو لخديو ءاّشَعلا نِم عفن ءاهئامي لحّتكا اذإو
 .نيعلا صضايب ولجي اهلصأ نبلو هروبنزلا عسلو «برقعلا عسلو «يعافألا عسل نم عفن ؛هؤام َبِرْشو

 واولا فرح
 َتْيَرلا تعني ناك هنأ كك يبنلا نع «مقرأ نب ديز ثيدح نم :؛هعماج» يف يذمرتلا ركذ :سرو

 .ةعصعص نب كلام ثيدح نم :077017) يراخبلا هجرخأ )2١
 778/9 «ةعونصملا ءىلآللاهو ء7*٠٠ /7 يزوجلا نبال «تاعوضوملا# رظنأ نلف
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 ءايلا فرح 44 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 تتار (5) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . "0هيكتشي يذلا ٍبْناَجلا نم ُدَليو وب ُدَلُي :ٌةداتق لاق ءِبْنَجلا ٍتاَّذ ْنِم َسْرَّولاو

 ٍتاَذ ْنِم قي هللا ٌلوسر ّتعن :لاق ءاضيأ مقرأ نب ديز ثيدح نم «هنئس» يف هجام نبا ىورو

 . ")هي ُدلُي اتيزو ًاطشُقو ًاسْرَو ٍبْنَجلا

 ثُثناكو ءامْؤَي نيعبرأ اَهِساَفِ َدْعَ عفت ءاَسقتلا ٍتناك :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع حصو

 ."0فّلكلا ني اَهِهَجَو ىَلَع َسْرَولا يلظَت اًناَدحِإ

 الو ءبرعلا ضرأ ريغب هفرعأ ٌتسلو «يربب سيلو «ًاعرز عرزُي سرولا :يوغللا ةفينح وبأ لاق

 .نميلا دالب ريغب برعلا ضرأ نم

 ٌليلقلا ؛ديلا يف نيللا ٌرمحألا هٌدوجأو ؛ةيناثلا ةجردلا لّوأ يف ةسوُبيلاو ةرارحلا ىف هثوقو

يِلط اذإ ندبلا حطس يف ةئئاكلا روثبلاو «ةكجلاو ٍفّلُكلا نم عفني '«ةلاخنلا
 «ةغخباص ةضياق ٌةوق هلو هب َ

 . مهرد ُنزو هنم ةبرشلا ٌرادقمو ءحَضَولا نم عفن َبِرُش اذإو

ةكحلاو قهبلا ىلع هب خطل اذإو «يرحبلا طسُقلا عفانم نم ٌبيرق هعفانمو هجازم يف وهو
 ٍروثبلاو 

 .هابلا ىلع يوقُي سرولاب غوبصملا ٌبوثلاو ءاهنم عفن ةعفّسلاو

 داوسلاب غبصلا زاوج يف فالخلا ٌركذ ًابيرق مدقت دقو «رعشلا دّوست يهو «لينلا قرو يه :ةّمْسو

 .هلعف نمو

 ءابلا فرح

 «قاس ىلع ٌموقت ال رجش لك :ةغللا يف هنإف «ّمعأ ٌنيطقيلا ناك نإو «عرقلاو ءاّبُدلا وهو : نيطقي

 .[تافاصلا] 7(4) نيني ني ٌةَرَجَس هع اَمآَوط : ىلاعت هللا لاق «رايخلاو ءاثقلاو +يطبلاك

 قاس هل ام رجشلاو ءًارجش ال ًامجن ىمسُي قاس ىلع موقي ال ام :ليق نإف
 -ةغللا لهأ هلاق

 ؟ 4 نيني ني ٌةَرَجَسظ : ىلاعت لاق فيكف
 نيب ٌقرفلاف «هب ديقت ءيشب ديم اذإو ءهيلع موقي قاس هل ام ناك ٌَّقْلِطُأ اذإ رجشلا نأ :باوجلاف

 .ةغللا بتارمو «مهفلا يف عفنلا ميظع مهم باب ءامّسألا يف ديقملاو قلطملا

 دقو .نيطقيلا ةرجشو «عرقلاو ءابدلا ىمسُي هرمثو ؛ءابّذلا تابن وه نآرقلا يف روكذملا نيطقيلاو

 سنأ لاق ءهعنص ماعطل وي هللا لوسر اعد ًاطايخ نأ كلام نب سنأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف تبث

 :سنأ لاق ءٌديدقو ءاّبُك هيف ًاقرمو «ريعش نم ًازبُح هيلإ بّقف « قي هللا لوسر عم ُتبهذف :هنع هللا يضر

 . «طءويلا كلذ ني هاّبُلا ُبِحَأ لزأ ملف قفْحّصلا يلاوح ني ءاّيثلا منتي كي هللا لوسر ُتيأرف

 نم كّل اي :لوقيو «عرقلا لكأي وهو ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ ىلع ٌتلخد :تولاط وبأ لاقو

 . كاّيإ قي هللا ٍلوسر ٌبُحل ىلإ ِكّبحأ ام ٍةرجش

 كلذ عمو ؛07081) «بيرقتلا» يف امك فيعض ؛يرصبلا هللا دبع وبأ نوميم هيف «فيعض ٍدانسإب )5١198(« يذمرتلا هجرخأ )١(

 .٠ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 )١( مدقتملا دانسإلاب 755717(2) هجام نبا هجرخأ .

 .ةلوبقم اهنإف «ةيدسألا ةسم ىوس «تاقث هلاجرو :(148) هجام نباو :(19) يذمرتلاو :(711) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(5041) ملسمو ,((0475) يراخبلا هجرخسأ (4)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 ءايلا فرح

 لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع فيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم :«تايناليغلا» يفو
 .©0«نيزحلا َبْلَق دشن اهّنِإَ وابدا َنِم اًهيِف اورثكأك ءارذق مُتْحَبط اذ ةِّئاَع ايد :ولكي هللا ٌلوسر يل

 هنم دّلوت مضهلا لبق دسفي مل نإو «رادحنالا ٌعيرس وهو ءًاريسي ءاَذِغ وذغي «بطر دراب :نيطقيلا
 هنم دّلوت «لدرخلاب َلكُأ نإف هٌيحصي امل سناجم دومحم طلخ هنم دّلوتي هنأ هتيصاخ نمو ءدومحم ظلخ
 . ًاديج ًءاذغ ندبلا اذغ لجرفسلاب مط نإو ءضباق ضباقلا عمو «حلام طلخ حلملابو «فيّرِح طلخ

 نيلم وهو «سأرلا هب لسغ وأ برش اذإ راحلا عادّصلا بهذيو ءشطعلا ٌعطقي هؤامو ءمغلبلا مهيلع ُتلاغلا نمو «نيدوربملا مئالي الو «نيرورحملا عفنيو ءايمغلب ًابطر ًءاذغ وذغي يئام تفيطل وهو
 . ًاعفن هنم ّلجعأ الو ؛هلثمب نورورحملا ىوادتي الو «لمعتسا فيك نطبلل

 ضعبب ٌبِرْشو هؤام جرختساو «رونتلا وأ نرفلا يف يوُشو «نيجعب مطل اذإ هنأ :هعفانم نمو
 نيبجنرتب ٌبِرُش اذإو «ًانسح ءاذغ ىذغو ءشطعلا عطقو «ةبهتلملا ىمحلا ةرارح نكس «ةفيطللا ةبرشألا
 .ةضحم ءارفص لهسأ ىّبرم لجرفسو

 . غامدلا يف ةراحلا ماروألا نم عفن ؛خوفايلا ىلع دامض هنم َلمُمو نه اذإو أعم ةرمو ًامغلب ٌرَّدحأ «نورطن نم ءيشو «لسع نم ءيشب هؤام َبِرُشو «ٌعرَقلا خبط اذإو
 ماروألا نِم تعفن «نذألا يف اهنم رطقو ؛درولا نهدي اهؤام طِيخو «هثدارجب تّرِصُع اذإو

 باحصأل عفنلا ٌديدش وهو ؛راحلا سرقّتلا نمو «ةراحلا نيعلا ماروأ نم ةعفان هتدارٌجو ؛«ةراحلا
 دّلوو ءدسفو هتعيبط ىلإ لاحتسا «ًائيدر ًأطلخ ةدعملا يف فداص ىتمو «نيمومحملاو ةراحلا ةجزمألا
 . يّرُملاو ٌلخلاب هترضم ُمفدو ءائيدر ًاطلخ ندبلا يف

 لوسر َّنأ هنع هللا يضر سنأ نع ركذُيو ءلاعفنا اًهعرسأو «ِةيذغألا ٍفطلأ ني وهف ٍةلمجلابو
 . هلكأ نم ٌرْيكي ناك لَو هللا

 ءرِذاحملا يف عفنلا ميظع رصتخم لصفب ٍبابلا اذه يف مالكلا َمهخأ نأ ُتيأر دقو :لصف
 هتلقن «ريذاحملا» باتك يف ًالصف هيوسام نبال ُثيأرو «باتكلا ٌةعفنم ّمتتِل ٍةعفانلا ةيلكلا اياصولاو
 :لاق .هظفلب

 .هسفن الإ ٌنَمولي الف ءتفلكو ًاموي َنيعبرأ لصبلا لكأ نم
 .هّسفن الإ ٌنمولي الف ءٌبَرَج وأ نهب هباصأف احلام لكأف ءّدّصتفا نمو
 .هّسفن الإ نّمولي الف ّةَوُقَل وأ جلاف هباصأف «ٌكمسلاو ضيبلا هتدعم يف عمج نّمو
 .هسفن الإ ّنمولي الف ءٌّجلاف هباصأف :ءىلتمم وهو ٌمامحلا لخد نمو
 .هّسفن الإ ٌنَمولي الف ءٌسِرِقِي وأ ّصَرَب وأ ءماذجم هباصأف .ٌكمسلاو َنبللا هتدعّم يف عمج نمو
 .ةسفن الإ ٌنَمولي الف ءسرقن وأ ٌصَرَي هباصأف «ٌليبنلاو َنبللا هّيدعُم يف عمج نمو
 .هسفن الإ ٌنمولي الف «ًالّبخم وأ ًاتونجم تدلوف ؛هلهأ ءىطو ىتح لستغي ملف «ملتحا نمو
 .هسفن الإ ٌنَمولي الف ءوبَر باصأف ءهنم ًالتماو .ًادراب ًاقولسم ًاضيب لكأ نمو

 . هنهو ليلد هب هدرفت نكل هيلع تكسو يعفاشلا ركب يبأ دئاوف يف هانبور :هلوقب 1١/7 «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا هركذ فلز



 ءايلا فرح وا (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 .هسفن الإ | ٌنمولي الف «ةاصح هباصأف ءٌعِرْفُي ىتح رِيْضَي ملف ٠ «عماج نمو

 .هَسفن الإ ٌنمولي الف ءءاد هباصأ وأ ؛ةوقل هباصأف ءأليل ةآرملا يف رظن نمو

 «ريساوبلاو «جنلوُقلا نائروُي امهنإف «ٌكمسلاو ضيبلا ٌعمجت نأ ٌرذحا : : عوُشِيَتْحَب نبا لاقو :لصف

 سارضألا ٌمجوو

 ماّمحلا دعب داصتفالاو حلاملا كمسلاو ةحولملا ُلكأو .هجولا يف فَلا كلوي ضيبلا لأ ةمادإو

 .برجلاو قهبلا دلوُي
 .جلافلا ُدّلوي ّيرطلا ِكمسلا لكأ دعب درابلا ءاملاب ُلاستغالا . ةناثملا رِقعي منغلا ىلُك لكأ ةمادإ

 لوط . ةاصحلا دّنوي هّبيقع ءاملا قيرهُي نأ ريغ ني ٌحامجلا . ماذُجلا ُدلوِي ضئاحلا ةأرملا ءطو

 .يودل | ةءادلا دّنوُي جرخملا يف ثكُملا

 ِكرتب ةحصلا اوُميدتسا :لاقو .عفانلا نم راثكإلا نم ٌريخ راضلا نِم لالقإلا :طارقبأ لاق

 .بارشلاو ماعطلا نِم ءالتمالا ِكرتبو «بعتلا نع لساكتلا

 «أمظ ىلع برشيلو «ءاقن ىلع لكأيلو «ءاذِؤلا دّوجيلف «ةحّصلا دارأ نم :ءامكحلا ٌضعب لاقو

 ىلع هسفن َضِرْعَي ىتح مني الو ءاَشَعلا دعب ٌشمَتيو «ءادغلا دعب دّدمتيو «ءاملا برش نِم للّقُبلو

 ديدقلا ٌلكأو ءاتشلا يف رشع نم ٌريخ فيصلا يف ةرمو «ءالتمالا ٌبيقع مامحلا لوخد رذحيلو «ىالخلا

 ىوريو ءءاحصألا َنادبأ مقستو «ىايحألا ٌرامعأ ُمُِهُت زئاجعلا ُه ةعماجمو «ءانفلا ىلع ٌنيعم ليللاب سبايلا

 «برعلا بيبط ٌةَدَلُك نب ثراحلا مالك نم هّضعب امنإو «هنع حِصي الو «هنع هللا يضر يلع نع اذه

 .هريغ مالكو

 «ءادرلا ففخُيلو ءاَّشَعلا لجعُيلو «ءاّدغلا ٍرِكابْيلف  ءاقب الو  ءاقبلا هرس نم :ثراحلا لاقو

 .ءاسنلا َنايشغ ّلِقْيلو

 «ءالتمالا ىلع مامحلا ُلوخدو «ةنطبلا ىلع ٌغامجلا : :ندبلا ٌمِدهت ءايشأ ٌةعبرأ :ثراحلا لاقو

 1 .زوجعلا ٌعامجو «ديدقلا ٌلكأو

 ال :لاقف ؛كدعب نم هيلإ يهتنن رمأب انرُم :اولاقف «نمانلا هيلإ عمتجا ثراحلا ٌرِضّتحا املو

 ام مكّدحأ ٌنَجلاعتي الو ءاهجضُت ناوأ يف الإ ةهكافلا نِم اولكأت الو «ةباش الإ ءاسنلا نم اوجوزتت

 محلل ةتبنم «ةرملل ةكلهُم ؛ «مغلبلل ةبيذُم اهنإف ءرهش لك يف ةّدِعَملا فيظنتب مكيلعو ؛ءادلا هندي لمتحا

 . ةوطخ نيعبرأ شميلف ىّشعت دعت اذإو ؛ةعاس هئادغ رثإ ىلع منيلف ءمكدحأ ىَّدغَت اذإو

 الإ خكدت ال :لاقف ؛كنع اهُدخآ ةفص يل فصف «يل ىقبت د ال كّلعل : :هبيبطل كولملا ٌضعب لاقو

 ءاهجضُت يف الإ ةهكافلا لمت الو «ةلع نم الإ ءاودلا برشت الو ءايتف الإ محللا ني م لُكأت الو «ةباش

 نيسمخم ولو يشمت ىتح منت الف اليل َتلكأ اذإو «ّمانت نأ سأب الف ًاراهن ٌتلكأ اذإو .ماعطلا ّمضم ْدِجأو

 نأ َلبق مامحلا نم ذُو «لوبلا سيحت الو «عامجلا ىلع ٌنَمَراكتت الو «عوجت 3 ىتح ّنلكأت الو «ةوطخ

 زجعتف «وغضم نع كئانسأ زجعت ام لكأت نأ َكايإو ٌماعط كِيَدِعَم يفو ًاماعط ّنّلكأت الو «كنم ٌلُخأي

 هجرخُت الف «كدسج يف مدلا ٌرنكلا َمْغِنو ءكّمسج يّنت ةئيقب عوبسأ لك يف كيلعو ءهمضه نع كن َدَعَم

 .هجارخإ ىلإ ةيودألا ُلِصَت ال ام قابطألا نِم جرخُي هنإف «مامحلا لوخدب ٌكيلعو ءهيلإ ةجاحلا دنع الإ



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كل ءايلا فرح

 «عامج ريغ نم لسغلا ٌةرثكو ؛بيطلا مشو «محللا ٌلكأ :ندبلا يوقُت ةعبرأ :يعفاشلا لاقو
 ٌةرثكو «قيرلا ىلع ءاملا برش ٌةرثكو مهلا ٌةرثكو «عامجلا ٌةرثك :ندبلا نوت ٌةعبرأو .ناّتَكلا ٌسبلو
 «ةرضُحلا ىلإ ٌرظنلاو «مونلا دنع لحكلاو «ةبعكلا َلايِح ُسولجلا :رصبلا يوقت ٌةعبرأو . ضماحلا لكأ
 ٌدوعقلاو ؛ةأرملا جرف ىلإو ءبولصملا ىلإو ءِرَّذقلا ىلإ ٌرظنلا :رصبلا ٌنِهوت ٌةعبرأو . سلجملا فيظنتو
 ديزت ةعبرأو .بورخلاو «قتسفلاو «لفيرطإلاو «ريفاصعلا لكأ :عامجلا يف ديزت ةعبرأو .ةلبقلا ٌريدتسم
 .ءاملعلا ٌةسلاجمو «نيحلاصلا ٌةسلاجمو ؛كاوّسلاو ؛مالكلا ني لوضُفلا ُكْرَت :لقعلا يف

 «ظياغملا عّرجتو «ةبحألا ٌقارفو ديلا ٍتاذ ٌُرَصِق :نلتق امبرو َندبلا َنبْذُي سمخ :نوطالفأ لاقو
 .ءالقعلاب لهجلا يوذ كحضو ءحصنلا ٌدرو

 لكات ال :توملا ًةلع الإ لتعي ال نأ ريدج وهف اهَطِفَح ْنَم ٍلاصخب كيلع :نومأملا ٌبيبط لاقو
 «همضه نع كّتدعم ٌرجعتف ؛هغضم يف ٌكسارضأ ُبِعنُي ًاماعط لكأت نأ َكايإو «ماعط كِتَدِعَم يفو ًاماعط
 ٌكايإو «ةأجفلا توم ثروُي هنإف ءزوجعلا ةعماجمو كايإو «ةايحلا رون ءىفطُي هنإف ءعامجلا ًةرثكو كايإو
 .فيّصلا يف ءيقلاب كيلعو «هيلإ ةجاحلا دنع الإ ّدصفلاو

 .ةعيبطلل داعم وهف ٍريثك ّلُك :هلوق طارقبأ تاملك عماوج نمو
 ًاماعط لِيْذَأ ملو «نيثيدر نيماعط نيب عمجأ مل ينأل :لاقف ؟ُضّرمت ال كلام :سونيلاجل لبقو

 .هب تيذأت ًاماعط ٍةدعملا يف ٌلسيخَأ ملو «ماعط ىلع
 ٌحامجلاو ءريثكلا لكألاو ءريثكلا ٌمونلاو «ريثكلا ٌمالكلا :مسجلا ضرمُت ءايشأ ةعبرأو :لصف

 . ريثكلا

 .ٌبيشلا لجبعيو «هفعضُيو غامدلا جم لّلقُي : ريثكلا مالكلاف
 تايوطرلا ٌدّلويو «لمعلا نع لسكُيو «نيعلا ُحّيهُيو ءبلقلا يمعُيو ءهجولا ٌرّْفصِي :ريثكلا ٌمونلاو

 .ندبلا يف

 .ةرسعلا ءاودألاو «ةظيلغلا حايرلا ُدّلويو ءمسجلا فعضُيو «ةدعملا مف ٌدِسفي ٌريثكلا ٌلكألاو
 ثروُيو ءٌبصعلا يخرُيو ءندبلا تابوطر فّمجيو ءىوُقلا فعضُيو ؛ندبلا ٌدهي :ريثكلا عامجلاو

 رثكأ هفاعضإو «يناسفنلا حورلا نم هب للحتي ام ةرثكل غامدلا ٌصخيو «ندبلا ٌعيمج ٌهررض ُمُعَيو ددُّسلا
 .ًاريثك ًائيش حورلا رهوج نم غرفتسيو .تاغرفتسملا عيمج فاعضإ نم

 «ةيبوبّشلا نس عم ًالالح نسلا ةئيدح ةليمج ةروص ني ةقداص ٌةوهش فداص اذإ نوكي ام ٌعفنأو
 هنراقُي ملو ءهيف طرقُي ملو «ةيناسفنلا لغاوشلا نم بلقلا ءالَححو هب دهعلا ٍدعُبو «هتبوطرو جازملا ةرارحو
 دري وأ ءطرفم ٌرح وأ «ةمات ةضاير وأ غارفتسا وأ ءءاوخ وأ ءطرفم ءالتما نِم هعم هّكرت يغيني ام
 «هبسحي ررضلا نم هل لصح دقف َدِقُم اهيأو ءادج هب عفتنا «ةرشعلا رومألا هذه هيف ىعار اذإف «طرفم
 .لبعملا كالهلا وهف ءاهرثكأ وأ اهلك تدقُف نإو

 لاقو .ةعفان ةلدتعملا ةيمحلاو «ضرملا يف طيلختلاك ءةحصلا يف ةطرفملا ةيمحلاو :لصف
 نابُعلا اوبئتجا :بيبط ىلإ مكب ةجاح الو «عبرأب مكيلعو «ًائالث اوبنتجا :هباحصأل سونيلاج
 الو ءمكعبش ٌقوف اولكأت الو ءماّمحلاو .ىوُلَحلاو ءبيلُّعلاو ءمسّدلاب مكيلعو «نتّنلاو ءناخدلاو



 ءايلا فرح 4 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لكأي الو ءءافق ىلع ةمكُر هب نم مني الو ءءاسملا دنع ٌروجلا اولكأت الو «ناحيّرلاو ءجوُردابلاب اوللختت

 الو «هثيع هملؤت نَم أيقتي الو «توملا ٌةرطاخم هنإف ءدصتفا نم يشملا عرسُي الو ءًاضماح ٌّمغ هب نم

 قيتعلا ناجنذابلا اوُيرقت الو «سمشلا يف ةدرابلا ىمحلا ُبحاص مني الو «أريثك ًامحل فيصلا يف اولكأت

 يف همسج َكَّلَد نمو «لالعألا نم نِمأ «راح ءام نِم ًاحدق ءاتشلا يف موي لك برش نمو «رزبملا

 «يمور ىكطْضُم ليلق عم تانسْؤّس ٌسمخ لكأ نمو ؛ةكحلاو برجلا نم نمأ نامرلا روُّشقب مامحلا
 فظن ءركسلا عم خيطبلا رزب لكأ نمو «دسفت الو هنَدِعَم فُعضت ال هرمع لوط يقب ءكسمو ماخ دوعو

 .لوبلا ةقرح هنع تلازو ؛هتدعم نِم ىصحلا

 .رهسلاو ؛ٌعوجلاو «نزحلاو ءٌمهلا :ندبلا ٌمدهت ٌةعبرأ : لصف

 .رامثلاو «بوبحملاو «يراجلا ءاملا ىلإو ءَةرضُحْلا ىلإ رظنلا : خرفت ةعبرأو

 ٌةرثكو «ردعلاو «ليقثلاو ضيغبلا هجوب يسمتلاو حبصتلاو «ًايفاح يشملا :رصبلا ملظُت ةعبرأو

 .قيقدلا طخلا يف رظنلا ٌةرثكو «ءاكبلا

 ولحلا ماعطلا ٌلكأو «لدتعملا مامحلا ُلوخدو «معانلا بوغلا سبل :مسجلا يوقُت ةعبرأو

 .ةبيطلا حئاورلا مشو ءمسدلاو

 ريغ نع لاؤسلا ةرثكو «ٌةحاقولاو ؛ُبذكلا :هتوالطو هتجهبو هءام بهذتو ؛هجولا سبيت ةعبرأو

 .روجنلا ٌةرثكو ىلع

 .ىوقتلاو ءمركلاو «ءافولاو ءٌةءورملا : هتجهبو هجولا ءام يف ديزت ةعبرأو

 .ةميمنلاو ءبذكلاو ءٌدسحلاو ءربكلا :تقملاو ءاضغبلا ٌُبلجت ةعبرأو

 لوأ ركذلاو .ةقدصلا ٌدُّهاعتو «راحسألاب رافغتسالا ٌةرثكو «ليللا ُمايق :قزرلا ٌبِلِجت ٌةعبرأو

 .هّرخآو راهنلا

 .ةنايخلاو ءُلّسّكلاو «ةالصلا ٌةلقو ءةحبصلا مون :قزرلا عنمت ةعبرأو

 .ٌمغلاو ءٌمهلاو ءافقلا ىلع ٌمونلاو ؛هكاوفلاو ضماحلا لكأ ٌناَمَدِإ :نهذلاو مهفلاب ٌرُضت ٌةعبرأو

 ءاذغلا ريبدت ٌنسحو ؛بارشلاو ماعطلا نم يّلمتلا ةلقو «بلقلا غارف :مهفلا يف ديزت ٌةعبرأو

 .ندبلل ِةّلِقثملا تالضفلا جارخإو ءةمسّدلاو ةولُحلا ءايشألاب

 «عامجلا ةرثكو ؛ناجنذابلاو «نوتيزلاو ءالقابلاو ءلصبلا لكأ ُنامدإ :لقعلاب ضي اممو

 ْ .مغلاو ءكحضلا ٌةرثكو ءركُّملاو ءراكفألاو «ةدحولاو

 لكأ نم ُثرثكأ ينأ الإ ةلع كلذل دجأ ملف ءسلاجم ثالث يف ٌتعِطُق :رظنلا لهأ ٌضعب لاق

 .ثلاثلا يف القابلا نمو ءرخآلا يف نوتيزلا نمو ؛مايألا كلت دحأ يف ناجنذابلا

 اهنم ريثكب ٌرفظي ال ٌرظانلا لعل يلمعلاو يملعلا بطلا ءازجأ نم ةعفان ةلمُج ىلع انيتأ دق : لصف

 هيلإ نييعئابطلا بي ٌةبسن يوبنلا بطلا نأو «ةعيرشلا َنيِبو امهنيب ام ٌبرق كانيرأو «باتكلا اذه يف الإ

 اميف نكلو ءريثكب هانفصو امم ٌمظعأو «هانركذ ام قوف رمألاو .مهبط ىلإ زئاجعلا بط ةبسن نم لق
 ٍةدّيؤملا ةوقلا نيب ام ملعيلف ءليصفتلا ىلع ةريصب هللا هقّزري مل نمو «هءارو ام ىلع ريسيلاب هيبنت هانركذ



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5404 ءايلا فرح

 ام نيبو ءاهايإ هللا مهحنم يتلا رئاصبلاو لوقعلاو .ءايبنألا هللا اهقزر يتلا مولعلاو هللا دنع نِم يحولاب

 «جالعلا نيناوقو ؛ةيودألا ىوق ركذو ؛بابلا اذهل امو كي ٍلوسرلا يدهل ام :ٌلوقي ًالئاق لعلو
 ؟ةحصلا رمأ ٍريبدتو

 هفاعضأ ٌفاعضأو هّئاعضأو اذه نإف كلي ٌلوسرلا هب ءاج ام مهف يف لئاقلا اذه ريصقت نِم اذهو
 ىلع هب هللا ُنُمَي َّنَم هلوسرو هللا نع مهفلا ٌنسحو ءهيلع هتلالدو ءهيلإ هداشرإو هب ءاج ام ضعي مهف نم
 .هدابع نم ٌءاشي ْنَم

 ايندلا حالصي ثوعبملا ٌةعيرش َنوكت نأ ركدُت فيكو «نآرقلا يف ةثالثلا بطلا ّلوصأ كاندجوأ دقف
 ءاهتحص ظفح ىلإ ةدشرم اهنأو «بولقلا حالص ىلع اهلامتشاك «نادبألا حالص ىلع ًةلمتشم ةرخآلاو
 هيبنتلاو سايقلا قيرطب ةميلسلا ةرطفلاو «حيحصلا لقعلا ىلإ اهُليصفت ّلِكُو دق ةيلك قرظب اهتافآ عفدو
 .هاداع ائيش لهج اذإ نمم نكت الو «هقفلا عورف لئاسم نم ريثك يف وه امك ءءاميإلاو

 ىنغتسال ءاهمزاولو صوصنلا يف ًامات ًامهفو «هلوسر ةنسو هللا باتك نمي ًاعلضت ٌدبعلا َقِزَر ولو
 .هنم ةحيحصلا مولعلا ٌعيمج ظبنتسالو هاوس مالك ّلُك نع كلذب

 مهيلع هللا تاولص لسرلا ىلإ مَّلسم كلذو هقلخو هرمأو هللا ةفرعم ىلع اهلك مولعلا ٌرادمف
 .هرمأو هقلخ يف هتمكحو هقلخو هرمأو هللاب قلخلا ٌملعأ مهف همالسو

 دبع نب دّمحم مهمامإو مهديسو مهمتاخ عابتأ ٌبطو .مهريغ بط نم خفنأو ٌحصأ مهعابتأ بطو 7
 بط فرع نم الإ اذه ُفِرْعَي الو غفنأو هُّحصأو بطلا لمكأ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص هللا
 ءًارطفو ًالوقع ممألا ٌحصأ مهو ؛ُسوافتلا هل ٌرهظي ذئنيحف ءامهنيب نزاو مث ؛مهّبطو مهاوس سانلا
 ني هتريخ مهلوسر نأ امك ءممألا نم هللا ةريخ مهنأل ٌنحلا ىلإ ءيش لك يف مهُبرقأو ًاملع مهُمظعأو
 دمحأ ُمامإلا ىور دقو .مهريغ هيف مهيناديال ٌرمأ ةمكحلاو ملحلاو «هايإ مهبهو يذلا ملعلاو «لسرلا
 »هلك هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب ٍثيدح نم :؟هدنسم١ ىف

 مهمولع يف هناحبس هللا ىلع اهتمارك ٌرثأ رهَظن'””«هلا ئَلَع امرك اًهُرْيَح مُكثآ َدَمَأ نيِعبَس َنوُنوُت من ووك م *ر سعدة (مدرعوو ا مث ةع# مل م 5 000
 مهلامعأو «مهلوقعو مهّلبق ممألا ٌمولع مهيلع ُْتْضِرُع نيذلا مهو .مهرطفو مهمالحأو .مهلوقعو
 هملع نم مهيلع ىلاعتو هئاحبس هللا ٌضافأ ام ىلإ ًالوقعو ًاملحو ًاملِع كلذب اودادزاف «مهتاجردو
 .ةملحو

 ىلع بلغ كلذلو «ىراصنلل ةيمغلبلاو ءدوهيلل ٌةيوارفصلاو مهل ةيومدلا ةعيبطلا تناك كلذلو
 ىلع بلغو هراْغَّصلاو ّمغلاو ٌمهلاو ٌنزحلا دوهيلا ىلع بلغو ءةنطفلاو مهفلا ٌةلقو ؛ٌةدالبلا ىراصنلا
 .رورسلاو ٌحرفلاو ٌةدجنلاو مهفلاو ٌةعاجشلاو لقعلا نيملسملا

 ام فرعو «هُمِلِع رُرَغو .هنهذ فلو .هُمهف ّنّسَح ْنِم اهرادقم ٌفِرعي امنإ قئاقحو ٌرارسأ هذهو
 : .قيفوتلا هللابو سانلا دنع

 )١( نسح دانسإب همم دمحأ هجرخأ .



 نيبراحملا يف همكح يف :لصف كلن (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

مر ا الا سها هسا حاسم
 

 عودُبلاو ةككنألاو ةبِضقألا يف ْهلِك هيده يف :لصف

 ٌضرغلا امنإو «ًاماع ًاعيرشت ٌةصاخلا ُةئيضقأ تناك نإو ماعلا عيرشتلا ركذ كلذ يف ٌضضرغلا سيلو

 «سانلا نيب مكحلا يف هيده ناك فيكو «موصخلا نيب اهب لصف يتلا ةيئزجلا تاموكحلا يف هيده ٌركذ

 .ةيلكلا هماكحأ نم اياضق كلذ عم ٌركذنو

 يف الجر سَبَح لي يبنلا نأ ءهدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب ثيدح نم ٍِكيهنع تبث :لصف

 . ؟"حيحص دانسإ اذه :ينيدملا نب يلعو دمحأ لاق .ٍةمْهُت

 هيلع بجوف ءدبع يف هل ًاكَرِش قتعأ ًالجر نجس هنأ :«هماكحأ» يف يهنع ٍدايز نبا ركذو

 . "ال همي عاب ىتح هقتع مامتتسا
 ١

 هدبع ّلتَق نميف همكح يف :لصف

هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «يعازوألا ىور
جف ءًادّمعتم هّدبع لتق ًالجر نأ «هّدج نع «

 هدل

 ب ُهْدُِي ملو ٌةبقر ٌّقِيعي نأ هرمأو ءٌةنس هافنو قدلج ةئام لو خئبنلا

 ُهَدْبَع لَتَق ْنَما : لي هنع «هئع هللا يضر ةّرْمَس نع «نسحلا ثيدح نم :دمحأ مامإلا ىورو

حب مامإلا ىلإ ًاريزعت هّلتق ناك «نسحلا هنم هعمس دقو ًاظوفحم اذه ناك نإف « 2؟هاَئلَعَك
 نم هاري ام بس

 . ةحلصملا

 «بيبح نب سامرهلا نع «ليمُش نب رضّتلا نع ءدواد وبأ ركذ امك «هميرغ ةمزالمب ًالجر ٌرمأو

 ايا : يل لاق مث هُةْمَّرْلا» : يل لاقف «يل ميرغب هل يلا ُتيتأ :لاق هنع ُهَللا يضر هّدج نع ءهيبأ نع

 1 1 - ١ همي اك يو 1 * كس هع سرب

 2 ؟كريِسأب ٌلَعْفَت نأ ٌديرُت اَم مُهَس يب اخأ

 توملل هسبحب :يأ :ديبع وبأ لاق . ©”ياصلا رْيصو «لتاقلا لتقب رمأ ةئدنأ «ٍديبع وبأ ىورو

 .تومَي ىتح ِنْجسلا يف ٌكِسْمُملا سبحُي ب : يلع نع ""ةهفنصم » يف قازرلا دبع ركذو

 نييراحملا يف همكح يف :لصف

ًاعوج اوثام ىتح مهكرتو «ءاعّرلا ّنيع اولمس امك مهنيعأ ٍلْمَسو «مهلجرأو «مهيديأ عطقب مكح
 

 . . "ءاعّرلاب اولعف امك ًاشطعو

 . 59/4 يئاسنلاو ؛(7550) دواد وبأو )١517(« يذمرتلا هجرخأ (1)

 .دانسإلا فيعض :لسرم اذهو «هب ءزلجم يأ نع 1 يقهيبلاو )١71717(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 .نسح وهو 2144 ؛ 157/8 يتطقرادلا هجرخأ (5)

 «ىربكلا» يفو ءل١ يئاسنلاو )١414(« يذمرتلاو «(4016) دواد وبأ اذكو ء1 ؟ ١21/ةهدمحأ هجرخأ (5)

 .فيعض هدانسإو «(7919)

 «بيرقتلا» يف امك ًاضيأ لوهجم هوبأو «يربنعلا يميمتلا بيبح نب سامرهلا ةلاهمجل فيعض ٍدائسإب «(514) دواد وبأ هجرخأ (0)

 ةقيتتلا

 .فيعضلا مسق نم لسرملاو ءًالسرم ةيمأ نب ليعامسإ نع ؛ 6/١ «بيرغلا» يف ديبع وبأ هجنرخأ (5)

 .(0107887) مقرب 0

 .سنأ ثيدح نم ((151/1) ملسمو «(5449)و (58:0) يراخبلا هجرخأ (8)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحل اهحرَّطَق ًالماح ٌةارمأ برض نميف 2/5 همكح يف :لصف

 لوتقملا يلوو لتاقلا نيب همكح يف :لصف
 . هليبس ىلخُ «ىلب :لاقف ؟؟َكبِحاَص مُنإو كنب وبي نأ ُديرُت اَمأ» :قلي لاقق ,كرمأب هثذخأ امنإ :لاقف ٌعجرف هلم وه ُهَلَتَق ْنإ» :لاق ءىّلو املف .«َكَبِحاَص َكَنوُد» :ٌَلاقف «فرتعاف ُةاخأ ّلتق هنأ ٌرخآ ىلع ىعّذا ًالجر نأ لك هنع :©"”«ملسم حيحص» يف تبث
 :نالوق ««هّلثم وهف» :هلوق يفو
 :لقي مل وهو «ةدحاو ٍةلزنمب ٌديفتسملاو وه راصف هيلع ام طقس هنم ديق اذإ لتاقلا نأ : امهدحأ

 ١ .وفعلاو دوقلا كرتب ّقحلا بحاصل ٌضيرعتلا هيف امنإو ؛ثيدحلا ىف لاكشإ الف ؛هلتق دعب ةلئامملا يضتقي اذهو ؛«هلثم وهف هلتق نإ» :لاق امنإو «لتقلا لبق هتلزنمب هنإ
 «ةيانجلاب ًايدعتم لتاقلا ناك ذإ «هلثم ٌدعتم وهف هب هلتقف هيخأ ّلتق دري مل ناك نإ هنأ :يناثلاو

 قلي هللا لوسر ىلإ َعِفْرَك .هلك هللا لوسر دهع ىلع لجر َّلِيُق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :هدنسم» يف دمحأ مامإلا ىور ام ليوأتلا اذه ىلع ٌلديو «لتقلا ٍدمتعي مل نم لتقب ٌدعتم ٌصتقملاو
 نإ اَمأ» : ىلولل و هللا لوسر لاقف ءهلتق ٌثدرأ ام !هللا لوسّر اي :لتاقلا لاقف :لوتقملا يلو ىلإ هعّفدُف
 ٌةدايز ثيدحلا اذه يف بيبح نبا باتك يفو 9 هليبس ىّلَخَك ؛ىراّثلا َتْلَكَم ُهَئْلُق مث «ًاقواَص َّناَك اّذِإ
 .«بلق أَطَحو يي ُدْمَع» :هكي يبنلا لاق :يهو

 َلَعَف امك هب ٌلَعفُي ةناو «ٌةيراج لتق نم ىلع ٍدَوَقلاِب همكح يف :لصف
 7 .؟9نْيَرَجَح نيب سر يري نأ لك هللا لوسر رمأف «فرتغاف دع - ئِلُح :يأ اهل حاضوأ ىلع ِنْيرجح َنيِب ةيراج َسأر ضر ًايدوهي نأ :«نيحيحصلا يف تبث
 لئقلا نأو «ٌلَعَف امك هب لعفُي يناجلا نأ ىلعو «ةأرملاب لجرلا ٍلتق ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 :لاق نمو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌرايتخاو «كلام ٌبهذم اذهو ءًامتح هلتق لب ؛هنع اوفعاف متئش نإو هوُتقاف منش نإ :لقي ملو ءاهئايلوأ ىلإ هعفدي ملل هللا لوسر نإف ؛يلولا ُنذإ هيف طرتشُي ال ةليغ
 .فيسلاب لتقُي لب «ةراجحلاب ٌةسأر خضرُت ال دهعلا ضقان نإف «ٌحِصَي مل دهعلا ضقنل كلذ لعف هنإ

 اهحرَطَق ًالماح ةأرما برض نميف هلي همكح يف :لصف
 ءاهنطي يف امو اهتلتقف رجحب ىرخألا امهادحإ تمر ليذُه نم نيتأرما نأ :«نيحيحصلا» يف

 : ًاضيأ هريغ لاق كلذكو ءاهب لتقُت نأو قرُعِب اهلمح يف ىضقف :©0يئاسنلا يفو .(29:نيحيحصلا» يف اذكه «ةلاقلا ةبَصَع ىلع ةلوتقملا ٌّيِد لعجو «نينجلا يف ٍةديلو وأ ٍدْبَع :ةرعب لك هللا لوسر اهيف ىضقف
 ةريره يبأ نع '”«هحيحص» يف يراخبلا ىور دقو .مدقت امل اهلتقي مل هنأ :حيحصلاو ءاهناكم اهلتق هنإ

 )١( مقرب )0580(.

 هجام نباو 21/8 يئاسنلاو :(4490) دواد وبأو حيحص نسح :لاقو «(1407) يذمرتلا هجرخأ امنإو ءدئسملا يف هرأ مل (5)
059 

 .سنأ ثيدح نم ,(1777) ملسمو ؛(77/45) يراخبلا هجرخأ ()
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١181(« ملسمو ؛(١1941) يراخبلا هجرخلأ (؟)
 .ةريره يبأ ثيدح نم (1904) مقرب (5) 3571/8 مقرب (0)



 هُنِتاق فرعُي مل نميف ةماسقلاب كلي همكح يف :لصف 5 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مسخ _ خ7 ++ 0 ا لايك

 ةأرملا نإ مث .ةديلو وأ دبع : :ةركب نايحل ينب نم ةأرما ٍنينج يف ىضق كي هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر

 ىلع َّلقعلا نأو ءاهجوزو اهينبل اهثاريم نأ لكي هللا لوسر ىضقف «تيفوُت ةرُّعلاب اهيلع ىضق يتلا

 .اهتبصع

 ةلقاعلا نأو «ةيدلل ًاعبت ةَّرُعلا لمحت ةّلِقاعلا نأو ءدوقلا بجوُي ال ٍدمعلا ةبش نأ مكحلا اذه يفو

 . ةلقاعلا ني اوسيل ًاضيأ اًمدالوأ نأو «مهعم ٌلُخدي ال ةلتاقلا َج جوز نأو ءٌةبصعلا مه

 هّلِتاق فرعُي مل نميف ةماسقلاب هلي همكح يف : لصف

 ِدْبَعَو ًةَصْيَحُم و ٌةَصْيَوُحِل لاقو ٍدوهجلاو راصنألا نيب اهب مكح كي هنأ : «نيحيحصلا» يف تبث

 «اوُكيِاَص وأ مُكن نوُقِحتسَتَو» : 0 يراخبلا لاقو '0؟مُكرِجاَص م مك َنوَقِحتْسَت و ٌنوُفِلْحَتَأ» : نمحرلا

 ٍمُْق ناميأ لبق فيك : :اولاَقَك ««ٌنيسْمَح ِناَمْيَأِب ُهوُهَي مُكترِبُتُا :لاقف مرت لو هدهشت مل رم : اولاقف

 .هدنع نِم دلي هللا لوسر هادوف ؟رافك

 , 9 «هيلإ هيمو رب ُعقَيَف ءمهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ ُمِسُُيَو» :ظفل يفو

 اهضعب يفو «هدنع نم هادو ل هنأ اهضعب يفف «ةيّدلا لحم يف ةحيحصلا ثيداحألا طفل فلتخاو

 .ةقدصلا لبإ نم هادو

 . مهنيب دحُو هنأل «دوهيلا ىلع هّئيد ىقلأ هِي هنأ :؟ «دواد يبأ نئنس» يفو

 ءراصنألا ىلع ةماسقلا ٌدرف ءاوفلحي نأ اَيأف «دوهيب أدب هلي هنأ : *”قازرلا دبع فنصم» يفو

 .دوهي ىلع هّلَقَع لعجف اوُقِلَحي نأ اوبأف

 .اهضعبب مهناعأو «دوهيلا ىلع هلقع لعجف :7"2(يئاسنلا نئس» يفو

 :ًارومأ ةموكحلا هذه تنمضت دقو

 . هعرشو هللا نيد نم اهنأو «ةماسقلاب مكحلا : اهنم

 ,؛مكبحاَص مد َنوُقِحَتستو» :رخآ ظفل يف هلوقو :«هيلإ ِهِيَّمرب عفديف» : :هلوقل اهب لتقلا : اهنمو

 لهأ بهذم وهو «ةماسقلا يف ءايلوألا ناميأو نعالملا جوزلا ناميأب لتقلا ةنسلاو نآرقلا ٌرهاظف

 يعفاشلاو «ناعللا نود ٍةماسقلا يف لتقي ٌدمحأو ءامهنم دحاو يف َنوُلتقي الف قارعلا ٌلهأ امأو «ةنيدملا

 . ةسكع

 . ىواعّدلا نم اهرْيَغ فالخب ةماَسقلا يف َنيِّنُملا ناميأب أديب هنأ : : اهنمو

 نأ اّمإو ءهودت نأ اًّمإد : لك هلوقل مهدهع ٌضقتنا ٠ ؛مهيلع ًاقح اوعنم اذإ م ةَمّدلا لهأ نأ : اهنمو 0

 . ؟برحب اونذأت

 . ُهْضِخْشُي ملو «هيلإ َبَتُك .مكحلا سلجم نع َدْعَب اذإ هيلع ىعّدملا نأ :اهنمو

 )١( ةمثيخ يبأ نب لهس ثيدح نم ((1 ح) ,(1139) ملسمو ؛(9147) يراخبلا هجرخأ .

 .ثيدح ضعب وهو «سنأ ثيدح نم :(5444) مقرب (0)

 .0؟ ج) )١559(2 ملسم هجرخأ (5)

 ةلاهجو «تاقث هلاجرو ءراضنألا نم لاجر نع ءراسي نب ناميلسو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم :(4075) مقرب (4)

 .رضت ال ياحصلا

 5-0 ار .(14581) مقرب (5)



 (”) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 44 رثب يف اوُصقس ٍةعبرأ يف هو همكح يف :لصف

 .هيلع دهشي مل نإو يضاقلا ٍباّمكب مكُحلاو لمعلا ٌزاوج :اهنمو
 .بئاغلا ىلع ٌءاضقلا :اهنمو
 .اودجُو اذإ نيسمخ نم ّلقأب ةماَسَقلا يف ىفتكُي ال هنأ : اهنمو
 نيبو مهنيب ُمكحلا ناك اذإ ءانيلإ اومكاحتي مل نإو مالسإلا مكحب ةمذلا لهأ ىلع ٌمكحلا : اهئمو

 .نيملسملا

 ٌّنظو «ةاكزلا نم ىطعي ال ةمذلا لهأ ٌمراغ نإف ءحصي ال اذهو :نيمراغلا مهس نم كلذ نأ سانلا ٌُضعب ٌّنظ دقو ءةقدصلا لبإ نِم ةيدلا هؤاطعإ  سانلا نم ٍريثك ىلع لكشأ يذلا وهو - : اهنمو
 ني ُبرقأ اذهو ؛حلاصملا يف هفرصي نأ مامإللف ءاهلهأ نع ةقدصلا نم ٌلضَف نمم كلذ نأ مهضعب
 نم هادوف# :هيلع لديو «ةقدصلا لبإ نم ةيدلا ضرتقاو .هدنع نم هادو لك هنأ هنم ٌبرقأو ءلوألا
 اهمكح ناك «نيتفئاطلا نيب نيبلا تاذ حالصإل يبنلا اهّلّمحت امل :لاقي نأ هلك اذه نم ُبرقأو ؛«هدنع
 مهس نم اهاضق هنإ :َلاق نم ُدارم اذه لعلو «نيبلا ٍتاذ حالصإل همرغ امل مراغلا ىلع ءاضقلا ٌمكح
 اهنم ةيدلا ءاطعإ ىرج نكلو .هل لت ال ةقدصلا نإف ءًائيش هسفنل اهنم ذخأي ملي وهو «نيمراغلا
 .ملعأ هللاو .نيبلا تاذ حالصإل اهنم مراغلا ءاطعإ ىرجم

 هياور ظفحي مل لمجم اذه :لاقيف «؟دوهيلا ىلع هّلَقع لعجف» :هلوقب نوعنصت فيكف :ليق نإف
 مهل مازلإلاك اذه ناك «برحب اونذأي وأ «ليتقلا اودي نأ مهيلإ بتك امللكَي هنإف «مهيلع هلعج ةيفيك
 هادو لَ هللا لوسر نأو «كلذ ىلع اوفلحو ءاولتق اونوكي نأ اوركنأ مهنأ اوظفح يذلا نكلو «ةيّدلاب
 .ميدقتلاب ىلوأ مهف «كلذ ىلع ةدايز اوُطِفح هدنع نم

 اذه :ليق «؟اهضعبب مهناعأو «دوهيلا ىلع اهمسق هنأ» :يئاسنلا ةياورب نوعنصت فيكف :ليق نإف
 وأ رارقإ نم دب ال لب «ليتقلا ٍءايلوأ ىوعد درجمب مهيلع ىعّدملا مزلت ال ةيدلا نإف ءاعطق ظوفحمب سيل
 ىلع ةماسقلا َناميأ لك ُئبنلا ضرع دقو «كلذ نم ءيش انه دجوُي ملو «نيعّدملا ناميأ وأ «ةئيب
 .ىوعّدلا درجمب ةيّدلاب دوهيلا مزلي فيكف ءاوُقِلحي نأ اَوَبَأف «نيعّدملا

 «رثب يف اوُطقس ٍةعبرأ يف هك همكُح يف :لصف
 اوكلهف ءضعبب مهضعب قلعتف

 قّلعتف ؛ٌلجر اهيف طقسف «نميلاب ًارثب اورفتحا ًاموق نأ ءامهريغو «رازبلاو ءدمحأ مامإلا ركذ
 يبأ نب يلع ىلإ مهؤايلوأ عفتراف ءاوتامف «ًاعيمج اوطقسف ؛عبارلاب ثلاثلاو ؛ثلاثلاب يناثلاو ءرخآب
 هّئوف كله هنأل «ةيّدلا عبرب لوألل ىضقو «ٍساّنلا نم رثبلا رفح نم اوعمجا :لاقف ؛هنع هللا يضر بلاط
 «ةمات ةيدلاي عبارللو ءدحاو هّقوف كله هنأل اهفصنب ثلاثللو «نانثا هقوف كله هنأل اهئلْثب يناثللو «ةثالث
 .رازبلا ٌقايس اذكه .«ْمُكتبَب ْئَضَت اَم َوُه» :لاقف َةَّضِقلا هيلع اوصقف «لبقملا ماعلا كو هللا لوسر اوتأف
 ميهاربإ ماقم دنع وهو للي هللا لوسر اوُنأَك ءيلع ءاضقب اوضري نأ اَْبَأ مهنإ :لاقو ؛هوحن دمحأ قايسو
 .اومحدزا نيذلا لئابق ىلع ةيّدلا لعجو كي هللا لوسر هزاجأف ؛ةصقلا هيلع اوصقف :مالسلا هيلع

 هيفو ؛دواد وبأ هقثو شنح هيف :787 /5 ؟عمجملا» يف يمئيهلا لاقو «فشك» :«(577) رازبلاو ء168و 7/7/١ دمحأ هجرخأ )١(
 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو فعض



 هدلو ماب َمهَّنا نم لتقب لَك همكخ يف :لصف 1_5 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سم7 ت77+لل ااا ياما دار

 هيبأ ًةَأرما جّوزت نميف ولكي همكخ يف :لصف

 هعمو ةدرب ابأ يلاخ ُتيقل :لاق ءهنع هللا يضر ءاربلا نع : امهريغو يئاسنلاو ءدمحأ مامإلا ىور

 .*''هلام ذعخآو هلتقأ نأ هيبأ ةأرما جّرزت جر ىلإ لو هللا لوسر ينلسرأ :لاقف «ةيارلا

 هللا يضر ءهدج نع ءهيبأ نع «ةرُق نب ةيواعم ثيدح نم ««هخيرات» يف ةمثيخ يبأ نبا ركذو

 نب ىيحي لاق .هلام سمو ؛هّقنع برضف ؛هيبأ ةأرماب َسرْغَأ لجر ىلإ هئعب لي هللا لوسر نأ ءهنع

 . حيحص ثيدح اذه :نيعم

 ْمَرْحَم ِتاَّذ ىَلَع َعَكَو ْنَم» :ِهِلي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثيدح نم «هجام نبا نئس» يفو

 1 . ولف اف

 اولسو ؛هوسبحا :لاقف ءاهسفن ىلع هتخأ ّبصتغا ٌلجر جاجحلا ىلإ َعِفُر هنأ «يناجزوجلا ركذو

 ٌعمس :لاقف «هنع هللا يضر فّرطم يبأ نب هّللا دبع اولأسف لَو هللا لوسر باحصأ نم انهاه ْنم

 ."””هفيّسلاب هَكَسَو اوطُخُك «َنِنوْؤُملا ْمَرُح ىحَت ْنَم : لوقي كو هللا لوسر

 :لاقف «مرحم ِتاذب وأ هيبأ ةأرما جوزت لجر يف «ديعس نب ليعامسإ ةياور يف دمحأ صن دقو

لكي هللا لوسر مكح ىضتقم وهو «حيحصلا وه ُلوقلا اذهو .لاملا تيب يف هلام لخديو «لتقُي
 . 

 الو َررُع دقعب اهئطو نإ :ةفينح وبأ لاق مث «ينازلا دح هَّدَح :ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا لاقو

 .ىلوأو قحأ هؤاضقو ِِكي هللا لوسر مكحو ؛هيلع دح

 هنع كسمأ ,هثعارب ترهظ املف هدلو ماب مهنا نم لتقب ِِكَب همكخ يف :لصف

 مع نبا نأ «هنع هللا يضر سنأ نع «تباث ثيدح نم امهّريغو نكسلا نباو ةمثيخ يبأ نبا ىور

 ٌةيِراَم َدْنِ ُهَتْدجَو نك ْبَهْذا» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل لي ْيَنلا لاقف ءاهب مهي ناك يرام

 اذإف ءهجرخأف ءهدي هلوانف «جرخا : يلع هل لاقف ءاهيف دريت ْيِكَر يف وه اذإف ىلع ةاتأف ُهَقْنُع ُبِرْضاف

 هل ام «بوبجم هنإ :هللا لوسر اي :لاقف لك يبنلا ىتأ مث «يلع هنع ٌفكف ءركذ هل نيل ٌبوبجم وه

 و

 دعترا فيسلا ىأر املف «ةقرخب ٌفوفلم وهو ءأرمت عمجي ةلخن يف هدجو هنأ :رخخآ ظففل يفو '

 .هل ركذ ال ٌبويجم وه اذإف «ةقرخلا تطقسو

 هدانسإ يف سيل نكلو «ثيدحلا يف مّهضعب نعطف «سانلا نم ريثك ىلع ءاضقلا اذه لكشأ دقو

 هئيجم نع ٌرجدزيل هفيوخت ٌدارأ امنإ «لتقلا ةقيقح ْدِرُي مل هلي هنأ ىلع مهضعب هلّوأتو هيلع قّلعتي نم
 َّقْشَأ ىتح نيكّسلاب ّيلع» :دلولا يف هيلإ اتمصتخا نيتللا نيتأرملل ناميلس لاق امك اذهو :لاق .اهيلإ

 مجارت نِم ناك كلذلو «لوقلا اذه نم رمألا ٌمالعتسا دصق لب «كلذ لعفي نأ دري ملو ««امهنيب دلولا

 )١( يئاسنلاو «.15840/4 دمحأ هجرخأ 5/٠ 1٠١ء يذمرتلاو «(44819) دواد وبأ اذكو )١71(: هجام نباو )57019(2
 «ريثك نبا ريسفت» رظنا «هقرطب حيحص نسح ثيدح وهو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو ,141 7 مكاحلاو 7/١1١ يجيرختب .

 . ةمركع يف فيعض نيصحلا نب دوادو «فيعض ؛يراصنألا ليعامسإ نب ميهاربإ هيفو «(7074) هجام نبا هجرخأ (؟)

 118/11 «حتفلا» رظناو «فيعض ثيدح وهو ؛: ٍليقعلاو 210735/4و 1١37/8 يدع نبا هجرخأ (7)

 .رثبلا يه : يكرلاو ؛(04 ح) ((1ا//1) ملسم دنع هنأ عم «ةمشيخ يبأ نباو نكسلا نبال فنصملا هازع (5)



 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4٠ نيتيرق َنيِب دِجوُي ليتقلا يف لكك هئاضق يف :لصف

 ٌلوسر ٌبحأف «قحلا ةفرعم ىلإ هب لصوتيل قحلا فالخ مهوُي مكاحلا :باب :ثيدحلا اذه ىلع ةمئألا
 هلاح ةقيقح نع فشك «تيسلا نياع اذإ هنأ ملعو «ةيرام ةءاربو ؛هتءارب ةباحصلا فرعي نأ كك هللا
 .ةلك هللا ٌلوسر هرَّذق امك ٌرمألا ءاجف

 ىلع هتأرجو همادقإل ًاريزعت هلتقب هنع هللا يضر ًايلع رمأ كي يبنلا نإ :لاقي نأ اذه نم ٌنسحأو
 لتقلا نع ىنغتساو «هلتق نع تك «ةبيرلا نم ءيرب هنأو «لاحلا ةقيقح يلعل نيبت املف ءهدلو مأب هتولخ
 . ًامدعو ًادوجو اهعم ٌرئاد ةحلصملل ٌعبات وه لب ٌدحلاك مزالب سيل لتقلاب ٌريزعتلاو «لاحلا نييبتب

 نيتيرق َنيِب دجوُي ليتقلا يف ْةكَك هئاضق يف :لصف
 ليتف َدِجَو :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «ةبيش يبأ نباو «دمحأ مامإلا ىور

 ."”امهبرقأ ىَلَع هاقلأف كلي هلل لوسر ربِش ىلإ رظنأ ينأكف «برقأ امهدحأ ىلإ َدِجُوف ءامهنيب ام َعِْذَف #9 يبنلا رمأف «نيتيرُف ّنْيَ

 ءاودحتساو ؛نوعدملا فّلُح ءاوُنُكَن نإف ؛مهيلع ىعّذملا ىلع َناميألا نأ :موق ٍرايِد ينارهظ نيب دجوُي ليتقلا يف انغلب اميف كي هللا ٌلوسر ىضق :زيزعلا دبع نب ٌرمع لاق «'”«قازرلا دبع فنصم» يفو
 .اوُقِلَحي مل اذإ ٌفصنلا لطيو ءمهيلع ىعّدملا ىلع اهُمْضِن ٌةيّدْلا تناك «ناقيرفلا لكن نإف

 يبأل تلق :لاقف ديعس يبأ ةياور لثمب لوقلا ىلع يزّورملا ةياور يف دمحأ مامإلا صن دقو
 نإف :تلق .موقلا َفِرُع نإ مهيلع ٌدرُي :لاقف ؟موق هيف َمِلط هنأ اونيبتف ءيشلا اوطعأ اذإ ٌموقلا هللا دبع
 كلذ نيكاسم ىلع َقَّوَقُب نأ يف ةجُحلا امف :تلقف ءعضوملا كلذ نيكاسم ىلع َقّرفُي :لاق ؟اوفرعُي مل
 اهيف َّدِجُر ةيرقلا ينعي ناكملا لهأ ىلع ةيّدلا لعج هنع هللا يضر باطخلا نب رمع :لاقف ؟عضوملا
 اذهف ءاوفرعُي ملو مهنم موق ّمِلظ اذإ :ينعي «مهيف ُقّرْمُي اذكه ةيدلا مهيلع نأ امك :لاق هارأف «ليتقلا
 يذلا ناكملا لهأ ىلع ٌةيدلا لعجو ؛ثيدحلا اذه بجومب ىضق دق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 ناكملا كلذ لهأ هيف ملُظ يذلا لاملا قيرفت يف ًالصأ اذه لعجو ءدمحأ هي جتحاو «ليتقلا هيف ّدِجُو
 . مهنايعأي اوفرعُي مل اذإ مهيلع

 الو ؛هتفلاخم ْرّجَت ملو هلثمب ُلوقلا نّيعت ٌحص ولو ةجح هلثمب موقت ال لسرمف ءرخآلا رثألا امأو
 مدقيف «نيعدملا ميدقت بجوُي رهاظ ٌثْوَل مهيف سيل هنإف ةماسقلا باب الو ؛ىواعدلا باب فلاحي
 نيب ليتقلا ٌدوجو :امهدحأ :نيهجو نم نيعّذملا ٌبناج ّيوق ءاوُلُكَت اذإف ؛نيميلا يف مهيلع ىعّذملا
 ُتِلْحَبَف ءرهاظلا ِثوللا َماقم ٌموقي اذهو «نيميلاب مهتحاس ةءارب نع مهُلوكن :يناثلاو . مهينارهظ
 ءامهنم دحاو ّلُك لوكن نم ةبكرم ٌةهبش كلذ ثروأ ءامهالك ٍناقيرفلا لكن اذإف ؛نوقحتسيو «نوعّدملا
 ةيلكلاب مهنع اهظاقسإ الو «مهؤامرغ فِلحي مل اذإ مهيلع ةيدلا لامك باجيإل ًابيس كلذ ضهني ملف
 كرتب مهقح يف ةهبشلا توبثل مهيلع ىعّدملا ىلع اهفصن بجوو «نيفصن ةيدلا تلعجف اوُقِلَحي مل ثيح
 نيمي نم ًابكرتم ُثوللا ناك املف ءاوُقِلَحي مل مهّموصخ نأل ءاهلامكب مهيلع بجت ملو «نيميلا

 هرأ لو ءثيدحلا كورتم فيعض وهو ينوعلا دعس نب ةيطع هيفو ؛1411/4و 147/١ يدع نباو يقر 594/9 دحأ هجرخأ )١(
 .نييحلا نيب دجوي ليتقلا :لاقف 444 / يف كلذب بوب هنأ عم «ةبيش يبأ نبا دنع

 .مووونر (0)



 حرُجلا نم صاصقلا ريخلتب و هئاضق يف :لصف 11 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

2# 

 نيعدملا ناميأ لباقي ام طقس «ّمتي ملو «مهيلع ىعذملا لوكنو «نيعدملا
 ام بجوو «ٌفصنلا وهو

 .قيفوتلا هللابو ءاهلدعأو ماكحألا نسحأ نِم اذهو «فصنلا وهو مهيلع ىعَّدملا لوكن لباقُي

 َلعدْنَي ىتح حرُجلا نم صاصِقلا ريخاتب لك هئاضق يف :لصف
ثيدح نم :هريغو 2070هفنصم» يف قازرلا دبع ركذ

 ىضق :لاق بيعش نب ورمع نع «حيرج نبا 

اي :لاقف ؛هلجر يف نرقب رخآ نعط لجر يف لي هللا لوسر
 ًاَرْبَن ىّنَح» :لاقف «ينْدِقُأ :هللا لوسر 

 :لاقف «ديقتسملا جرعو «هنم ٌداقتسملا ٌحصف « ليكي ُئبنلا هداقأف «مديقتسي نأ اّلِإ لجرلا ىبأف «؛(كُحاَرِح

 ُكَدَعبأَك يِتْيَصَعَك كُحارج ًارْبَت ىَّبح َديقَتْسَت ال نأ َكْرُمآ ْمَلا» غلي يبنلا لاقف «يبحاص أريو ٌتجرع

لا دعب حرج هب ناك نم لكي هللا لوسر رمأ مث :«كجرَ لطبؤ هللا
 ىتح هنم داَقتسُي ال نأ جّرع يذلا لجر

«أربي ىتح غلب ام ىلع حارجلاف «هبحاص حرج أربي
«لقع وهو «هيف دوق الف «للش وأ ٍجّرَع نم ناك امف 

 

رج ىلع هتيد نم لضف ام لقعف «هئم ُداقتسملا بيصأف ًاحرج داقتسا نمو
 .هل هبحاص ح

ع ثيدح نم "'!دمحأ مامإلا دئسم» يف ٌثيدحلا :تلق
 هّدج نع :هيبأ نع ءبيعش نب ورم

أ :لاقف وي ٌيبنلا ىلإ ءاجف «هيَبْكُر يف نْرَقِب نعط ًالجر نأ «لصتم
 هيلإ ءاج هأَربَت ىّتبَح» :لاقف . يندق

 ُكَدَعْبَأَك يبَتْيَصَمَك َكْنْبَهَت ذَهِ» :لاقف «تجرع !هللا لوسر اي :لاقف «هيلإ ءاج مث هداقأك ينْذِقَأ :لاقف

هبحاص أريَت ىتح حرم ني ٌصتقُي نأ يلي هللا لوسر ىهن مث «هَكتَجَْ لبو هللا
. 

 لوسر ىهنف ءٌديِقَتْسَي ْنَأ َداَرَأَك «حرُج ًالجر نأ ءهنع هللا يضر رباج نع :«ينطقرادلا نئس» يفو

 . 20خورجملا أّربي ىتح حراجلا نم داقتسُي نأ هلي هللا

ح حرجا نم ٌصصاصتقالا زوجي ال هنأ ٌةموكحلا هذه تنمضت دقو
 وأ «لامدناب امإ ؛هرمأ ٌرقتسي ىت

 نرقلاو اصعلاب ةبرضلا يف صاصقلا زاوجو ءدوقلاب ةنومضم ةيانجلا ةيارس ْنأو «ةرقتسم ةيارسب

ب خسن يذلاو ءاهل ٌضِراعُم الو ,ةموكحلا هذهل خسان الو ءامهوحنو
 لامدنالا لبق صاصقلا ليجعت اه

ُع ىلإ ةيانجلا ترس مث «يناجلا نم ّصتقاو رداب اذإ هيلع ينجملا نأو ؛هلمأتف صاصقلا ٌسفن ال
 نم وض

 يناجلا ريزعت نود هّدحو صاصقلاب ىفتكُي هنأو رده ٌةيارسلاف «صاصقلا دعب هسفن ىلإ وأ «هئاضعأ

و هّبِرضي نأ مامإلل سيلو «صاصق ٌحورجلا :ءاطع لاق . ةهسيخحو
 ناك امو «صاصقلا وه امنإ (« هلجسي ال

 . هتأرجل بقاعُيو «يمدآلا ٌقحب هنم صتقُي : كلام لاقو .نجسلاو برضلاب رمأل ءاش ولو است كير

 مل ؛دودحملا ىلع ميقأ اذإ ٌدحلاك رهف «ةدئازلا ةبوقعلا نع ينغُي ٌصاصقلا :نولوقي روهمجلاو

 .ىرخأ ةبوقع ىلإ هعم جتحي

 الو هيف َّدح ال ٌجونو «ريزعتلا نيبو هنيب عمجُي الف ءرّدقم ٌّدح هيلع جون :عاونأ ةثالث يصاعملاو

 عمجي لهف ؛مايصلاو مارحإلا يف ءطولاك هيف دح الو ةرافك هيف عونو «ريزعتلاب هيف عدرُي اذهف «ةرافك

 .سلدم وهو جيرج نبا ةئعنع هيفو ٠58/4 يقهيبلاو «88 /9 ينطقرادلا هلصوو «السرم اذكه (1/441) مقرب 60(

 هلاجرو دمحأ هور 5 «عمجملا» يف يمئيهلا لاق كلذ عمو «بيعش نب ورمعو قاحسإ نبا نيب عطقتم وهو 1/7 قفز

 . تاقئا

 . مدقت ل دهشي نكل ءيوق ريغ هدانسإو 288/7 ينطقرادلا هجرخأ (م)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 417 2 هننإ ريغب ٍلُجر تيب يف علطا نميف لَو هئاضق يف
 .ريزعتلا نيبو هتيب عمجُي الف ءّدحلا ىرجم يرجي صاصقلاو ؛دمحأ باحصأل ناهجو امهو ؛ءاملعلل نيلوق ىلع ؟ريزعتلاو ةرافكلا نيب هيف

 نسلا ٍرسك يف صاصقلاب كي هِئاَضق يف :لصف
 , 0و للا ىلع َمَسْقآ وَ ْنَمِّللا ِداَبِع ْنِم َّنإ» :يَي يبنلا لاقف «ةيّدلا اوُلَكو «ُموقلا افعف ءدبأ اهنم صتقُي ال لاو ال :تلاقف ؛«ٌصاَصِقلا وَلا باك عيبا أ َيِّللا َناَحْبُس» : كي يبنلا لاقف ءاهنم ُصَنقُي ال هللاو ال ءةنالُق نِم صتقيأ ؛هللا لوسر اي : ّيبُرلا ٌمَأ تلاقف ءصاّصِقلاب رمأف لكي ّيبنلا ىلإ اوُمصتخاف ءاهّنِس ترسكُف «ةيِراج ٌتّمطل عّيبّرلا ٌتخأ رضنلا ةنبا نأ «سنأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف

 اهرادهإب ضاعلا ةينث تطقسف ,هيف نم هدي عزتناف ٍلُجَر َدَي ٌضع نميف لك هئاضق يف :لصف
 , 2(قن ديول كخُنلا ضعي امك ُهاَحَأ مُكُدَحَأ ضعيف :لاقف . لكي ّيبنلا ىلإ اوُمصتخاف «ءايانث تعقوف «هيف نم هّدي عزنف ؛لجر دي ٌضع ًالجر نأ :«نيحيحصلا» يف تبث
 ١ .نومضم ريغ ٌرْدَه وهف «كلذب ِهِلاَم وأ هفارطأ ْنِم يش وأ «ملاظلا ٌسْفَت ثقتك .هل ملاظ دي نم هّسفن صْلخ ْنَم نأ ةموكحلا هذه تنمضت دقو

 هيلع ءيش الف ,هنيع اقفف ءدوُع وأ ٍةاصخب ٌةفّدَحَف ,هننإ ريغب ٍلجر تيب يف علطا نميف كي هئاضق يف :لصف
 ."*حانج َكِيَلَح ْنُكي مل هنِيَع تأقنك اصح ُهتَذَحَ ند ِرْيَمب كِل َعَلَظا ًاءرما نأ ْوَلا :لاق ِهِككَك يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :«نيحيحصلا) يف تبث
 , ©9ِصاَصِق الو ُهَل هيد الك هع اوُؤَمَفَ مه ِرَِْ مْوَق ِتْيَب يف َعَلَطا نم» :امهيف ظفل يفو

 ءدمحأ ٌمامإلا :مهنم ءثيدحلا ٌءاهقف اهلبق يتلا ىلإو ؛ةموكحلا هذهب لوقلا ىلإ بهذف :2هنعطيِل هلخي لعجو «ٍصّقْشمي هيلإ ماقف :وكي يبنلا رجح ضعب يف ٍرْج نم ٌعلطا ًالجر نأ :امهبفو
 .كلامو ةفينح وبأ اهب لقي ملو «يعفاشلاو

 . 0ةهنتس» يف هجام نبا هركذ .اهَدَّلَو لفك ىّتحو اهنطب يف ام ٌعضت ىتح لتقُت ال ًادمع تّلكَ اذإ لماحلا نأ ِيك هللا لوسر ىّضقو :لصن

 )١( يراخبلا هجرخأ )١7/19( ملسمو )1510/8(.

 . نيصخلا نب نارمع ثيدح نم «(171/) ملسمو :(1867) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .00188) ملسمو ((5605) يراخبلا هجرخأ ()
 .ءاتعمب 4044 ج) (5154) ملسم دنع ثيدحلاو «يوق هدانسإو «ةريره يبأ ثيدح نم 7١/8. يئاسنلاو م0 /9 دحأ هجرخأ امنإو ءامهدنع هرأ مل (5)
 .سنأ ثيدح نم ؛(71161) ملسمو )16٠0(, يراخبلا هجرخأ (0)
 نب هللا دبع هنع يوارلا كلذكو ؛فيعض «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع همسا معنأ نبا هدانسإ يف :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو .ءسوأ نب دادشو تماصلا نب ةدابعو حارجلا نب ةديبع وبأو لبج نب ذاعم ثيدح نم :(5194) هجام نبا هجرخأ (5)



 هنذإ ريغب ٍلُجر تيب يف علطا نميف لَو هئاضق يف هللا (5) دابعلا ريِخ يده يف داعملا داز

 تس تا يا كر
 ميس خ

 . "ابمحأو يئاسنلا هركذ .ِدّلولاب ُدلاولا لتقُي ال نأ ىضقو

 ك9 رفاكب ٌنمؤم لتقُي الو ؛مهؤامد أفاكتت نينمؤملا نأ ىضقو

 . "لقعلا اوذخأي وأ اولتق اي نأ امإ ءْنْي هلهأف ءليتق هل نأ ىضقو
 ٍنْيَئرِخ ّنْيَب لق ْنم َّنأ ىضق

ًارشع ةدحاو لك يف نيلجّرلاو نيديل | نم عباصألا ةيد يف نأ ىضقو
 يف ىضقو . .لبإلا نم 

و «ءاوس اهلك اهنأو :لبإلا نم سمخب نس لك يف نانسألا
 . يسمح سمخب حضاوملا يف ىضق

ا يفو ءاهتيد ثلثي ُتَسِه اذإ اهناكمل ةداّسلا نيعلا يف ىضقو
 ءاهتيد ثلثب ْتَملم اذإ ءالشلا ديل

 . ”اهتيد ثلثب ُتَعَرُت اذإ ءادوسلا ّنّسلا يفو

 , "يّدلا فصنب هتبنرأ ُتَعِدج اذإو «ةلماك ةيّدلاب هلك َعدُج اذإ فنألا يف ىضقو
007 

 ىضقو .لبإلا نم رشع ةسمخب ٍةلَقْنُملا يفو ءاهثلثب ةفئاجلا يفو ءةيّدلا ثلث ةمومأملا يف ىضقو

 «ةيّدلاب بْلّصلا يفو «ةيّدلاب ٍركّذلا يفو «ةيّدلاب ِنْيَعَضْيَبلا يفو «ةيّدلاب نيتفشلا يفو «ةيّدلاب ناسللا يف

 «ةيَّدلا فصنب ديلا يفو «ةيّدلا فصنب ةدحاولا لجرلا يفو .ءاهفصنب امهادحإ يفو ءةيّدلاب نينيعلا يفو

 . ؟ةةأرملاب لتقُي لجرلا نأ ىضقو
 نئسلا» يفف ءاهنانسأ يف هنع ةياورلا تفلتخاو «لبإلا نم ةثام ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيد نأ ىضقو

َو «ٍضاََخَم َتْنب َنوُنآلَلا : هذج نع «هيبأ نع ءبيعش نب ورمع ثيدح نم هنع ؛ةعبرألا
 تل َنوُنالَث

 . اذهب لاق ءاهقفلا نم ًادحأ ملعأ الو : :يباطخلا لاق . 91هِركو ِنوُبَل ينب ٌةَرَشَعَو ةَّقِح َنوُنآلَتو ءَنوُب

 «نوبَل تنب نورشعو «ٍضاَحَم ٌتنب نورشع :ٌسامخأ اهنأ دوعسم نبا ثيدح نم ًاضيأ اهيفو
 (ةاءع كم

 .> ةعذج َنورْشِعو «ةّقِح نورشعو «ضاخم نبا نورشعو

 )١( دمحأ هجرخأ 44/١«_والترمذي )١4:0( 2ينطقرادلاو :(5775) هجام نباو #/  »14٠ص تايدلا يف مصاع يبأ نباو 2117
 ؟يرعلا نبا ماكحأ» يف اهتيفوتسا دهاوش ثيدحلل نكل «فيعض ٍدنسب رمع ثيدح نم :(1777) «قيقحتلا» يف يزوجلا نباو

 .نسح ثيدح وهف

 صاعلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو «نسح ٍدانسإب يلع ثيدح نم يئاسنلاو :«(507*:) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .حيحص وهف «ثيداحأ بابلا يفو :(5786) هجام نباو «(4071) دواد يبأ دنع

 86(2) دحأو :(75177) هجام نباو 75557(2) يمرادلاو :.(1505) يذمرتلاو ؛.(5545)و (4604) دواد وبأ هجرخأ 0

 يف ٍليهسلا هححصو «يراخبلا طرش ىلع حيحص ٍدانسإب يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم ؛(4107) «لكشملا» يف يواحلعلاو

 . يجيرختب ٠١١/١ يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» رظنا .هقفاوو 51/4 ؛ةيارلا بصن# يف يمليزلا هنع هلقن فنألا ضورلا"

 هدانسإو ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم «(7161) هجام نباو 40355(2)و (4657)و (4557) دواد وبأ هجرخأ (4)

 .دهاوش ثيدحللو «نسح

 فالتخالل نسح هدانسإو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم 56/8 يئاسنلاو 425719(«2) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . هئابآ نع بيعش نب ورمع نع فورعملا
 . هقباسك هدانسإو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم 774 717/9 دحأو ؛«(5855) دواد وبأ هجرخأ (5)

 فعضل فيعض هدانسإو مزح نب رمع ثيدح نم :44/8 يقهيبلاو 31/548 ١/ مكاحلاو 254 هال /8 يئاسنلا هجرخأ ()

 .هللا ءاش نإ نسح وهف اهعومجمل ىوقتت رخآ هوجو نم ءاج مزح نب رمع ثيدح نكل ءدواد نب ناميلس هلثمو مقرأ نب ناميلس

 ٠ يجيرختب 08١ «ةدمعلا حرش ةدعلا# يف هيلع مالكلا ديزم رظناو

 .نسح هدئسو 7770(2) هجام نباو 247 4/4 يئاسنلاو :.(4041) دواد وبأو 2774و 709/9 دمحأ هجرخأ (4)

 - ؛دوعسم نبأ ثيدح نم ؛(؟711) هجام نباو «44 47/8 يئاسنلاو )١1585(« يذمرتلاو ؛«(4540) هدواد وبأ هجرخأ (9)



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 414 2 هننإ ريغب ٍلُجر تيب يف علطا نميف #3 هئاضق يف
 اوحلوُص امو َةَفِلَخ نيعبرأو ءةعّذَج نيثالثو ءةَّقِح نيثالث ةيّدلاب اوُضر اذإ دمعلا يف ىضقو

 .©0مهل وهف ؛هيلع

 كلامو يعفاشلا لعجو ءامهنع هللا يضر ٍدوعسم نيا ثيدحب لوقلا ىلإ ةفينح وبأو دمحأ بهذف
 .نيثيدحلا نم دحاو يف سيلو «نوبل نبا ضاخم نبا لدب

 ءاشلا لهأ ىلعو «ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو «لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ ىلع كي ُيبنلا اهضرفو
 .©9ةلُح يتتام ٍلّلُحلا لهأ ىلعو ءةاش يفلأ

 وأ «رانيد ةئامنامث اهلعج ِةَي هنأ هنع هللا يضر هدج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع لاقو
 27 مهرد فاللآ ةثامنامث

 ١ .«9ًافلأ ٌرّشع ينثا هتيد كي ُئبنلا لعجف «لِيُق ًالجر نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمركِع ثيدح نم «ةعبرألا نئسلا» لهأ ركذو
 ىلعو «رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع اهضرفف «تلغ دق لبإلا نإ :لاقف بطخ هنأ رمع نع تبثو

 للُحلا لهأ ىلعو «ةاش يفلأ ِءاشلا لهأ ىلعو «ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو ءافلأ رشع ينثا ٍقِرَولا لهأ
 .©"ةيّدلا نِم َّمُقَر اميف اهعفري ملف ؛ةمذلا لهأ ةيد كرتو ؛ةلح يتئام

 :هجام نبا ظفلو .©05ُحلا هيد ٌفضِن ٍدَماَعملا ٌةَيي» :هَب هنع «ةعبرألا ننسلا» ٌلهأ ىور دقو
 ."0«ىراصنلاو دوهيلا مهو ؛نيملسُملا ٍلْقَع ٌفضِن ِنْيَباَتكلا ٍلْغَأ ّلقع نأ ىضقا»

 لاقو «دمعلاو أطخلا يف نيملسملا ةيد ٌفصن مهتيد :كلام لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو
 مامإلا لاقو دمعلاو أطخلا يف ملسملا ةّيِدَك لب :ةفينح وبأ لاقو .دمعلاو أطخلا يف اهُّثلث : يعفاشلا
 رهاظ يهو «ةيدلا ٌفصن :امهادحإ «ناتياور أطخلا يف هنعو .دمعلا يف ملسملا ةيد لثم :دمحأ
 هتيد لعج َرْمُع نأب ٌيعفاشلا ذخأو «بيعش نب ورمع ثيدح رهاظب كلام ذخأف ءاهثلث :ةيناثلاو .هبهذم
 ةيوقع ةيدلا فّعض ٍدمعلا يف هنأ الإ ورمع ثيدحب دمحأ ذخأو «ملسملا ةيد ٌثلث يهو «فالآ ةعبرأ
 هيلع صن ؛ةبوقع ةيدلا هيلع تفٌّعَض ءصاصقلا هنع طقس نم هدنع اذكهو ءصاصقلا طوقس لجأل
 .اًمِهُيد ىواستنف ءامهنيب صاصقلا نايرج نم هّلصأ وه امب ةفينح وبأ ذخأو «ًافيقوت

 .8"ه8/6 ؛ةيارلا بصن» رظنا «ةأطرأ نب جاجح فعضل فيعض هدانسإو <
 ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ؛(7777) هجام نباو ؛(1187) يذمرتلاو «5107و 1١87/9 دمحأ هجرخأ )١(

 . نسج هدلسو

 .ًالسرم ؛(50147) دواد وبأ هجرخأ (1)
 .نامثع نب نمحرلا دبع فعضل فيعض هدانسإو «(4041) دواد وبأ هجرخأ ()
 // يقهيبلاو 5174(2) يمرادلاو :(7771) هجام نباو «44 /8 يئاسنلاو ,(1744) يذمرتلاو «(4545) دواد وبأ هجرخأ (؛)

 مزح نباو قحلا دبعو متاح وبأ حجر نكل «قودص وهو يفئاطلا ملسم نب دمحم ىلع هرادمو «سابع نبا ثيدح نم 8
 . يجيرختب 7 ص ةةدعلا»و 277 /4 «ريبخلا صيخلت» رظناو . سابع نبا ركذ هيف سيل ةمركع نع ينعي «هيف لاسرإلا

 .(4047) ثيدح رثإب دواد وبأ هجرخأ (5)

 23١1/4 يتقهيبلاو «(057748) يسلايطلاو 0314٠ /97 دمحأو ء40 /8 يئاسنلاو «(1417) يذمرتلاو «(458) دواد وبأ هجرخأ (1)
 ' .نسح ثيدح وهو

 0417 ص ةةدعلا» رطناو «نسح هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق ؛8/١١٠ يقهيبلاو «(554) هجام نبا هجرخأ 09



 ىنّرلاب رق نم ىلع يي هئاضق يف :لصف 116 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىلع ريصتف ”١ يئاسنلا هركذ .اهتيد نم ثلثلا ىلإ لجرلا لقع ُلْثِم ةأرملا لقع نأ لق ىضقو

 .'9ةلئاقلا ةأرملا دلوو «جوزلا اهنم أربو «ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضكو «هتيد نم فصنلا

لا ةيد هتباتك نم ىدأ ام ردقب ىدوُي لق اذإ هنأ بتاكملا يف ىضقو
 «كولمملا ةيدف يقب امو ءرح

اور ركذُيو « يعْخَنلا ميهاربإو «بلاط يبأ نب ىلع ءاضقلا اذهب ىضقو «هتميق ينعي :تلق
 «دمحأ نع ةي

ع ىضق هبو ءًاقيقر مجري الو «أميرغ ناك هتباتك رطش ىّدأ اذإ :رمع لاقو
 لاقو .ناورم نب كلملا ُدب

 اذه نأ :دوصقملاو «ميرغ وهف ؛ةباتكلا عابرأ ةثالث ىّدأ اذإ :ءاطع لاقو «ثلثلا ىَّدأ اذإ :دوعسم نبا

 .هخسن ٍملعُي ملو ؛هكرت ىلع ٌةمألا عمجُت مل يوبنلا ءاضقلا
 #وداع

 يف هنإف ءءاضقلا اذه نيبو هنيب ةضراعم الف "«مَهْرو ِهْبَلَع َيِقَب اَم ٌدْبَع ٌبتاكملا» :ثيدح امأو

 .ءادألاب الإ ةماتلا هتيرح لصحت الو «دعي قرلا

 ىنّْزلاِب رقا نم ىلع لكك هئاضق يف :لصف
نلا ىلإ ءاج ملسأ ني ًالجر نأ :؛ملسمو يراخبلا حيحص» يف تبث

 «ىنزلاب فرتعاف ك5 يب

» :لك ىبنلا لاقف «ٍتاّرم َعيرأ هسفن ىَلَع َدِهَّش ىتح لك ئبنلا هنع ضرعأف
 ءال :لاق ؛؟نونجُج كيأ

 مِجُرف َكِرْذَأَك رك «ٌةراجحلا ُهَْقَلذأ اًملف ؛ ىَّلصملا يف َمِجْرَك هوب َرَمَأَ معن :لاق ؟ٌتْئَصْحأ» :لاق

 . هيلع ىّلصو «ريخ يَ يبنلا هل لاقف «تام ىتح

 كّنأ يِنَنَلَا :لاق ؟ينع كغلب امو :لاق 29كْنَع يِنَمَكَب اَم ٌّقَحَأ» :هل لاق هنأ :امهل ظفل يفو

 ٌكيأ» :لاقف ئبنلا هاعد مث «ٍتاداهش عبرأ هسفن ىلع َدِهَشَف :لاقف ءوعن :لاقف آلف يت ةيراججب َتَكَو

 :, ْمِجْرَف هي َرْمأ مث «معن :لاق ؟؟تْنَصْحَأ» :لاق ءال :لاق «؟نوُج

 :لاق ؛«؟ٌنونُج َكبأ» :لاقز هلي ُيبتلا هاعد «تاداهش ٌعبرأ هسفن ىلع دهش املف :امهل ظفل يفو

 ."10موُمجراف هوب اوُبَمْذا» :لاق .معن :لاق ؟ (َتْئَصْخَأد :لاق هل

 ايال :لاق ! (ٌتْرْظَن وأ ءَتْرَمَك وأ َتْلَبَك َكَّلَمَل» :لاق لي يبنلا نأ :"”يراخبلل ظفل يفو

 .همجرب رمأ كلذ َدْدهف ءمعن :لاق «ينكي ال ءاَهتكِيأ» : لاق .هللا لوسر

رعُي كلذ ُلُك «تارم عبرأ هسفن ىلع دهش هنأ :دواد يبأل ظفل ة
 ةسماخلا يف َلَيْمأَف دنع ُضِ

 ٌبيغي امك :لاق . معن :لاق ؟؟اَهْنِم ٌكِلَذ يِف َكْنِم َكِلُذ َباَع ىّئَح» :لاق .معن :لاق «؟اًهَمْكِنأ» : لاق

 وهو «شايع نب ليعامسإ هيف فيعض هدانسإو «هدج نع «هببأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم 40 . 4/4 يئاسنلا هجرخأ )١(

 .نعنع دقو «سلدم جيرج نبا نإ مث .يكم وهو ؛جيرج نبا انهه هخيشو «نييزامجلا نع هتياور يف فيعض

 .ةريره يأ ثيدح نم 1341(2) ملسمو ةفحلملا يراخبلا دنع وه )١(

 هدانسإو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم 2574/٠١ يقهيبلاو :07977) دواد وبأ هجرخأ ()
 حتف» رظنا .نسح

 ٠ يجيرختب 716 /5 «ريدقلا

ا دبع نب رباج ثيدح نم 15(2) ثيدح رثإب (1191(2) ملسمو )147١(2 يراخبلا هجرخأ (؛4)
 .هلل

خبلا دنع هرأ ملو «سابع نيا ثيدح نم «(137917 ملسمل ظفللا اذه (0)
 . يرا

 .ةريره يبأ ثيدح نم (5 ج) (1191) ملسمو :«(58478) يراخبلا هجرخأ (1)

 .(5455) مقرب (0



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ولك ىنّرلاب رقأ نم ىلع لَو هئاضق يف :لصف

 220ج هب ٌرَماف :لاق ينرهطت نأ ٌديرأ :لاق ؛؟لوقلا اذهب ُديِرُت ام :لاق «ًالالح هتأرما نم ٌلجرلا يتأي ام ًامارح اهنم ُثيتأ معن :لاق ؛؟ىنّزلا اَم يِرْدَت ْلَهْهه :لاق ءمعن :لاق ؟؟ٍرئبلا يف ءاشُرلاو ٍةَلَحْكُملا يف ليملا

 يموق نإف ل هللا لوسر ىلإ ينوُدُر ٌموق اي :لاق ةراججحلا ّسسم ّدجو امل هنأ :«نئسلا» يفو
 .©يلتاق ريغ كي هللا لوسر نأ ينوربخأو « يسفن نم ينورغو «ينولتق

 رمأو ءاهردص ىلإ اهل َرِفُسَ ءاهب ٌرمأ مث «نيملسملا نم لجر ىلإ ّيبصلا عفدف «ٌَماعطلا لكأ دقو هّيمطف دق هللا ّيبن اي اذه :تلاقف «زيخ ةرسك هدي يف يبصلاب هتتأ ءهتمطف املف هويِوطْنَت ىَّنَح ِهيِهِضْرَأَف يبهذا» :لاق ءهّتدلو دق اذه :تلاق «ةقرجي يف ٌيبصلاب هتتأ ؛تدلو املف هيدي ىَّنَح يبهذاف آل اًمإ» :لاق «ىلبحل ينإ هللاوف ؟ًازعام تددر امك ينّدُرَت نأ كلعل يِنَدرَت مل هللا لوسر اي :تلاق ءدغلا نم ناك املف ءاهّدر هنأو «ينرهطف ٌتينز دق ينإ هللا لوسر اي :تلاقف ةيدماغلا تءاجف :«ملسم حيحص» يفو
 ."تنفُدو ءاهيلع ىلصف ءاهب رمأ مث هَل َرِفْغَل سْكَم ٌبِحاَص اهات ول هيوم تَباَ دَقَل .هدّيب يِسْفَت يِذَّاَوُك ُدِلاحح اَي ًالْهَم» :يكي هللا لوسر لاقف ءاهّئسف ءوهجو ىلع مدلا ٌمضتناف ءاهسأر ىمرف ءرجحب ٍديلولا نب ٌدلاخ لبقأف ءاهومجرف سانلا

 290 هيلع ٌدحلا ٍةماقإو «ماع يفنب ْنِصْحُي ملو ىنز نميف ىضق و هللا لوسر نأ :«يراخبلا حيحص» يفو
1 

 : اهب ثقرَتغاف .«اَهْهُجراف ُتْقَرتعا نإف ءاَهلأشاف ءاَذُه ٍةَأَرْما ىلَح ٌسينأ ايٌدُهاو ؛ماع ٌبيِرْفَتَو ٍةئام ٌُدْلَج ٌكِنبا ىلعو َفْيِلَع ُدَر ٌمواَكلاو ٌةكاملا .هللا ٍباّتِكِ اًمُكَدبب ٌنَيِضْكأل هديب يِسْفَت يذّلاو» :لاقف ءمجرلا اذه ٍةأرما ىلع نأو ءماع ٌبيرغتو ٍقئام َدْلَج ينبا ىلع نأ ينوربخأف «ملعلا لهأ ٌُتلأس ينإو «مواخو ٍةاش ةئامب هنم ٌتيدتفاف ؛هتأرماب ىنزف ءاذه ىلع ًافيسع ناك ىنبا نإ :لاق«لق» :لاقف ءيل نذئاو «هللا باتكب اننيب ٍضْقا ٌقَّدَص :لاقف ؛هنم هقفأ ناكو .همصخ ماقف هللا باتكب اننيب َتْيَضَق ! للاب َكُدُسْنَأ :هل لاق ًالجر نأ :«نيحيحصلا» يفو
 2 ”عماع بيرغتو ام ُدْلَج ٍرُكبلاب ٌرُكِبلاو ءمجرلاو ٍةئام كلج بيّتلاب ُبْيّيلا» :ِلكي هنع «ملسم حيحص» يفو

 .رارقإلا ليمكت مدعب هل ضرعيو ءهنع ٌضِرْعُي نأ مامإلل لب ءرارقإلا باصن ليمكتب مزلي مل «عبرألا نود رقأ اذإ هنأو «ٍتارم عبرأ رقي ىتح مجرُي ال هنأو «بيثلا ٌمجر ةيضقألا هذه تنمضتف
 .ةتيصوو هّناميأو ءهّقتِعو هقالط كلذكو هب ةربع ال ىغلم ركس وأ «نونجب لقعلا لئاز رارقإ نأو
 .دجاسملا يف دودحلا ماقت نأ هيهن ضقانُي ال اذهو ءىّلصملا يف دحلا ةماقإ زاوجو

 .ةمئت هلو ةريره بأ ثيدح نم «(4478) دواد وبأ هجرخأ قلإ
 .(5851) يراخبلا هجرخأ (4) . ةديرب ثيدح نم :(1198) ملسم هجرخأ قفز . نسح لئسي )447١(2 دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ,01390) ملسم هجرخأ (1) .ريجألا :فيسعلاو .ًاعم دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح نم ,(15448و 15910) ملسمو 0269و 5847) يراخبلا هجرخأ (0)



 ىنّرلاب رقأ نم ىلع لف هئاضق يف :لصف 411 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 2 يي < ا 265 0 (5) دابعلا ريخ يده يف داعمل هز

 .ةرحب ىنز ول امك «مجرلا هدحف ةيراجب ىنز اذإ نصحملا رحلا نأو

ف ٌرقملا ٌراسفتسا بجي هنأو رقي ال نأب ٌرقملل ضّرعُي نأ هل بحتسي مامإلا نأو
 «لامجإلا لحم ي

 .هلامتحال ًاعفد هنع رسفتسا ىئز اهٌُعاتمتسا ناك امل َنيعلاو مفلاو ديلا نأل

اؤسلاك ءهيلإ ةجاحلا دنع هب صاخلا ءطولا مساب حرصي نأ هل مامإلا نأو
 .لعفلا نع ل

أ :لاقف «ىنزلا مكح نع هلأس لي هنأل «ميرحتلاب لهاج ىلع بجي ال دحلا نأو
 ًامارح اهنم ٌتيت

 . الالح هلهأ نم لجرلا يتأي ام

 ٌةأرملا نأو ءهَمطْفَتو هَعِضِرُت ىتح ُتْلِهمُأ يبصلا تدلو اذإ اهنأو «لماحلا ىلع ماقي ال دحلا نأو

 . مجرلاب أدبي نأ هيلع بجي ال مامإلا نأو «لجرلا نود اهل رّمحُي

 اذإ ٌرِقُملا نأو «ىنزلا ٌدح يف َلِيُق نم ىلع ىّلِصُي هنأو ءاوبات اذإ يصاعملا لهأ بس زوجي ال هنأو

 ليمكت لبق ةبوت هنأل :ليقو . عوجر هنأل :ليقف ءدحلا هيلع ممتي ملو كرت ءٌرفو «دحلا ءانثأ يف لاقتسا

 .انخيش رايتخا اذهو «هيف عورشلا لبق بات ول امك هيلع ماقي الف ءدحلا

 .ىنزلا دح عم فذّقلا ّدَح هيلع مّقُي مل ءةنالفب ىنز هنأ ٌدقأ اذإ لجرلا نأو

 . هكر بجي لطاب لطابلا حلصلاب لاملا نم ّضُت ام نأو

 .دحلا ءافيتسا يف لّكوُي نأ هل مامإلا نأو

ةيدماغلا الو ًازعام دلجي مل لي هنأل «مجرلاو ٍدلجلا نيب هيلع عمجي ال ٍبّيثلا نأو
 رمأي ملو «

 هللا َلَعَج ذق ينع اوذخ» :ةدابع ثيدحو ءروهمجلا لوق اذهو ءاهيلإ هلسرأ يتلا ةأرملا َدِلْجَي نأ ًاسينأ

ع رمألا لوأ يف ناك اذه نإف «خوسنم ؛مجرلاو ٍةئام ُدْلَج ٍبّْيلاب ُبْييلا :ًاليِبَس َّنُهَل
 «ينازلا دح لوزن دن

 يف رباج ثيدح امأو «كش الب ةدابع ثيدح دعب ناك اذهو ءامهدلجي ملو «ةيدماغلاو ًازعام مجر مث

 لاق دقف «مجرف هب رمأف ءنّصحم هنأ رقأ مث ّدَحلا َدِلُجَف كي ئبنلا هب رمأف «ىنز ًالجر نأ : ؟نئسلا»

 ,؟دواد وبأ هاور .مجرف «هناصحإب ملع مث «دلجف «هناصحإب ملعي مل هنإ :هسفن ثيدحلا يف رباج

ملعي مل ًازعام نإف ؛ميرحتلاب ًاملاع ناك اذإ دحلا طقسي ال ةبوقعلاب لهجلا نأ :هيفو
 هتبوقع نأ 

 .هنع ّدحلا لهجلا اذه طقسُي ملو «لتقلا

لع صن «نادهاش هعم هعمسي مل نإو ءهسلجم يف رارقإلاب مكحي نأ مكاحلل زوجي هنأ :هيفو
 هي

 نيدهاش ةرضحب ْتَقَرَتْغا نإف : سينأل لقي مل هل ئبنلا نإف ءدمحأ
 . اهمجراف

 . مكاحلا دنع هب ىوعدلا طرتشي مل هلل ًاضحم ًاقح ناك اذإ مكحلا نأو

 الو ءاهيلع هميقُي نم اهيلإ ثعبي نأ مامإلل زاج «ةأرما ىلع بجو اذإ ٌّدحلا نأو
 ءاهرضحي

 .مكحلا سلجم نع ءاسنلل انوص :كلذ ىلع يئاسنلا مجرتو

 اذإ لجو زع هللا ٌمكح اذه نأ ىلع ُفِلَحلا هل زوجي يتفملاو مكاحلاو مامإلا نأو
 «كلُذ ققحت

 846 يبنلا نم ٌةبانتسا اذه نإف ءرظن هيفو «دودحلا ةماقإ يف ٌليكوتلا زوجي هنأو «بير الب هنقيتو

. 
 فيعض دانسإلاف «سلدم امهالكو «ريبزلا يبأو جيرج نبا ةنعنع هيفو :.(4 4788و 4578) دواد وبأ هجرخأ
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 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5114 دودحلا يف باتكلا ٍلهأ ىلع يو همكُح يف :لصف

 :كلام لاقو الف الإو .نكمأ نإ اهُّمرحم اهعم برغي نكل «لجرلا برغي امك ةأرملا بيرغت نمضتو
 .ةروع نهنأل ءاسنلا ىلع بيرغت ال

 مالسإلا مكحِب دودحلا يف باتكلا ٍلهأ ىلع لَو همكح يف :لصف
 . امج لو هللا لوسر امهب رمأف ؛مجرلا اهيف نإ ءدمحم اي ّقَدَص :اولاقف ءمجرلا ةيآ اهيف اذإف ءهدي عفرف ؛كدي ْعفرأ :مالس نب هّللا ديع هل لاقف ءاهذعب امو اهّلبق ام أرقف «مجرلا ِةبآ ىلع هدي مهّدحأ ٌعَضَوف ءاهوٌرشنف «ةاروتلاب اْوَئَأَك ٠ لا اهيف نإ متيذك :مالس نب هللا دبع لاقف نرُدَلَجُيو مهُحضفن :اولاق «؟مُجّرلا نأ يِ ةاَروَّنلا يِف َنوُدجَت اَم» :ِيك هللا لوسر لاقف ءاينز ٌةأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف للي هللا لوسر ىلإ اوؤاج دوهيلا نأ :«ديناسملا»و «نيحيحصلا» يف تبث
 اذه نأ كش الو ءةمذ ُلهأ مهنأ :«يراخبلا حيحص» يف يذلاو .ةمذ لهأب ٌدوهيلا نكي مل :«أطوملا» ريغ يف كلام لاقف .ثيدحلا اذه هجو يف اوفلتخا كلذب لقي مل نمو «ئعفاشلاو ٌدمحأ بهذ اذه ىلإو «ةيمذلا نصحُي يمّدلا نأو .ناصحإلا يف طرشب سيل مالسإلا نأ ةموكحلا هذه تنمضتف

 حلُضو دهع لهأ اوناك مهف ؛مهنيب مكحو مهاتأف «"'مهِساَرْدِم تيب ىلإ هوعد مهنأ :هقرط ضعب يفد , ”فيفختلاب ثعب هنإف «ّيبنلا اذه ىلإ انب اوبمذا :اولاق مهنأ ثيدحلا قرظ ضعب يفو !همكحب اوُضرو هيلإ اوُيكاحت دقو فيك ءابرح كاذ ذإ اونوكي ملو «مهنيبو ف ّيبنلا نيب عقو يذلا دهعلا دعب ناك
 دعب اذامف «لاح لكب هُمابتا ٌبجيف «ضحملا ٌقحلاب مهئيب مكح هنإف ءقتبلا ًائيش مهيلع يدجُي ال امم اذهو «كلُذ يف ٌحيرص ةصقلا ٌقايسو :اولاق .ةاروتلا مكحب امهمجر امنإ :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 .لالضلا الإ ٌّقحلا

 مكح ال يذلا هللا مكحب امهمجر لب «لاوقألا حبقأ نم اذهو '.ًةسايس امهمجر :ةفئاط تلاقو
 .ةاوس

 .مالسإلا مكحب الإ مهنيب مكحن ال انيلإ اوُمُكاحت اذإ ةمَّدلا لهأ نأ ٌةموكحلا هذه تنمضتو
 امهيلع دهشي ملو ءاّرِقُي مل نيينازلا نأل ضعب ىلع مهضعب ةمذلا ٍلهأ ةداهش َلوبق تنمضتو

 .«©ةلحكُملا يف ليملا لثم اهجرف يف هركذ اوأر مهنأ اودهشف «ةعبرأ اوؤاجف «دوهشلاب دلع هللا لوسر اعدف :ةصقلا هذه يف ؟ننسلا» يفو فيك ءامهانز اورضحي مل مهنإف .نوملسملا
 أ ٍةَعَبْرَأَب يِنوُكْلا» :دوهيلل لاقف :اهضعب يفو .مهنم ٌةعبرأ ءاجف :ثيدحلا اذه قرط ضعب يفو

 .رمع نبا ثيدح نم :(1447) دواد وبأو )١475(« يذمرتلاو .(1599) ملسم هجرخأو .«(3819) يراخبلاو الا 77/9 دحأو 24١/7 يعفاشلاو ,1*17(2) قازرلا دبعو ,414/؟ كلام هجرخأ ()
 .ةريره يبأ ثيدح نم «(4560) دواد يبأ دنع وه )0
 .رمع نبأ ثيدح نم 4449(2) دواد يبأ دنع وه انف
 .«اودهشف دوهشلاب اعدف» :ركذي مل :لاقو « يبعشلا نع رخآ هجو نم 4451(«2) دواد وبأ هرركو ءظفحلا ءيس ديعس نب دلاجم هيفو «رباج ثيدح نم .«(4401؟) دواد وبأ هجرخأ (5)

000 0 1 



 هتارما ةيراجب ينزي لجرلا يف لَو هئاضق يف :لصف 416 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سمس-ن تت ل ااا ا ا عا اا

 هللا باتك يف مجرلا : سابع نبا لاق «دلجلا نيبو هّنيب عمجُي ال نأو «مجرلاب ءافتكالا تنمضتو

 مل يي اَنأوُسَر مكة ْدَم بيحْلا َلْمآتَيط :ىلاعت هلوق وهو «ٌصاَّرغ الإ هيلع ٌصوغي ال

 انْلِرَنأ آَنإ» :ىلاعت هلوق نِم ٌهريغ هطبنتساو ١9[ :ةدئاملا] 4 بتوصل نم ترون ردكم اَمْي ايي

 .[4+4 :ةدئاملا] «أوُداَه ند اوُمَلَسَأ َنيِدَلا ترتيل ابي ْهْكَحَع ووو ىَدْه ايف َدرَتل

 مكتب دوو ىكه اي هولا اَنرَأ 1ك :مهيف تلزن ةيآلا هذه نأ انغلبف :هثيدح يف يرهزلا لاق
 .2"”مهنم لي ٌئبنلا ناك 4اوُمَكْسَأ َنبدْلا توُبيَبلأ اهب

 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلا يف لَك هئاضق يف :لصف

 دبع :هل لاقي ًالجر نأ «ملاس نب بيبح نع «ةداتق ثيدح نم :«ةعبرألا نئسلا)و ؛دنسملا» يف

 :لاقف «ةفوكلا ىلع ريمأ وهو «ريشب نب نامعنلا ىلإ َعِفْرَق «هتأرما ةيراج ىلع عقو «نينُح نب نمحرلا

 اهتلحأ نكت مل نإو ؛ةدلج ةئام كّتدلج كل اهتّلحأ تناك نإ هِي هللا لوسر ٍةيضقب كيف ٌنيضقأل

 ٍثيدحلا اذه ٍدانسإ يف :يذمرتلا لاق ."”ةئام هدلجف هل اهتلحأ هودجوف «ةراجحلاب كّتمجر

 «ثيدحلا اذه ملاس نب بيبح ني ٌةداتق عمسي مل :لوقي  ّيراخبلا ينعي  ًادمحم ٌتعمس :ٌبارطضا

 نب دلاخ نع هاور امنإ ملاس نب بيبح نم ًاضيأ هعمسي مل رشب وبأو «ةطُقرُع نب دلاخ نع هاور امنإ

 متاح وبأ لاقو «برطضم وه : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا اذه يفنأ انأ :لاقف هنع ًادمحم تلأسو :ةطفرع

 .لوهجم ةطفرع نب دلاخ :يزارلا

 ىضق كي هللا لوسر نأ  ٍقُمَحُملا ني َةَمَلَس نع (ٍثيرُخ نب ةّصيَِق نع :«نئسلا»و «دئسملا» يفو

 هتعواط تناك نإو ءاهّلثم اهتديسل هيلعو ةّرح يهف اههركتسا ناك نإ «هتأرما ةيراج ىلع عّقو لجر يف
 ."اهلثم اهتديسل هيلعو هل يهف

 ءنسح ثيدحلا نإف ءهبهذم رهاظ يف دمحأ هب ذخأف «مكحلا اذهب لوقلا يف ُسانلا فلتخاف

 ةياورب هلع ٌعِفترت ةلاهجلاو «حدق هيف فرعُي ملو ءرشب وبأو ةداتق :©29ناتقث هنع ىور دق ةطفرُع نب دلاخو

 بجوت ٌةهبش ةجوزلا لالحإ نإف ؛ةموكحلا هذه بجومب لوقلا يضتقي ةعيرشلا ٌدعاوقو ُسسايقلاو «نيتقث
 هيفف هيف ةهبش ال ىّنز ناك اهتلحأ نكت مل اذإف ءًريزعت ٌةئاملا تناكف «ريزعتلا طِقسُت الو ءدحلا طوقس

 .سايقلا فلاخُي امم ةموكحلا هذه يف ءيش يأف ٌمجرلا

 ال :يئاسنلا لاق نكلو ءهنع لّدعُي ملو هب ٌلوقلا نّيعت ٌحص نإف :قبحملا نب ةّمَّلَس ثيدح امأو

 ٌحيش قبحملا نب ةملس نع هاور يذلا :لوقي لينح نب دمحأ تعمس :دواد وبأ لاق .ثيدحلا اذه ٌحصي

 نب ةصيبق :«خيراتلا» يف يراخبلا لاقو .ثيرح نب ةصيبق ينعي نسحلا ريغ هنع ثدحُي الو «فرعي ال

 ليسارمو «لوهجم غلبم اف ءاغالب هركذ يرهزلا مالكو «ةريره بأ ثيدح نم :(4460) دواد وبأ هجرخأ ثيدح فرط وه )١(

 .ةلعل الإ لسري ال نقتم ظفاح هنأل :ةفيعض يرهزلا
 )١( يذمرتلاو 2777/4 دمحأ هجرخأ )1١45١( 2هجام نباو «غ1؟5 /1 يئاسنلاو :«(5453و 5454) دواد وبأو )10861(.

 نب ةصيبق فعضل فيعض هدانسإو ؛(1007) هجام نباو 2176 2174/5 يئاسنلاو «(4511و 1410) دواد وبأ هجرخأ ()

 .ركنم نتملاو ءثيرح

 . مدقتملا فنصلا مالك هيلع لديو ءباوصلا وه تبثملاو ؛ملاس نب بيبح» لصألا يف عقو (4)



 () دابعلا ريخ يده يق داعملا داز 5 هتارما ةيراجب ينزي لجرلا يف لَو هئاضق يف :لصف

 لاقو «قيحملا نب ةملس ٌربخ تبي ال :رذنملا نبا لاقو ءرظن هثيدح يف .قبحملا نب ةملس عمس ثيرح
 «فورعم ريغ ةصيبقو ءركنم ثيدح اذه : يباطخلا لاقو ؛فورعم ريغ ثيرح نب ةصيبقو : يقهيبلا
 .عمس نمم ٌتيدحلا يوري نأ يلابُي ال نسحلا ناكو «هلثمب موقت ال ةجحلاو

 لوزن لبق اذه ناكو «خوسنم وه :ةفئاط تلاقف :هيف اوفلتخا مث «ثيدحلا تلبق ىرخأ ةفئاطو
 ءاهل حلصت نمم قبت ملو ءاهتديس ىلع اهدسفأ دقف اههركتسا اذإ هنأ ههجو لب :ةفئاط تلاقو .دودحلا
 اهفالتإ :نيرمأ نمضت دق وهو ءاهنم ُغلبأ وأ ؛ةيسجلا ٍةلْْملاك يهف .ةيونعم ةَلْثُم اذهو ءٌراعلا اهب ٌّقِحَلو
 اهدسفأ دقف هتعواط نإ امأو «هيلع قتعُتو ءاهتديسل اهتمارغ همزليف ءاهب ةيونعملا ةلثملاو ءاهتديس ىلع
 تجرخ اهتدارإو اهتعواطمبو ؛هيلع تقحتسا دق ةميقلا نأل ءاهكلميو اهل اهّتميق همزلتف ءاهتديس ىلع
 لوحي امهالك ذإ ءيسحلا فالتإلا ةلزنم يونعملا فالتإلا ليزنت يف دْعُب الو :اولاق .ةلثملا ةهبش نع
 ىقبت ال اهنإف ءاهجوزل ةءوطوم تراص اذإ ةجوزلا ةيراج نأ ٌبير الو ؛هكلُمب عافتنالا نيبو كلاملا َنيِب
 .يلوصألا سايقلل قفاوم وهو «ماكحألا نسحأ نم مكحلا اذهف :عطولا لبق تناك امك اهتديسل

 تاعضأ اوناك ولو هل نيفلاخملا ٌةرثك ٌرُضت الو ؛ثيدحلا ٍلوبق ىلع ينبم هب لوقلاف :ةلمجلابو
 . مهفاعضأ

 عفرُي ملو «ُبرعلا هُقِرعت نكت مل اذه نأل «ءيشب طاوللا يف ىضق هنأ و هنع تبثي ملو :لصف
 هدانسإو ؛«ةعبرألا نئسلا» لهأ ءاور هوب َلوُْفَملاو َلِعاَقلا اوُنُْفا» :لاق هنأ هنع تبث نكلو كي هيلإ
 , "”رسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءحيحص

 يف مهَّدشُأ ٌيلع ناكو «ةباحصلا ٍةرواشم دعب دلاخ ىلإ هب بتكو «قيدّصلا ركب وبأ هب مكحو
 . كلذ

 وبأ لاقف «هلتق ةيفيك يف اوفلتخا امنإو ىلتق ىلع ٌةباحصلا ٍتعمجأ :انخيشو راصقلا نبا لاقو
 نالتقُي :سابع نبا لاقو . طئاح هيلع مدهي :هنع هللا يضر ٌيلع لاقو «قهاش نم ىمري :قيدصلا ركب
 تاذ ءىطو نميف هلي همكحل قفاوم اذهو «هتيفيك يف اوفلتخا نإو هلتق ىلع مهنم قافتا اذهف .ةراجحلاب
 سابع نبا ثيدح يف امهنيب عمج اذهلو «لاحب ءىطاولل حابُي ال نيعضوملا يف ءطولا نأل ؛مرحم
 ًاضيأ ىودو م فوُلتفاَف طول موق َّلَمَع لمعي هومُتْذَجَو ْنَم١ :لاق هنأ ْكَي هنع ىور هنإف ءامهنع هللا يضر
 اَموُلُتْماو ٌةوُلدفاٌةَميِهَب نأ ْنَمه :دانسإلاب ًاضيأ هثيدح يفو «موُلُعفاف ٍمَرْحَم ٍتاذ ىلع َعُكَو ْنَم' :هنع

 14 , 90م

 نم ؛طوو ءاهّئابوقع تظّلخت تظّلعت امّلك ٍتامرحملا نإف «عراشلا مكح قفو ىلع مكحلا اذهو
 يف ٌدِمحأ صن دقو ءظلغأ هٌُدح نوكيف ءلاوحألا ضعب يف حابي نم ءطو نم ًامرج مظعأ لاحب حابي ال
 ّدح هّدح نوكي وأ ءلاح لكب لتقُيف ءءاوس طاوللا ٌمكح ٌةميهب ىتأ نم مكُ نأ هنع نيتياورلا ىدحإ
 .ينازلا

 .سابع نبا ثيدح نم «مهريغو 0 دمحأو ,(؟5651) هجام نباو ؛.(557١) يذمرتلاو «(5475) دواد وبأ هجرخأ )١(
 نع «نيصحلا نب دواد نع ليعامسإ نب ميهاربإ قيرط نم 4/1١« ةبيش يبأ نباو ء"٠٠ ١/ دمحأو :25874) هجام نبأ هجرخأ (؟)

 «ةصاخ ةمركع يف ًاضيأ فيعض دوادو «ةبيبح يبأ نبا وهو «ميهاربإ فعضل فيعض هدانسإو ءًاعوفرم سابع نبا نع ةمركع
 16٠/١ ؛يرعلا نبا ماكحأ»ا يف اهيلع مالكلا تيفوتسا دق ةفيعض قرط ثيدحللو



 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلا يف لي هئاضق يف :لصف 11 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سس اناا تت ا يلام كر

 «لاح لكب لتقي :هنع ةملس وبأ لاقو .ينازلا ٌّدح هٌدح :نسحلا لاقف «كلذ يف ٌفلسلا فلتخاو

لا ذخأ هبو رّزعُي :يعخنلاو يبعشلا لاقو
«ةياور يف دمحأو ةفينح وبأو كلامو يعفاش

 سابع نبأ نإف 

 .ثيدحلا يوار وهو «كلذب ىتفأ هنع هللا يضر

 نم :«نئسلا» يفف ,فذقلا دح نود ىنزلا ٌدحب ةنيعم ةأرماب ىنّزلاب ّرقأ نم ىلع كي مكحو : لصف

 لكي هللا لوسر ٌثعبف ءاهاّمس ٍةأرماب ىنز هنأ هدنع َدقأف لي ّيبنلا ىتأ ًالجر نأ ءدعس نب لهس ثيدح

 ٌةموكحلا هذه تنمضتف .2''اهكرتو ٌّدحلا هدلجف «تنز ّنوكت ْنَأ ثركنأف «كلذ نع اهلأسف ةأرملا ىلإ

 ال هنأ فسوي يبأو «ةفينح يبأل ًافالخ ةأرملا هتبّذك نإو «لجرلا ىلع ٌدحلا ٌبوجو :امهدحأ :نيرمأ

 .ةأرملل فذقلا ٌدح هيلع بجي ال هنأ : يناثلا . دحُي

تأ ًالجر نأ «هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم :«هنتس١ يف دواد وبأ هاور ام امأو
 قلو يبنلا ى

 بذك :تلاقف ةأرملا ىلع ٌةنيبلا هلأس مث ءًأركي ناكو ةدلج ٌةئام هدلجف «تارم َعيرأ ٍةأرماب ىنز هنأ رقأف

 هدانسإ يفو .ىهتنا . ركنم ثيدح اذه :يئاسنلا لاقف «"”نينامث ةيرفلا دح هدلجف «هللا لوسر اي هللاو

 .هب ٌجاجتحالا لطب :نابح نبا لاقو ءدحاو ريغ هيف ملكت «يناعنصلا "” يوانبألا ضايف نب مساقلا

 نإ ّنِصَمْت آذِإَنِ> :ءامإلا يف ىلاعت هلوق امأو .دلجلاب نصحت ملو تنز اذإ ةمألا يف مككَحو : لصف

ف صن وهف [5 :ءاسنلا] «باَدَمْلآ رو ٍتكَصْْمْا َلَع ام ُثَضن ندم ٍةَكِعِب حرت
 دعب امدح نأ ي

 . اهدلجب رمأف جيوزتلا لبق امأو ءدلجلا نم ةرحلا ٌّدح ٌفصن : جيورتلا

 :نالوق دلجلا اذه يفو

 «هدعب امأو ءهلبق هتماقإ ديسلل نإف «هدعبو جيوزتلا لبق لاحلا فلتخي نكلو ءدحلا هنأ : امهدحأ

 . مامإلا الإ هميقي الف

ام اذه لطبُي الو ءدح ال ريزعت ناصحإلا لبق اهدلج نأ : يناثلا لوقلاو
 يف ملسم هاور 

 اهْرْيَعُي الَو اَمْدِلْجَيْلَك «ْمُكِدَحَأُةَمَأ ْتَنَ اًذإد :هعفري هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :«هحيحص»

 باتك اَهْبِرْضَمْلَما :ظفل يفو ««ريفب ْوَلَو اهْعِبَيْلو اَهدِلْجبْلَف ةمبارلا يِف ْتَداَع ْنإف «ِتاَدَم تال

00 

أ ىلع اوميقأ ٌسسانلا اهُيأ :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع ثيدح نم :ًاضيأ ؛هحيحص» يفو
 مكئاّقِر

 يه اذإف ءاهّدِلجأ نأ ينرّمأف ءْتَنَرِِلي هللا ٍلوُسَرِل ًةمأ نإف «نِصحُي مل نمو نهْنِم نصحأ ْنَم َّدحلا

 29تنسحأ» :لاقف كي يبنلل كلذ تركذف ءاهّلُثقأ نأ اهثدلج انأ نإ ٌتيشخف «سافنب دهع ٌةثيدح

 طاوسأ ٍةرْشَع قوق ُبّرْضُي ال» :هلك هلوق يف امك ؛عراشلا ناسل يف دحلا ظفل هتحت لخدي ريزعتلا نإف

 .نسح ٍدانسإب 4477(2) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . مساقلا لجأل فيعض ٍدئسب :(4479) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .فيحصت وهو «يرابنألا» : ةعوبطملا يف (©)

 . .هل ظفللاو ء(١441) دواد وبأو ,(170) ملسم هجرخأ (4)

 .(1706) ملسم هجرخأ )١( .(449/1) دواد يبأ دنع وه (0)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دفن هتارما ةيراجب ينزي لجرلل يف يك هئاضق يف :لصف

 عضاوم يف ًاردقو ًاسنج ةرشعلا ىلع ةدايزلاب ريزعتلا تبث دقو , "7«ىلاعت هللا دوٌدح ني ّدح ين الإ
 . اهفالخ ىلع ةمألا عيجت ملو ءاهخسن ْثْبثي مل ةديدع

 «ةدئاف دييقتلل نكي مل الإو «هلبق اهلاح ناصحإلا دعب اهّلاح فِلاْحُي نأ دب الف ؛لاح لك ىلعو
 لبق اهّدح :لاقي نأ امإو كلذ ٌلطبت ٌةحيحصلا ةنسلاو ءاهيلع ٌّدح ال ناصحإلا لبق :لاقُي نأ امإف
 :لاقُي نأ امإو «هلوصأو عرشلا دعاوقل فلاخم ًاعطق لطاب اذهو ءهفصن هدعبو ةرحلا ٌدح ناصحإلا
 ةماقإ يف نيتلاحلا نيب قارتفالا :لاقُي نأ امإو «ىوقأ اذهو ءدح هدعبو «ريزعت ناصحإلا لبق اهُّدلج
 .لاقُي ام ٌُبرقأ اذهو ؛مامإلل ىرخألا يفو «ديسلل نيتلاحلا ىدحإ يف هنأو «هردق يف ال دحلا

 يقبف ءمجرلا ىلإ لقتناو «ناصحإلاب ركبلا نع لاز دلَجبلا نأ امك «ةرحلا َّدح اهدح ٌريصيو .فيصنتلا ٌلوزي ناصحإلاب نأ مهوتم مهوتي الثل ناصحإلا دعب فيصنتلا ىلع هصيصنت نإ :لاقي دقو
 ناصحإلا لبق اميفف ءاهيف هب َيِكا اذإ هنأ ىلع ًاهيبنت ؛ناصحإلا يهو اهيتلاح لمكأ يف فيصنتلا ىلع
 . ملعأ هللاو «ىرحأو ىلوأ

 . "ةدحاو ًةبرض اهب ٌبرضُيُق «خارْمش ةئام هيف ٌلاَكْدِع هل ذخؤُي نأب .دحلا ةماقإ ْلِمَّتَحَي ملو ىنز ضيرم يف ِهيَك هللا لوسر ىضقو
 دلجف ءءامسلا نم هتجوز ًةءارب هناحبس ُهّللا لزنأ امل «يفذقلا ٌدحب كو هللا لوسر مكحو :لصق

 ..؟رطحجا تنب ةنمح ةأرملا :نولوقيو :يليقُتلا رفعج وبأ لاق .ةّثاَنَأ نب ٌحلطسمو «تباث نب ناسح :امهو .ةأرماو نيلجر

 دعب تدترا ٌةأرما قيدصلا لتقو «ةأرما نم ًالجر صخي ملو ؛لتقلاب هنيد لدب نميف مكحو
 .ةفرِق مأ :اهل لاقي اهمالسإ

 . 29 ةيعبرألا ىلع هنع هللا يضر ركب وبأ هعبتو ٌنيعبرأ هبرضو ءلاعّتلاو ٍديرجلاب هيرضب رمخلا براش يف مكحو

 .نينامث رمخلا يف دلج هلي هنأ : "”قازرلا دبع فنصم» يفو
 . ؟"”اييش هلي للا ٌلوسر اهيف ْتْقوُي مل : هنع هللا يضر سابع ُنبا لاقو
 ٌرمع اهلّمكو «نيعبرأ ركب وبأو «نيعبرأ رمخلا يف كك هللا لوسر دلج :هنع هللا يضر يلع لاقو

 . "الئ لكو «نينامث

 .ةدرب يبأ ثيدح نم 01ا/8١) ملسمو 58148(2) يراخبلا هجرخأ )١(
 .رسبلا هيلع يذلا وه :خارمشلاو .اهباصغأ نم نصغ لك وهو «ةلخنلا قاذعأ نم قذعلا وه :لاكشعلاو .اهب ىوقتي قرط هلو «ءراصنألا نم لجر نع «فينح نب لهس نب ةمامأ بأ قيرط نم 449/1(2) دواد وبأو «ةنعنعلاب هاور دقو ءسلدم وهو «قاحسإ نب دمحم ىلع دانسإلا رادم :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو .ةدابع نب دعس ثيدح نم ,(؟ها/4) هجام نياو .37؟/5 دمحأ هجرخأ (؟)
 . نعنع قاحسإ نبا نأ الإ تاقث دنسملا لاجرو ٌالسرمو ًادنسم «(4470و 241/4) دواد وبأ هجرخأ 09
 .سنأ ثيدح نم .«(109/05) ملسمو (51/ا/ا) يراخبلا هجرخأ (4)
 .هانعمب (4405) دواد وبأ هجرخأ (5) مز4 (5)
 .(17019) ملسم هجرخأ »72

 200 ووو سس تطمع



 قراسلا يف أ, همكح يف :لصف فلا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس سل حسا لا يع

 ءخوسنم وه : :ليقف «كلذ يف ُنسانلا فلتخاو ؛ةسماخلا وأ ةعبارلا يف هلتقب رمأ هنأ و هنع حصو

 صاخلا نيب ٌضراعت الو ءمكحم وه :ليقو ٠ 20:ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد َلِحَي الا : هخسأنو

 ىلإ ًارارم هب يِتَأ هنإف «رامج هللا دبع ثيدح هّحسان :ليقو «ماعلا رأت ملعُي مل اذإ اميس الو «ماعلاو
 , 2هلثقي ملو هدلجف لَو هللا لوسر

 ًاريزعت هّلتق مامإللف ءهب ناهتساو ّذحلا ههني ملو هنم رثك اذإف «ةحلصملا بسحب ٌريزعت هلتق :ليقو

 هلُثقأ نأ ّيلعف ةعبارلا يف هب ينوتث | :لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ّحص دقو ءًادح ال

 ءرمع نب هّللا ٌدبعو «ةريره وبأو :ةيواعم :مهو ؛ةلَي يبنلا نع لتقلاب رمألا ةاور ٌدحأ وهو ءمكل

 .مهنع هللا يضر بيؤذ نب ةصيبقو ءورمع نب هللا ُدبعو

 لوسر يأ : هيف لاق هنإف ءخوسنم هنأ وأ ء.دحب سيل ّلتقلا نأ ىلع ةلالد هيف :ةصيبق ثيدحو

 «ةصخر تناكو «لتقلا عفرو «هدلجف هب يتأ مث ؛هدلجف هب يتأ مث ؛هدلجف «برش دق لجرب كي هللا

 , وراد وبأ هاور

 نم يدأل تنك ام : لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع هيلع قفتملا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 ظفل «نحن هانلق ء ةيش وه امنإ «ًائيش هيف َّنَسَي مل كي هللا لوسر َّنإف «رمخلا براش الإ ّدحلا هيلع ٌتمقأ

 . )نسي ملو تام و هللا لوسر نإف : امهظفلو .دواد يبأ

 رئاسك صقنُي الو هيلع دازُي ال ًاريدقت هلوقب هيف ْرّدَقُي مل لي هللا لوسر نأ كلذب ٌدارملا :ليق

 .نيعبرأ اهيف برض دق كو هللا لوسر نأ َدِهَّش دق هنع هللا يضر ّيلعف.الإو «دودحلا

 ةباحصلا عمج هنع هللا يضر ٌرمع نإف «نينامثب ريدقتلا ينعي «نحن هانلق ءيش وه امنإ :هلوقو

 اذه :لاقو «نيعبرأ هتفالخ يف يلع دلج مث ءاهاضمأف «نينامثب اوراشأف .مهراشتساو مهنع هللا يضر

 . ّيلإ ٌبحأ

 هيلع ى قفا ٌريزعت اهيلع ةدئازلا نوعبرألاو «دح َنيعيرألا نأ ىلع لدت اهآر ٌتيداحألا لّمأت نمو

 مهتناهتساو اهيف سانلا ِكلاهت بسحب مامإلا يأر هنأ امإو ءخوسنم امإ لتقلاو «مهنع هللا يضر ٌةباحصلا

 اذهو «بّرغو هنع هللا يضر ٌرمع اهيف قلح دقو «كلذ هلف نوقابلا رجزنيل دحاو لتق ىأر اذإف ءاهدحي

 .قيفوتلا هللابو «ةمئألاب ةقلعتملا ماكحألا نم

 قراسلا يف هذ همكح يف :لصف

 . *مهارد ٌةثالث هتميق ٌّنَجِم يف ًاقراس عطق

 «©"”رانيد عير نم لقأ يف ديلا عطقُت ال هنأ ىضقو

 .دوعسم نبا ثيدح نم 171/5(2) ملسمو :(1417/8) يراخبلا هجرخأ )١(

 .رمع ثيدح نم 71780(2) يراخبلا هجرخأ )١(

.)4446( © 

 .(1909/) ملسمو «(519/4) يراخبلا هجرخأ (4)

 .رمع نبأ ثيدح نم )١1787(( ملسمو :(5147) يراخبلا هجرخأ (5)

 .ةشئاع ثيدح نم :(1144) ملسمو :«45191) يراخبلا هجرخأ ()



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 04114 قراسلا يف لَك همكح يف :لصف

 دمحأ مامإلا هركذ «كلُذ ْنِم ىّنْدَأ َّوُه اميف اوُعَطْقَت الو رانيد عْبُر يف اوُعظْنا» :لاق هنأ هنع حصو
 2. هللا ةمجحر 1 فيرا

 نمث نم ىندأ يف كي هللا ٍلوسر دهع يف قراسلا دي عطقت نكت مل :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو
 . نمث اذ امهنم لك ناكو :ِةَفحَج وأ سر ؛نَجِمْلا

 . 9ههدي عطُقتك دَضْيبلا ُقِرْسَيَو هِي ٌعطْقُتَق َلْبَحل ُقِرْسَي قالا ُهّللا ّنَمْل» :لاق هنأ هنع حصو
 :يأ «عقاولاب رابخإ وه :ليقو ءَوَضْيَبو لّبح لك لب :ليقو «ديدحلا ةَضْيَبو «ةئيفسلا لبح اذه :ليقف
 ُضِيَب هنأ نوري اوناك :شمعألا لاق .هنم ٌربكأ وه ام ىلإ هنم هجّردتب هدي عطقل ًاببس نوكيف اذه قرسي هنإ
 . مهارد يواسُي ام هنم نأ نوري اوناك لبحلاو «ديدحلا

 ةموكحلا هذِهِ هللا همحر دمحأ لاقو .؟”اهدي عطقب هدحجتو عاتملا ٌريعتست تناك ةأرما يف مكحو
 .اهل ضراعم الو

 .ةعيدولا نئاخ :نئاخلاب دارملاو .نئاخلاو ءسِيَتْخُملاو .بهتنملا نع عطقلا طاقسإب هلي مكحو
 ةريعتسملا نأش يف هومّلك امل هلي ّيبنلا نأل ءًاعرش قراسلا مسا يف لخديف «ةّيراعلا ٌدحاج امأو

 . "اهدي ُتْفظَقَل ْتْكَرَس ٍدّمَحُت َتْنِب ةَملياك َّنَآْوَل هِدَيِب يسْفَن يذّناو» :لانو ؛اهعطق ةدحاجلا
 كلذو «هلمأتف ءرمخلا مسا يف ركسملا عاونأ رئاس هلاخدإك «قراسلا مسا يف ةّيراعلا دجاج ديو هلاخدإف
 . همالك نم هللا دارمب ةمألل فيرعت

 الف جاتحم وهو همفب ًائيش هنم باصأ نم نأ مكحو هِرَثكلاو ِرَمّثلا قراس نع ّعطقلا ُْكي طقسأو
 «هرديب وهو هنيرج يف ًائيش هنم قرَس نمو «ةّوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف «ءيشب هنم جرخ نمو هيلع ءيش
 .لدعلا همكُحو «ٌلصفلا هؤاضق اذهف .ٌنجملا َنَمَّث غلب اذإ عطقلا هيلعف

 هيفف «هنظع نم ّذخُأ امو ؛لاكن برضو «نيترم اهنمثب اهعتارم نم دخْوُت يتلا ةاشلا يف ىضقو
 .نجملا نمث غلب اذإ ٌعطقلا

 ايإ ِهّبهَي نأ ٌناوفص دارأف ءدجسملا يف هيلع مئان وهو «ةيمأ نب ناوفص ءادر قراس عطقب ىضقو
 . 0ههب ينيتأت ْنآ َلْبق َناَك الهه :لاقف ءهنم هّعيِبي وأ

 . "دجسملا يف ءاسنلا ةَّقُض نم ًاسرُت قرس ًاقراس عطقو
 هاور «ًاضعب هُضْمَب َّقَرَس للا ُلاَمه :َلاَمو سمخلا نِم َقّرَس سُمُحلا قيقر نم دبع نع عطقلا أكو

 , "وجاسم نبا

 )١( 5/ 28٠ملسمو :(51/44) يراخبلا هجرخأ قفل .نسح ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم 0084

 ) )9ملسمو ,(515) يراخبلا هجرخأ  20١741.ةريره يبأ ثيدح نم

 .ةشئاع ثيدح نم ٠ ح) (1788) ملسم هجرخأ )2

 .ةشئاع ثيدح نم )١1188(«, ملسمو 51984(2) يراخبلا هجرخأ (0)

 . حيحص نسح ثيدح وهف «ةددعتم قرط ثيدحللو ءا/٠ ,«54 258/4 يئاسنلاو ,(49914) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .رمع نبا ثيدح نم ءالال /8 يئاسنلاو «(4585) دواد وبأ هجرخأ (0
 . ميت نب جاجحو «سلغملا نب ةرابج فعضل فيعض ٍدنسب «سابع نبا ثيدح نم 2(؟8695) هجام نبا هجرخأ (8)



 ةقرسب ًالجر مهنا نم ىلع َُي همكح يف :لصف 11 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

اا ل اس ها هدا سستم
 

 داعأف «ىلب :لاق «ٌقرس هُلاََخِإ اَم» :هل لاقف «عاتم هعم دجوُي ملو «فرتعاف ؛قراس هيلإ عفّرو

 .2")هطقف هب رمأف ثالث وأ نيترم هيلع

 4 ةوُمِسحا ّمُث هوُمطْقاَك هب اوُبَمْداد :لاقف «ىلب :لاقف !«قَرَس ُهلاَكإ امد :لاقف رخآ هيلإ عفُرو

 هللا ٌباَت» :لاقف ءهللا ىلإ ثبت :لاقف ىلا ىلإ به :هل لاقف وكي يبنلا هب يتأ مث « عطقف هوب ينوُثا

 كلكم

"2نسح ثيدح :لاق هَقْتُم يف هدي قلعو ًاقراس عطق هنأ لَو هنع «يذمرتلا» يفو
 . 

 ةقرسب ًالجر مهنا نم ىلع هكر همكح يف :لصف
 «ةكالا نِ ًاسان اومهّناف «عاتم مهل َقِرُس ًاموق نأ هَّللا دبع نب رهزأ نع :«©وواد وبأ ىور

نَأَف ؛مهليبس ىّلخ مث ًامايأ مهسبحف :كي هللا لوسر بحاص ريشب نب ٌنامعنلا اوتأف
 َتْيَّلخ :اولاقف هْؤَ

 الإو «ٌكاذف مكُعاتم جرخ نإف «مهّبرضأ نأ متئش نإ ؛متئش ام :لاقف «ناحتما الو برض ريغب مهليبس

ُكُح :لاقف ؟َكُمكُح اذه :اولاقف .مهروهظ نم ٌُتذخأ يذلا َلثم مُكِروهُظ نم ٌثذخأ
 مكحو هللا ُم

 . هِلوْسَر
 :ًارومأ ةيضقألا هذه تنمضت دقو : لصف

 .راثيد عبر وأ «مهارد ٍةثالث نم لقأ يف عطقي ال هنأ :اهدحأ

لو «ٌقراسلا ّنَعَل امك «مهنايعأ نود مهعاونأب ٍرئابّكلا باحصأ نعل ٌراوج : يناثلا
 ابّرلا لكآ نع

دبع نعل نع ىهنو طول موق لمع لمع نم نعلو ءاهرصاعو رمخلا ٌبراش نعلو :هلكومو
 رامج هللا 

 «نيعملا امأو . ضتقم نعللا هيلع قلع يذلا فصولا نإف «نيرمألا نيب ضْراعت الو .رمخلا برش دقو

 هللا نم رفع وأ «ةرفكم بئاصم وأ «ةبوت وأ «ةيحام تانسح نم هب نعللا ٌقوحل ٌعنمي ام هب موقي دقف

 .نايعألا نود ٌعاونألا نعلتف هلع

 . هدي ٌعطقت ىتح ٌهعدت ال ةضيبلاو ٍلبحلا ةقرس نأ ربخأ هنإف «عئارذلا دس ىلإ ةراشإلا : ثلاثلا

 . مدقت امك اعرش قراس وهو «ةيراعلا دحاج ٌعطق : عبارلا

محر دمحأ مامإلا هيلع صن دقو «مرغلا هيلع َفِعوُض هيف عطق ًالام قرس نم نأ : سماخلا
 ه

 :نيتروص يف هب ٌيوبنلا ٌمكحلا مَّدقت دقو «مرغلا هيلع فِعوُض «ٌعطقلا هنع طقس ْنَم لك :لاقف ءهللا

 .عترملا نم ةاشلاو «ةقلعملا رامثلا ةقرس

 .ةيندبو ةيلام :نيتبوقعلا نيب عمجلا كلذ يفو «مرغلا عم ريزعتلا ٌعامتجا : سداسلا

 هقراس ىلع هبجوأو «ةرجشلا نم رامثلا قراس نع ّمطقلا طقسأ لَك هنإف «زرجلا رابتعا : عباسلا

لك يف ًالصأ اذه لعجو «هيلإ داسفلا عارسإل «هتيلام ناصقنل اذه نأ ةفينح يبأ دنعو «نيرجلا نم
 ام 

أ ةئالث هل لعج يك هنإف «ٌحصأ روهمجلا ٌلوقو .هيلإ داسفلا عارسإب هتيلام تصقن
 ءيش ال ٌةلاح :لاوح

 .لوهجم رثنملا وبأ هيفو «يموزخملا ةيمأ يبأ ثيدح نم 7881(2) هجام نباو 257/4 يئاسنلاو :«(578) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .يبهذلا هرقأو ءهححصو ؛ةريره يأ ثيدح نم ”81/4 مكاحلا هجرخأ (؟)

 .(17 2 .ديبع نب ةلاضف ثيدح نم )( )١547(,



 (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 11 ةقرسب ًالجر مِهَّدل نم ىلع لَو همكح يف :لصف

 ٌةربعلاف ءهتني مل وأ هقافج ىهتنا دق ناك ءاوس «هرديب نم هقرس اذإ ام وهو ءاهيف عطقُي ًةلاحو .هجرخأو هرجش نم هذخأ اذإ ام وهو «عطق ريغ نم برضُيو «هيلثم مّرَكُي ًةلاحو «هيفب هنم لكأ اذإ ام وهو ءاهيف
 هبجوأو ءاهاعرم نم ٍواَشلا قراس نع ّعطقلا طقسأ ِنَِي هنأ هيلع لديو «هتبوطرو هسيِل ال زرحلاو ناكملل
 .اهُررح هنإف اهنطع نم اهقراس ىلع

 ٌمافلخلا اهب لمع دقو ءاهل ّضراعم ال ةتباث نئس ةدع هيفو :ةيلاملا تابوقعلا ٌتابثإ :نماثلا
 .هنع هللا يضر رمع اهب لمع نم ٌرثكأو «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو نودشارلا

 وأ دجسملا يف ناك ءاوس «ناك نيأ هيلع مئان وه يذلا هشارفلو هبايثل زرح ناسنإلا نأ :عساتلا
 .هريغ يف

 اذه ىلعو ءاسرت هنم قرس نم عطق دلي يبنلا نإف هيف هُعضو داتعي امل زرج دجسملا نأ :رشاعلا
 هعطقي مل نمو .هريغو دمحأ بهذم يف نيلوقلا ٌدحأ وهو ءهطسبو هليدانقو هريصح نم قرس نم عطقيف
 .يمذلاك عطق «قح اهيف نكي مل نإف «قح اهيف هل :لاق

 ىلإ هعفر لبق هعاب وأ ؛هايإ هبهو ولف ؛عطقلا يف طرش قورسملا يف ةبلاطملا نأ :رشع يداحلا
 . هدب ينبت نأ لبق ناك ًالَهه :لاقو كي يبنلا هب حرص امك ءعطقلا هنع طقس «مامإلا

 تبثو «مامإلا غلب دح ّلُك كلذكو «مامإلا ىلإ هعفر دعب ٌعطقلا طقسُي ال كلذ نأ :رشع يناثلا
 . ©"«مّنَسُملاو َعِفاَّشلا هللا َنَمَلُك ّماَمإلا ُدوُدُحلا ِتّقَلَب اذإ» : هنع «ننسلا» يفو ظاقسإ زوجي ال هدنع

 . عطقُي مل ٌقح هيف هل ءيش نم قرس نم نأ :رشع ثلاثلا
 «ةرم هدنع ّرقأ قراسلا نأل «نيدهاش ةداهشب وأ «نيترم رارقإلاب الإ عطقي ال هنأ :رشع عبارلا

 .نيترم هيلع داعأ ىتح هعطقي ملو ءٍفئئيح هعطقف ؛ىلب :لاقف ؟ «تقرس كلاخإ ام» :لاقف

 لب «قراس لك َمكُح اذه سيلو هنع عوجرلابو ءرارقإلا مدعب قراسلل ضيرعتلا :رشع سماخلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك ؛ديدهتلاو ةبوقعلاب ٌرقُي نم قارشلا نم

 ليلد ء«هومسحا» :هلوق يفو .تلتي الثل عطقلا دعب هّمسح مامإلا ىلع بجي هنأ :رشع سداسلا
 .قراسلا ىلع تسيل مسحلا ةنؤم نأ ىلع

 .هريغ هاريل هبو هل ًاليكنت هقنع يف قراسلا دي قيلعت :رشع عباسلا
 يف سبحو «ةمهُت يف يي يبنلا بقاع دقو ء«ةييٌرلا تارامأ هنم رهظ اذإ مهتملا ٌبرض :رشع نماثلا

 يضر اذإ ّمِهّنملا نأو هب مهنا امم ءيش هدنع رهظي مل اذإ مهّنملا ةيلخت ٌبوجو :رشع عساتلا
 . هي هللا لوسر ءاضق هنأ ربخأو ءهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا هب ىضق امك «ةبيّرلا تارامأ عم هَّلُك اذهو «كلذ ىلإ بيجأ نإ همهتا نم برض لثم وه َبِرُص الإو ؛هدنع هلام جرخ نإف «مهتملا برضب

 .امهوحنو اصعلاو طوسلاب ةبرضلا يف صاصقلا توبث :نورشعلا

 «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأ امنإو «ةربتعملا بتكلا باحصأ الو ««نئسلا» باحصأ نم دحأ هاور ام هنأ باوصلاو ؛لاق اذك )١(
 . حيحصلا وهو هلوق ماوعلا نب ريبزلا نع م1780 /؟ كلام هجرخأو ءيندملا ىسوم نب دمحم لجأل ٍءأو ٍدنسب «(198)

 ل 2 2222 222 بسسس بوبس ساس ارا ناسا هاتان سس



 ةقرسب ًالجر مها نم ىلع َِي همكح يف :لصف 4 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 0 اس سات

 مث ,(ةوُعَطْقا» :لاقف «قرس امنإ : اوُناقف قراس لتقب رمأ هنأ : ©"!وواد وبأ هنع ىور دقو :لصف

 «هلتقب رمأف «ةثلاثلا يف هب ءيج مث ةهوُعَظْفاَ : لاقف «قرس امنإ : اولاقف ءهلتقب رمأف ءينا هب ءيج

 :لاقف «قرس امنإ :اولاقف , ؛ةوُلُتْقا» :لاقف «ةعبار هب ءيج مث ,ةوُعظْف' : لاقف «ءقرس امنإ :اولاقف

 .هولتقف «هلتقب رمأف «ةسماخلا يف هب يتأف « «ُهوُمظْفا»

 اذه :يئاسنلا لاق . ثيدحلا اذه نوححصي ال هّريغو يئاسنلاف : :ةموكحلا هذه يف ٌسانلا فلتخاف

 لجرلا كلذب صاخ مكح اذه : لوقيو هنسحي هريغو «يوقلاب سيل تباث نب بعصُمو «ركنم ثيدح

 اذإ قراسلا نأو هب لوقتو ةّلبقت ةثلاث ةفئاطو «هلتق يف ةحلصملا نم لَك هللا لوسر ملع امل «هّدحو

 .ةيكلاملا نم بعصم وبأ بهذملا اذه ىلإ | بهذ نممو «ةسماخلا يف لتق تارم ٌسمخ قرس

 : "ادفصم» يف قازرلا دبع ىور دقو . ةعبرألا قراسلا فارطأ ىلع نايتإلا ةموكحلا هْذُه يفو

 ةسداسلا مث هدي عطقف «ةسماخلا هب يتأ مث 5 «هكرتف «تارم ٌعبرأ هب َينأف «قرس دبعب يتأ هك يبنلا نأ

 .هلجر عطقف ةئماثلا مث ءهدي عطقف ةعباسلا مث هلجر عطقف

 يعفاشلا لاقف :نيلوق ىلع ؟ال مأ ؛ ءاهّلُك هفارطأ ىلع ىتُْي له مهدعب نمو ةباحصلا فلتخاو

 هنم عطقُي ال :ةيناث ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ لاقو ءاهّلُك اهيلع ىتؤُي : هيتياور ىدحإ يف ٌدمحأو كلامو

 ؟قش نم نيوضع ٌباهذ وأ «سنجلا ةعفنم ليطعت روذحملا لهف «لوقلا اذه ىلعو لجرو دي نم ٌرثكأ
 :اننق إف ءطقف ىرسيلا لجرلا عطقأ وأ «طقف ىنميلا ديلا عطقأ ناك ول اميف امهرثأ رهظي ناهجو هيف

 ؛ىلوألا ةروصلا يف ىرسبلا هّلجر تعطُق ءاهيلع ىتؤُي ال :انلق نإو «كلذ رثؤي مل «هفارطأ ىلع ىتؤُي

 «نيتلعلا ىلع عطقي مل ىنمُيلا لجرلا عم ىرسيلا ديلا عطقأ ناك نإو « «نيتلعلا ىلع ةيناثلا يف ىنميلا هذيو

 .لمأتف ءرظن هيفو «نيتلعلا ىلع هانمي عطقت مل ءطقف ىرسُيلا ديلا عطقأ ناك نإو

 نإو «هّلجر تَعطُم ءسنجلا ةعفنم باهذب انللع نإف ؟نيتلعلا ىلع ىنتبي ىرسُبلا هلجر عطق لهو

 . عطقت مل ءقش نم نيوضع باهذب انللع
 باهذي انللع نإو «ىرسيلا هّلجر تعطُق سنجلا ةعفنم باهذب انللعو ءطقف نيديلا ٌعطقأ ناك نإو

 .ةدعاقلا هذه ٌدرط اذه ءعطقت مل «قش نم نيوضع

 عوطقم ةلأسم نيبو اهنيب قرفو «نيتياورلا ىلع هيدي ىنمُي عطقت :هيف «ررحملا» بحاص لاقو

 عفتنا هيدي ىدحإ تَعِطُق اذإو ءدعقملاك وهف «نيلجرلا عطقأ ناك اذإ هنإ :قرفلا يف لاقي يذلاو «نيديلا

 ؛هيلجرب الإ عفتني مل نيديلا عطقأ ناك اذإو «هريغو رامجتسالاو ءوضولاو برشلاو لكألا يف ىرخألاب

 عم عفنت عفنت ةدحاولا ديلا نأ قرفلا نمو ءدي الب ةدحاولا لجرلاب عافتنالا هنكمي مل ءامهادحإ تبهذ اذإف

 . شطبلا ةعفنم مدع عم عفنت ال ةدحاولا لجرلاو «يشملا ةعفنم مدع

 .بعصم فعضل فيعض ٍدنسب رباج ثيدح نم )2441١(« مقرب 0

 مل ثراحلا «لسرم وهف فيعض دانسإ اذهو «ةعيبر نب هللا دبع نب ثراحلا نع ةيمأ نب هبر دبع قيرط نم «(1417) مقرب (1)

 .هلاح فرعي ال هنع يرارلاو « هيك يبنلا كردي



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز في ملسم نم هّبس نميف هلك هئاضق يف :لصف

 ٍدَماعُم وأ يّمِذ وأ ملسم نم هّبس نميف ٌهلَك هئاضق يف :لصف
 .©0 بسلا ىلع اهالوم اهلتق امل ىمعألا دلو ّمأ مد رادهإب ىضق هنأ كو هنع.تبث
 .هوجهيو هيذؤُي ناك نمم ًارفن الإ حتفلا موي نسانلا نّمأو «ءهاذأو هّبس ىلع دوهيلا نم ةعامج لتقو

 همد ردهأو ('"”وُةَلوُسَرَو هللا ىذآ ْذَ هن «فّرشألا ِنْب ٍبْعَكِل ْنَم" » :لاقو "”ناتأرماو لاجر ةعبرأ مهو
 24 عفار يبأ مدو

 دحأل اذه سيل :هّبس نم لتق دارأ دقو «يملسألا ةزرب يبأل هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو
 دقو «ةباحصلا نم مهل فلاخم الو هدعب نم ِهِئافلخ ٌءاضقوةِلَي هؤاضق اذهف وهل هللا يلوسر دعب
 .مكحلا اذه ةفلاخم نم هللا مهذاعأ

 هيف عقتو كو ّيبنلا ُمِيْشت تناك ٌةيدوهي نأ هنع هللا يضر يلع نع :«هنئس# يف دواد وبأ ىور دقو

 ,0 همر ولي هللا لوسر َلطبأف «ءتتام ىتح لجر اهقئخف

 قلي يبنلا ٌةأرما ٍتجه :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يزاغملاو ٍريسلا ٌباحصأ ركذو

 اهيف مَعَ ال» :لاقف لك يبنلا ٌرخأف ءاهلتقن ٌضهنف ءانأ :اهموق نم لجر لاقف؛؟اًهي يل نَم» :لاقف
 ناز

 .ةباحصلا عامجإ وهو «ريهاشمو ناسحو حاحص نيب ام ًاثيدح رشع ةعضب كلذ يفو

 هلتقف دك يبنلا بس لرب هنع هللا يضر ٌرمع يتأ :لاق دهاجم نع ؛هلئاسم» يف برح ركذ دقو
 نع دهاجم لاق مث . هولتقاف ءايبنألا نم ًادحأ بس وأ «هّلوسرو هللا بس نم :هنع هللا يضر رمع لاق مث
 لوسرب بَّذك دقف «ءايبنألا نم ًادحأ بس وأ «هلوسرو هللا بس ملسم امّيأ : امهنع هللا يضر سابع نبا
 «ءايبنألا نم ًادحأ ٌبس وأ هللا ٌبسف «دناع ِدَماَعُم امّيأو .لتق الإو عجر نإف .باتتسي ةدر يهوي هللا
 .هولتقاف دهعلا ضقن هن دقف ءهب رهج وأ

 لاقف كلك ىبنلا تسي اذه :هل ليقف «بهار هب رم هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءدمحأ ركذو

 ١ . انّيين اوبسي نأ ىلع ةمذلا مهطعن مل انإ هتلتقل هّتعمس ول :هنع هللا يضر رمع نبا
 :انخيش لاق .هلتق ىلع عامجإلا ةمئآلا نم دحاو ريغ ىكحو «ةريثك كلذب ةباحصلا نع ٌراثآلاو

 4 يبنلا مكح ركذ وه امنإ :دوصقملاو .نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا عامجإ ىلع لومحم وهو
 .هبس نميف هئاضقو

 .يبهذلا هقفاوو هححصو 704 /4 مكاحلاو 1١8,1١7 /7 يئاسنلاو 47501(2) دواد وبأ هجرخأ )١(
 لك «حتفلا» عجار (؟)

 .رباج ثيدح نم :(8077) يراخبلا هجرخأ فرشأ نب بعك ربخ ()

 .ءاربلا ثيدح نم :(78+4) يراخبلا هجرخأ (1)

 .نسح ثيدح وهو 21١8/17 1١4« يئاسنلاو «(5751) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .تاقث هلاجرو «(4757) دواد وبأ هجرخأ (1)

 ءواو هداتسإو ءسابع نبأ ثيدح نم 10/0 ١/ «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو «49/17 بيطخلاو «18/1 دعس نبا هجرفسأ (0)
 . هعضوب جاجحلا نب دمحم هب مهتي امم اذه : :هلوق يدع نبا نع يزوجلا نبا لقنو



 رحاسلا يف لي همكح يف :لصف 1 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

7 
 نأ» : هلوقب همكح يفو «9هُلوَْم ْمَل َكَّنَِو لِغا» :هلوقب هلدع يف حدق نم لق لَو هكرت امأو

ةيرأ ام ٌةمْسي وذه نإ» :هلرقب هدصق يفو «©”!«كاعمع نبا ناك
 ذم ب ب يف أ + كه هو اهب 

 يلختستو يغلا نع ىَهْنَن َكّنِإ َنوُنوُقَي
نأ هلف «هل ٌّقحلا نأ كلذف «كلذ ريغو كدب

 نأ هلو « هيفوتسي 

 . لكي هّفح ءافيتسا هتمأل سيلو «هكرتي

حفصلاو وفعلاب ًارومأم يلي ناك ثيح رمألا لوأ يف ناك اذه نإف ًاضيأو
 . 

ُي الثلو «ةملكلا عمجو فيلأتلا ةحلصمل هقح نع وفعي ناك هنإف ًاضيأو
 الثلو ءهنع سانلا َرْثك

 ١ . لكي هتايحب ٌصتخي اذه لكو «هباحصأ ٌلتقي هنأ اوثدحتي

اهظفل مث «ةمقل اهنم لكأف «ةاش يف هتمس ٌةيدوهي نأ : «نيحيحصلا» يف تبث
 نب رشب هعم لكأو ء

 . *نيحيحصلا# يف اذكه ؛اهبقاعُي ملو ِهكي ٌيبنلا اهنع افعف «ءاربلا

 اهلتق «ءاربلا ُنِب رشب تام املف هّقح يف اهنع افع هنإ :ليقف ءاهلتقب رمأ هنأ : "دواد يبأ ءدنعو

 .هنم ٌديقأ هب تامف هلكآ نود هب ملعي ًامومسم ًاماعط هريغل دق نم نأ ىلع ليلد هيفو

 رحاسلا يف هلي همكح يف :لصف

 نب ِبدْنُج ىلع فوقوم هنأ حيحصلاو . "”هِفْيّسلاب ٌةَبْرَض ٍرِجاَسلا ٌّدَح» : لي هنع يذمرتلا يف

ةصفح نع حصو «هلتقب رمأ هنأ هنع هللا يضر رمع نع حصو . هللا دبع
 ٌةرّيدم تلتق اهنأ ءاهنع هللا يضر 

ع هللا يضر ةشئاع نع يوُدو .هرمأ نود هتلعف ذإ ُنامثع اهيلع ركنأف ءاهْتَرَحَس
 ةرّبدم تلتق اهنأ ًاضيأ اهن

 .هريغو رذنملا ْنبا هركذ .اهتعاب اهنأ يورو ءاهترحس

هب ذخأف ءدوهيلا نم هرحس نَم لتقي مل كي هللا لوسر نأ حص دقو
 ةفينح وبأو «يعفاشلا اذ

 نأ فللا همحر دمحأ صوصنم نكلو «هنالتقي امهنإف هللا امهمحر دمحأو كلام امأو هللا امهمحر

ألا نب ديبل لتقي مل هِي ّيبنلا نأب جتحاو «لتقُي ال ةمذلا لهأ رحاس
 نمو ءهرحس نيح يدوهيلا مصع

 سانلا ىلع ريثي نأ وكي يشخ هنأبو «ةنيب هيلع مقُّي ملو ءّرِقُي مل هنأب اذه نع بيجُي مهرحاس لتقب لاق

 .هلتق ول فيكف ءرئبلا نم رحسلا جارخإ كرتب ًارش

 .رباج ثيدح نم )21١77: ملسم هجرخأ (1)

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم 77090 ملسمو «(؟108) يراخبلا هجرخأ ()

 .دوعسم نبأ ثيدح نم )25١57(2 ملسمو ؛(51860) يراخبلا هجرخأ (0")

 ٠ نسح هدانسإو ءهدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح نم «4و 7/0 دمحأ هجرخأ (4)

 .(4618) مقرب () .51484 ص هجيرخت مدقت (0)

 هفرعن ال :يذمرتلا لاقو . بدنج ثيدح نم مهلك :(5704) يمليدلاو «115/* ينطقرادلاو )١450(« يذمرتلا هجرخأ (0)

 ٠ يجيرختب 6 /؟ «يبطرقلا ريسفت» رظنا .ثيدحلا يف فعضي يكملا ملسم نب ليعامسإو «هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كوكل ىرسألا يف همكح يف :لصف

 ليتق لّوأو مالسإلا يف تناك ةمينغ لوأ يف لَك همكح يف :لصف
 ,؟9ةمينغلا مسقو ؛مكحلاو نامئعب ل هللا لوسر امهاداف ءاَمِدَت املف «مكيبحاص ْلْثَقَن ءامهولتقت نإف ءامهيلع مكاشخن انإف» «ناوزغ نب ةبتكو «صاقو يبأ نب دعس ينعي «انابحاص َمَدْقَي ىتح ال١ :لاقف ءامهئادف يف ٌشيرق هيلإ تئعبو «نيريسألاو ريهلا كو هللا لوسر ذحتأف 010 :ةرقبلا] وأ دنع ُكأ هني .وِفأ جرت اعل ِدِْسَملآَو دب ةدُكَو هلل لَم نع دسم ظيك وف ُلاَتِي لق د لاو راَرعلا ربا نع كنوانَي» :ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ ىتح نيريسألاو ًةمينغلا قي هللا ٌلوسر فقوو «نوكرشملا مهقّنعف ءمارحلا رهشلا يف كلذ ناكو «ناسيك نب ّمكحلاو ىَّللا دبع ّنب نامثع اورسأو «يمرضحلا نب ورمع اولتقف «نيموي دعب الإ هأرقي ال نأ هرمأو ءًاموتخم ًاباتك هاطعأو «شيرقل ًاريج دْصْرَت ةلخن ىلإ ًةيرس هعم نمو شخ نب هللا دبع كلو هللا لوسر ثعب امل
 .اذه فالخ ريسلا يف ٌفورعملاو .ليتقلا ىّدوو ؛ةمينغلا در ِهَْو يبنلا نأ :بهو ُنبا ركذو
 نم ريثكو «كلام ٌلوق وهو «ةموتخملا ةيصولا ىلع ةداهشلا ٌةزاجإ هقفلا نم ةصقلا هذه يفو

 . 70ه ةّبوُلكم هُتبِصَوَو الإ ني ثيبي هب يصوُي ءيّش هَل مِلْسُم ءىرما ٌّنح ام» :«نيحيحصلا» يف امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح هيلع لديو ءفلسلا
 ىلإ اهريسُيو ءهلسُر عم هبتك عفدي هو هللا لوسر ناك دقو ءةنس الو باتك يف هل لصأ ال اذه ُلُكو ؛هل لماحلا ىلع مكاحلاو مامإلا هأرقي نأ الو «ةنيبلا مكاحلاو مامإلا باتك يف طرتشُي ال هنأ :اهيفو

 . هتلسو هيده نِم ةرورضلاب مولعم اذهو ؛نيدهاش اهيلع ميقُي الو ؛اهلماح ىلع اهؤرقي الو «هيلإ بتكي نم

 سوساجلا يف ٌةْكَي همكح يف :لصف
 .ىفوتسم ةلأسملا مكح مدقت دقو . هما ُتْرَفَع دق مُدْنِش ام اوُلَمْا :َلاَقْك ِرْذَب ٍلْمَآ ىلع َعّلطا هللا َّلَمَل َكيِرْذُي اَم» :لاقو «هنكمُي ملف ؛هقنع ٌبرض هنع هللا يضر ُرمع هلأس هيلع سمج امل ةعتلب بأ نب بطاح نأ تبث

 .قيدنزلاك وهو «ةبوت اذهل فرعي الو لتقُي :مساقلا نبا لاقو .رافكلا نم برقي عضوم نم ىفنُيو ؛هسبح لاطُيو ءًاعيجو ًادلج دلجُي :هللا همحر كلام باحصأ نم هٌريغ لاقو ؛هتثرول هلامو ءبتتسُي ملو ليف ؛برحلا ّلهأ ٌملسملا بتاك اذإ :نونحس لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو
 .هباحصأو ًاكلام دمحأ باحصأ نم ليقع ُنبا قفاوو «مهجاجتحا هجو ٌركؤ مدقت دقو «بطاح ةصقب اوجتحا ناقيرفلاو .لتقي ال :هللا مهمحر دمحأو «ةفينح وبأو «يعفاشلا لاقو

 ىرسألا يف همكح يف :لصف

 .ًاغلاب ًالجر ُقرَتْسَي مل هنأ فورعملا نكلو «مهّضعب ٌقرتساو «نيملسملا نم ىرسأب مهّضعبو «لامب مهّضعب ىدافو ءمهض , ىلع َّنَمو ءمِهَضْعَي لَتُق هنأ ىرسألا يف هلك هنع تبث

 . يلع ثيدح نم 7000 يراخبلا نعو 14416 ملسم نع فعل .(1339) ملسمو (11/58) يراخبلا هجرخأ (5) .ًالسرم يدسلا نع ؛(4085) يربطلا رظنا (1)



 ربيخ حتف يف وك همكح يف :لصف ليفت (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سا يح يلد يل داعم كار
 تل سس خخ

 نيريثك ٌةعامج دوهي ني لتقو .ثراحلا نب رضنلاو ءطيعم يبأ نب ٌةبَُع ىرسألا نم ردب ٌموي لتقف

 ةعامج ميلعت ىلع مهضعب ىدافو . "!!ةئامعبرأ ىلإ فالآ ٍةعبرأب لاملاب ردب ىرسأ ىدافو «ىرسألا نم

 نب ْمِهظْملا َناَك ْوَل» :ردب ىراسأ يف لاقو ءردب َموي رعاشلا َةَرَع يبأ ىلع ّنمو «ةباتكلا نيملسملا نم

م لجرب نيملسملا نم نيلججر ىدفو .©)هَل ْمُهتْفَلظأل ىننّتلا ِءآلْؤْه يف يِنَمّلَع ْمُك ءابح ّيِدَع
 ن

 نمو «؟؛!عوكألا نب ةملس نم اهبهوتسا «يبسلا نم ةأرماب نيملسملا نم ًالاجر ىدفو . ©نيكرشملا

 .ءاقلُظلا :مهل لاقُي ناكف « شيرق نمي ٌةعامج ةكم حتف موي ٌقلطأو (©*”لاثأ نب ةمامُثت ىلع

 لهأ نم ٌقرتساو «ةحلصملا بسحب اهيف ٌمامإلا ريخُي لب ؛ءيش اهنم خسنُي مل ماكحأ هذهو

 ني ناثوأ ةدبع اوناك امنإو «نييباتك اونوكي مل قلطصملا ينبو «ساطوأ ايابسف «مهريغو باتكلا

 :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .نييباتك اونوكي ملو «ةفينح ينب يبس ْنم ٌةباحصلا قرتساو .برعلا

و ءءاش ام ٌلعفي دابعتسالاو ٍلتقلاو ّنملاو ِءادفلا َنيِب ىرسألا يف لي هللا ٌلوسر ٌرّيخ
 قحلا وه اذه

 ١ ' .هاوس لوق ال يذلا

 َرِفظف ٠ اَنْ وتب هبراح مث «ةنيدملا همدقم لّرأ مهّدهاعف ءاياضق ةدعب دوهيلا يف مكحو :لصف

 «مهلتقو مهب ٌرِفظف «ةظيرق ونب هّيراح مث ءمهالجأو « مهب ٌرِفظَف ءريضنلا ونب هبراح مث :مهيلع نمو مهب

 . مهني لتق ْنَّم ىوس ءاش ام ريغ ضرأ يف مهرقأو مهب َرِفَطَف «ربيخ ُلهأ هبراح مث

 هربخأ «مهُلاومأ منغُّتو مهيرارذ ىبسُتو «مهتلتاقم لمت نأب ةظيرُق ينب يف ذاعم نب ٌدعس مكح املو

 . "!تاواَمَس عْبَس يقوف نم لجو ّزع هللا ُمُكُح اذه نأ :ِكي هللا ٌلوسر

 مهُضقن ناك اذإ مهو مهئاسن ىلإ مهّضقن يرسي ٍدهعلا يضقان نأ :مكحلا اذه نّمضتو

 . لجو ّزع هللا مكح ُنيع اذهو ؛برح ّلهأ نودوعيو «برحلاب

 ربيخ حتف يف هلي همكح يف :لصف

 . ””عرز وأ رمث ني اهنم ٌجرخي ام ٍرطش ىلع اهيف دوهي رارقإب ذئموي ّمكح

 اثيش اويْيغُي الو اومثكي ال نأ ىلع :هيبو مهئيب حلّصلا اوُضقن امل ٍقيِقُحلا يبأ ينبا لتقب مكحو

 ىفوتسم كلذ مّدقت دقو هب ٌرقأ ىتح لاملا بييغتب مهّنملا ةيوقعب مكحو ءاوبّيغو اوُمتكف «مهلاومأ نم

 .ريبخ ةوزغ يف

 نكي هللا ٌلوسر هل مسقف َّللا دبع نب ٌرباج الإ اهنع ْبِفَي ملو «ةصاخ ةيبيدُحلا لهأل تناكو

 .هّمهَس

 )١( سابع نبا ثيدح نم ؛(؟191) دواد وبأ هجرخأ .

 . معطم نب ريبج نب دمحم ثيدح نم ((5074) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .يوق ٍدنسب 4175 477 455/4 دحأ هجرخأ 0

 . عوكألا نب ةملس ثيدح نم (31/68) ملسم هجرخأو (:)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(19774) ملسمو :(9/7"47) يراخبلا هجرخأ (ه)

 .ديعس يبأ ثيدح نم )1974(٠ ملسمو :«(5171) يراخبلا هجرخأ (3)

 .رمع نبا ثيدح نم )1١9501(« ملسمو :(4744) يراخبلا هجرخأ (0)



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كنف مئانغلا ةمسق يف لَو همكح يف :لصف

 وهف «حالسلا عضو وأ ءدجسملا ٌلخد وأ «نايفس يبأ ٌراد ٌلخد وأ ءهّياب ّقلغأ نم نأب مكح
 مكحو .هئاجهب ناينغت اتناك ناتينغمو «لطخ ُنباو «ةبابُص نب سيف :مهنم ةتس رفن لتقب مكحو . نمآ
 ةعازُحل مكحو .لاومألا» يف ديبع وبأ هركذ ء«ريسأ لتقُي الو ءربدم عبتُي الو «حيرج ىلع زهجُي ال هنأب
 نم ْمُكَيِْبَأ اوُعكزا ؛ةَعاّرح ٌرَشْعَم ايد :مهل لاق ث ءرصعلا ةالص ىلإ ركب ين يف مهفريش راي أ
 . (لتقلا

 مئانغلا ةمسق يف وكي همكح يف :لصف
 هيو ءاهُّلُك هيزاغم يف هنع ُثباثلا همكح اذه .مهس لجاّرللو ءمهسأ َةَثالث سرافلل نأ كَ مكح

 .ءاهقفلا ٌروهمج ذخأ

 .لتاقلل ٌبلَّسلا نأ مكحو

 ءًاسرف نيثالثو ٌةتس ةظيرق ينب موي ليخلا تناك :قاحسإ نبا لاقف ء«سمخلا جارخإب همكُح امأو
 يضاقلا كلذ ىلع هقفاوو «ةنسلا هب تضمو «سمخلا هنم جرخأو ,نامهسلا هيف تعقو ءيف َلَّوأ ناكو
 تأي ملو «كلذ دعب سمُحلا َرمأ كرت :لاق مهّضعب نأ ُبييحأو :ليعامسإ لاقف «قاحسإ نب ليعامسإ
 .نينُح مئانغ يف ًانيقي سمخلا ٌركذ ءاج امنإو «فاش ُنايب هيف ام ثيدحلا نم كلذ يف

 ىلع اوُنزن مايأ ةثالثو رهشب ٍردب دعب عاقُتْبَق ينب ةوزغ يف سمح سمح لوأ :يدفاولا لاقو
 . مهلاومأ سّمخو «ةيرذلاو ٌءاسنلا مهلو .مهّلاومأ هل نأ ىلع مهحلاصف ءدمكح

 ٌةفئاط مهتعبت ٌرُدعلا هللا َمّرَه املف ءردي ىلإ لي هللا ٍلوسر عم انجرخ :تماصلا نب ةدابُع لاقو
 نيِذّْلا عجر املف «ةمينخلاو ركسعلا ىلع تلوتسا ٌةفئاطو ل هللا لوسرب ٌةفئاط ْتَّقدحأو «مهنولتقي
 انأل ىب ٌنحأ نحن :وكَي هللا لوسرب اوقدحأ نيذلا لاقو ٌىُدعلا ائبلط نحن لّمَّتلا انل :اولاق ءمهوبلط
 ةائيوَح نحن ءانل ٌوُه :ركسعلا ىلع اّلوّتسا نيذلا لاقو ىَنبِغ ُرُدعلا لاني ال نأ هلي هللا لوسرب انقدحأ
 نع هلي هللا ٌلوسر همسقف ١[ :لافنالا] 4و هِي لاَ لاَ نع َكتودَمِي» : لجو زع هللا لزنأف
 4١ :لافنالا] "”« محم ولي ّدأَك وك ني متسع امن اَوملعَو :لزني نأ لبق ِءاَوَب

 نم ةثالثو «نيرجاهملا َنيب ريضنلا ينب َلاومأ هك هللا ٌلوسر مسق امنإ :ليعامسإ يضاقلا لاقو
 «ةنيدملا اومدق نيح نيرجاهملا نأل ةمّصلا نب ثراحلاو «ةناجُد يبأو «فينحم نب لهس :راصتألا
 مكنك ام مهن 2 و ْمُكَنوُد َنيِرِجاَهُمْلِل اهاَنْيَطْعَأ متْنِش نإو مُكِراَمِ يف مهِتاساَوُم ىلع متمقأو رغما هريقما كة ءُسَِي ع أ 200 ٌشاععا ا ب لعبا عر علك هيو مكتب ريِضَللا ينب َلاَومأ ُتْمَسَت هس مكلِش ْنإ» :كي هللا لوسر مهل لاقف ءمهرامث ٌراصنألا مهرطاش
 ؛ّييرجاهملا كي هللا لوسر اهاطعأف ءانرامث ُكِسْمُتو ءاننود مهيطعت لب :اولاقف «كْمُكِراَمُ نه ُهئوظنت
 اَوَكَش راصنألا نم ةثالثلا ءالؤهو ؛ مهرامث نم مهيلإ عجر امب ٌراصنألا ىنغتساو ءاوذخأ امب اونغتساف
 .ةَجاَح

 ) )1١ماشه نيال «ةريسلا» رظنا 115/7. 416.

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو 7 ,116 /؟ مكاحلاو ,؟”4 777/6 دمحأ هجرخحأ (؟)



 مئانغلا ةمسق يف ِةلكَي همكح يف :لصف لينا (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هد خخ خخ تسيسسسسسسلل ل ا ص كيك

 مسقف ءًأردب ادهشي مل ماشلاب امهنع هللا يضر ديز نب ٌديعسو هللا ديبع نب ٌةحلط ناكو :لصف

 .اًمُكروُجَأو» :لاقف ؟هللا لوسر اي انٌروجأو :الاقف ؛امهيمهس لَو هللا ٌلوسر امهل

 عم اوُجرخ يدع ّنب ٌمِصاعو «بطاح ّنِب ثراحلاو «ةبابل ابأ نأ بيبح نباو «ماشه نبا ركذو

 .مهل مهسأو «ةالصلا ىلع موتكم مأ نباو ةنيدملا ىلع ةيابل ابأ ٌرمأو «مهّدرف كي هللا لوسر

 . همهسب كي هللا لوسر هل برضف ءءاحورلاب ٌرِبُك ةمّصلا نب ثراحلاو

 .همهسب ِولْكَي هللا ٌلوسر هل برض ريبُج نب ُتاّوحخو : :ماشه نبا لاق

 كك هلا لوسر تنب ةيقر هتأرما ىلع فلخت هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ ٌدحأ فلتخي ملو

 ٌصاخ اذهو :بيبح نبا لاق . 7 رجأو» :لاق ؟هللا لوسر اي يرجأو :لاقف ءهمهسب هل برضف

 .بئاغل مسقُي ال نأ نوملسملا عمجأو «كي يبنلل

 حلاصم يف ًادحأ ثعب اذإ َّمامإلا نإ :فلخلاو فلسلا نم ٌةعامجو «كلامو ٌُدمحأ لاق دقو :ٌتلق

 .همهس هلق «شيجلا

 نم مهيذحي ناك نكلو ؛ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلل ْمِهْسُي هلك يبنلا نكي ملو :بيبح نبا لاق

 . ةمينغلا

 لاملا ةمسقو «ميوقتلا يف ةاذهف ©“ 'ريعبي اهتم ةرشع َّلُك منغلاو لبإلا ةمسق يف لدعو :لصف

 «ةعبس نع ةّنابلا ةيبيدُحلا ماع لَو هللا لوسر عم انرحن :رباج لاق دقف «يدهلا يف امأو . كرتشملا

 كي هللا لوسر انرمأ :ًاضيأ رباج لاقف «عادولا ةجح يف امأو .ةيبيدحلا يف اذهف . «©"ةعبس نع ةرقبلاو

 . حيحصلا يف امهالكو ؛(80دب يف انم ةعبس لع رقبلاو لبإلا يف ةلرتشن : نأ

 اهب رسوم انأو ةندب يلع نإ :لاقف ِةِلَك ّيبنلا ىتأ ًالجر نأ «سابع نبا ثيدح نم «نئسلا» يفو

 .”نهحبذيف «هايش عبس َعاتبي نأ هرمأف ءاهيرتش ثأف اهدجأ الو

 لصأ نم لب ءسمُحلا نِم هلعجي ملو ءهْسّمْخُي ملو «لتاقلل هلك ٍبّلَّسلاِب و ٌيبنلا مكح : لصف
 .هؤاضقو همكح اذهو «ةمينغلا

 «دحاو ةداهشب هب هب مكحو «سمُحلا ريغ نم وه امنإ لتاقلل ٌبلسلا : ؛هحيحص» يف يراخبلا لاق

 . ًالبتق لتق نمل ٍتّلّسلاب كي هُّمكح اهئّدضت ماكحأ ةعبرأ هذهف «لتقلا دعب هب مكحو

 ملو :كلام لاق «لفنلا مكح همكحو «سمخلا نم الإ نوكي ال ٌبلسلا : هياحصأو كلام لاقو

 هللا يضر رمُم الو «ركب وُبأ هّلعف الو ءنينُح موي ريغ يف هلعف الو «كلذ لاق هي ّيبنلا نأ اَنُْلِبي

 هللا لاق : هباحصأ لاق . .هسّمحخو «هليتق بلس كلام نب ءاربلا ريغ طعُي ملو :زاّوملا نبا لاق .امهنع

 نمل ةميئغلا سامخأ ةعبرأ لعجف 4١[« :لافنألا] 4 محم هن مآ وَْس ني مُثْمِنَع اَمَنَأ اَُمَلَعَوِط : ىلاعت

 .لامتحالاب مهل هللا هلعج امم ءيش ذخَؤُي نأ زوجي الف ءاهمنغ

 .رجألا ركذ يأ ءهزجع نود :(7177) دواد بأ دنع وه (1)

 .جيدخ نب عفار ثيدح نم )١434(«: ملسمو 6498((2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ,001) (1918) ملسم هجرخلأ (4) .00118) ملسم هجرخأ (0)

 مل يناسارخلا ءاطع نإف ءعطقنم وه مث «سلدم وهو ءجيرج نبا ةنعئع هيفو ء7217 711/1 ديحأو ((715) هجام نبا هجرخأ (0)

 . سابع نبا نم عمسي



 (*) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نراث مئانغلا ةمسق يف كي همكح يف :لصف

 دقو «نينُح ىلإ اهمكح لي يبنلا رخؤُي مل «بالسألا ريغ يف يه امنإ ٌةيآلا هذه تناك ولف ًاضيأو
 ًارمأ ناك ولو «ُلاتقلا درب نأ دعب 2')ههُبَلَس ُهَلُك ًاليِتق َلَتَق ْنَم» :لاق امنإ ًاضيأو ءردب ةصق يف تلزن
 يدانم َعِمَس ىتح هبلطي مل وهو .هباحصأ رباكأ ٌدحأو ولكي هللا لوسر ُسراف ةداتق وبأ هملعل ًامدقتم
 . كلذ ٌلوقي و هللا ٍلوسر

 جرخي مل «ةمينغلا سأر نم ناك ولف «نيمي الب دحاو ةداهشب هايإ هاطعأ هِي ئبنلاف ًاضيأو :اولاق
 .نيميو دهاش وأ «تانّيبلا نم كالمألا هب جرخت امب الإ منغم ٌقح

 ةنيب نكت مل اذإ وهو ءمسقُي الو ةطقللاك فقوُي ناكل ةنّيب دجي ملو لتاقلل بجو ولف ًاضيأو :اولاق
 .لوقلا اذهل هب ٌّجّتحا ام ٌعومجم اذه ؛هريغ يف لعجي يذلا سمخلا نم هّلعجي مامإلا داهتجا ىلإ هنأ ىلع لدو ؛كلملا ىنعم نم جرخف ءمَّسَقُي

 يف يراخبلا ركذف «ماوعأ ةتسب نينُح لبق هلعفو لي للا ٌلوسر كلذ لاق دق :نورخآلا لاق
 ماشه نب لهج ابأ ابرض ؛نييراصنألا ءارفع نب ٌداعُمو ,حومجلا نب ورمع نب ذاعم نأ : "0 هحييحصاا
 ُلُك لاقف ؟ هُهَلََك اًمكُيَأ» :لاقف ءهاربخأف هو هللا لوسر ىلإ افرصناف «هالتق ىتح امهيفيسب ردب موي
 اكلك :لاقف «نيفيسلا ىلإ رظنف ءال :الاق «؟اَمُكيَمْيَس امُّكْحَسَم ْلَه» :لاقف .هتلتق انأ :امهنم دحاو
 ني ٌمولعم ررقم ٌرمأ لتاقلل بلسلا ّنوك نأ ىلع لدي اذهو .حوُمَجلا ِنْب ورْمَت ِنْب ذاعمل هبّلَسو هلت
 . هئيعرش ال هب ةادانملاو ؛ماعلا ٌمالعإلا نينح موي دّدجت امنإو «رمألا لوأ

 ٌةداهش اذه نأ :امهّدحأ ؛نيهجو نم هّياوجف «هالعفي مل رمعو ركب ابأ نإ :زاّوملا نبا لوق امأو
 ءررقت امب ًءافتكا امهدهع ىلع كلذب ةادانملا كرت نوكي نأ زوجي هنأ :يناثلا «عمسُت الف يفنلا ىلع
 مل .هيف ٌلامتحا ال ًاحيحص ًاكرت كلذ كرت امهنع مص ول ىتحو ءهئاضقو كي هللا لوسر مكح نم تبثو
 .لي هللا لوسر مكح ىلع مّدَقُي

 «عوكألا نب ةملسل ٍبلسلا ىطعأ دقف ؛هليتق ٌبلس كلام نب ءاربلا ٌريغ طعُي ملو :هلوق امأو
 عئاقو اهلك هذهو «مهبالسأ ذخأف «نينح َمْوَي نيرشمي َلَتَق ءيراصنألا ةحلط يبألو «ورمع نب ذاعملو
 . ضقنلا نم ٌملست داكت ال يفنلا ىلع ٌةداهشلاف «حيحصلا يف اهمظعم ةحيحص

 :©0ةدواد يبأ نتس# يفف ءهفالخ ظوفحملا لب «ةتبلا رثأ هب ظفحُي مل اذهف ههَسّمخو» : هلوق امأو
 .َبْلَّسلا سّمُخُي مل دلك يبنلا نأ ءدلاخ نع

 مكحلاو ؛ماع اذهف 41١ :لافنألا] <« مسخ هلي ّنأَف ءْئَس ني مسمع اَمنأ اًوئَلعَول :ىلاعت هّلوق امأو
 .اهُعفد نكمُي الو «ةمولعم هرئاظنو «ةنسلاب باتكلا مومع شٌصيصخت زوجيو «صاخ لتاقلل بلسلاب

 مل انأ :امهدحأ «نيهجو نم هباوج ««لامتحالاب اهلهأ ريغل ٍةمينغلا نم ءيش لعجي ال» : هلوقو
 رخؤي ملو .لامتحالاب ال كك هللا لوسر لوقب لتاقلل هانلعج امنإ : يناثلا .نيمناغلا ريغل بلسلا لعجن

 )١( يراخبلا هجرخأ .ردب ةوزغ يف مدقت دقو حيحص ) 2)51٠١ةداتق يبأ نع (1761) ملسمو .

 ملسم اذكو ((7141) مقرب (؟) )١1/67(« .فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم

 )0( مقرب )0791(.



 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 نوكرشملا هزاح اميف لَو همكح يف :لصف لركن

1ر2 اش ا عا ها سال
0 

ي كلذب مكح دق لب ؛متركذ امك نينُح موي ىلإ ةيآلا مك كي يبنلا
 دعب هلاق هنوك عنمي الو ءردب مو

 . لتقلاب هقاقحتسا نِم ٍلاتقلا

ي مل هنأ ىلع ُلُي الف «هلوقي كي يبنلا يدانم ٌعِمَس ىتح هبلطي مل ةداتق يبأ نوك امأو
 ًاررقتم نك

ءاوعد درجمب هْذُحأي نكي مل هنأل ةداتق وبأ هنع تكس امنإو ؛ًامولعم
 .هاطعأ دهاش هب هل دهش املف «

:نيمي الو ءرخآ دهاش ىلإ جاتحي الو «دحاولا دهاشلاب اذه يف ىفتكي هنأ :حيحصلاو
 امك 

يف اذه مدقت دقو ءاهل ٌضِراعُم ال يتلا ةحيرصلا ٌةحيحصلا ٌةنسلا هب تءاج
 .هعضوم 

 لتاقلل امنإو ؛نيمناغلل هنأ هّباوجف «ةطقللاك مسقُي ملو ءفقول «لتاقلل ناك ول هنإد :هّلوق امأو

 ميدقتلا قحتسم رهظي ملو «مهقح هنإف :نومئاغلا هيف كرتشا لتاقلا نيع ملعُت مل اذإف «ميدقتلا ٌنح

 . هيف .اوكرتشاف « مهنم

سملا لاومأ نم نوكرشملا هزاح اميف هي همكح يف :لصف
 «نيمل

 نوكرشملا هيلع ملسأ وأ ءنوملسملا هيلع رهظ مث

سملا هيلع ٌرهظف ءردعلا هذخأو «بهذ هنع هللا يضر رمع نبال ًاسرف نأ : "'يراخبلا يف
 «نومل

هيلع رهظف ؛مورلاب قحلف ءدبع هل َقْبأو لي هللا لوسر نمز يف هيلع هر
 يف دلاخ هيلع هّدرف .نوملسملا 

 . هنع هللا يضر ركب يبأ نمز

 «ةحضاولا»و «ةئودملا» يفو . "الغلا هيلع ٌّدَر يذلا وه لي هللا ٌلوسر نأ :ادواد يبأ نئس» يفو

كي هللا لوسر هل لاقف «مئاغملا يف هل ًاريعب دجو نيملسملا نم ًالجر نأ
 ُهَذُحَك ْمَسْقُي مل هّئْدِجَو ْنِإ» : 

 . اهَندَرأ نإ ِنمُنلاي هب ُنَحَأ َتْنَآَك يق د ُهتذجو نو

لع دري ملف «ةكمب حتفلا موي مهَروُد هنم اوبلط نيرجاهملا نأ :هنع حصو
 :هل ليقو .ّراد دحأ ى

 رجاه امل هلي لوسرلا نأ كلذو "70! ؟ًالْرْنَم ليقع اَنَل كرت لَمَو» :لاقف ؟ةكمب كراد نم ًادغ ُلرْنَت نيأ

ي يف يهو ملسأ مث ءاهيلع ىوحو ءاهْلُك اهزاحف ؛ةكمب كي يبنلا عابر ىلع ليقع بثو ةئيدملا ىلإ
 مد
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و ليقع ناكو هل وهف ءيش ىلع ملسأ نم نأ ِهلَي هللا ُلوسر ىضقو
 ماقتل يلع هئري ملو بلاط ابأ ثر

طملا دبع نم ٌثاريم يي هللا لوسرل نكي ملو «هيبأ توم ىلع همالسإ
 هوبأو «تام هللا ّدبع هابأ نإف «بل

وأ هثروُن «بلطملا ٌدبع تام ّمث يح بلطملا ٌدبع
 فىدالوأ ٌرثكأ تامو للك يبنلا ٌمامعأ مهو «هدال

َنود ُليِقَع اهيلع ىلوتساف «تام مث «هعاير بلاط وبأ زاحف ءاوبقعي ملو
 رجاه مث «نيدلا فالتخال يلع 

نل كرت لّمود : لي هللا لوسر لاق كلذلف «هراد ىلع ليقع ىلوتساف لي ئبنلا
 . «!؟ًالِزْنم ٌليِقَع ا

 هراد ىلع نولوتسيف ؛ةنيدملاب قحلو نيملسملا نم رجاه نم ىلإ َنوُدِمْعَي نوكرشملا ناكو

لع هوُقلتأ ام اوُيمضي مل ءاوملسأ اذإ نيبراحملا ٌرافكلا نأ ٌةنسلا تضمف «هراقعو
 سفن نم نيملسملا ى

 ىلع ملسأ نم لب ؛مهيلع اَهوُبَصَع يتلا مهّلاومأ مهيلع اوُدُرَي ملو «لام وأ
 همكح اذه ؛هل وهف ءيش

 . هلي هؤاضقو

. 
  0١حيحص هدانسإو :(7594) دواد وبأ هجرخسأ (؟) ,(كدحإل)

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم 1161(2) ملسمو .(4747) يراخبلا هجرخأ (9)



 )5 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفت لاومألا ةمسق يف ديو همكح يف لصف

 هيلإ ىدهُي ناك اميف كك همكح يف :لصف
 . اهقاعضأ مهئفاكيو .مهنم لبقيف «هريغو ماعطلا هيلإ نودهُي مهنع هللا يضر هّياحصأ ناك
 . منغملا نم هل يذلا ٌيفصلاك نوكيف «هثاتخي ام هسفنل اهنم ٌدُحِيو ءهباحصأ َنيب اهُمِسْقَيو ءمهاياده ٌلبقيف ءهيلإ يدهن ُكولملا تناكو

 سان يف اهمسقف «بهذلاب ةرّرزم جابيد ةيبقأ هيلإ ثَيِرُأ 6 يبنلا نأ :«يراخبلا حيحص» يفو
 .©"0قَل اًذه تب ٍرَوْسِملا ابأ اي» :لاقو ههلبقتساف هب هاقلتف «هتوص هلي ٌيبنلا عسف «يل ُهُعْذا :لاقف ؛بابلا ىلع ماقف ءهنبا روسملا هعمو راجف «لفون ِنِب ةّمّرُحِمِل ًادحاو اهنم لزعو ؛هباحصأ نم

 .ًارامحو ءءابهش ٌةلغبو ءناسحل اهبهو يتلا نيريسو ؛هدلو ّمأ ةيرام ٌسِقْوَقُملا هل ىدهأو
 , لاق امك رمألا ناكف ٌمِجْرَت اهنأو يلإ َلِصَت نأ لبق تام هنأ ربخأو ءاهضوع ٌةيده هيلإ ثعبو «هنم اهّلبقَف ًةيده ٌيشاجنلا هل ىدهأو
 . ”ملسم هركذ ؛نينُح موي اهبكر ءاضيب ٌةلغب يِماَدِجلا ةَكاَقُت ُنْب ٌةَوْرَف هل ىدهأو
 هل بتكو ةدرُب لي هللا لوسر هاسكف باضيب ٌةلغب هل ىدهأ ٌةليأ َكِلَم نأ :'”يراخبلا ركذو

 . مهرْخَبي
 .اهلبقف ةيده نايفس وبأ هل ىدهأو

 . مهدفر : ينعي ''”هَنيِكِرْشُملا دب ليت ال اَنإ» :يمشاجملا ضايعل لاق كلذكو '”ِكرْشُم هيه ُلَبَْ ال انإ» :لاقو ءهدرف ًاسرف لي يبنلل ىدهأ «ةنِسألا ٌبِعالُم كلام نب ٌرماع نأ :ديبع وبأ ركذو
 كلذكو «ةكم لهأ نيبو هنيب ةندُهلا ودم يف تناك اهنأل نايفس يبأ ةيده لبق امنإو :ديبع وبأ لاق

 .هتوبنب ٌرقأو «هيلإ هلوسر ةعتلب يبأ نب ٌبطاح ٌمركأ هنأل هّئيده لبق امنإ ةيردنكسإلا ٌبحاص ٌسسِقوقملا
 . ظق هل براحم ِكلرشم ةيده كو لبقي ملو .همالسإ نم هسيؤُي ملو

 مورلا ٌريمأ ىدهأ اذإ :كلام باحصأ نم نوئحَس لاقف «هدعب ةمئألا اياده مكح امأو :لصف
 . مئانغلا ٌمكح اهمكح «ةمينغ وهف ؛هداوق وأ «ءشيجلا ريمأل وأ ؛مامإلل رافكلا هاذهأ ام :هباحصأو هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو .لاملا تيب نم اهيلع هئفاكُيو «نيملسملل نوكت :يعازوألا لاقو ءةصاخ هل نوكتو ءاهلوبقب سأب الف ؛مامإلا ىلإ ًةيده

 لاومألا ةمسق يف ٌدْكَي همكح يف لصف
 .ءيفلاو :مئانغلاو ٌداكزلا :ةثالث اهُمِسِقي لك ٌئبنلا ناك يتلا لاومألا

 .روسملا ثيدح نم )٠١68(: ملسم اذكو 915719(2) يراخبلا هجرخأ )١(
 ' 1844 0149/4 «دئاوزلا عمجم» رطنا قفز
 والالم 9

 . مهرحب لهأب دارملا وأ مهدلبب مهرحبب : لوقو . يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم 1441(2) مقرب )0
 .دهاوش ثيدحللو «فشك» ؛(174) رازبلا هجرخأ (0)
 . حيحص نسح ثيلح اذه :يذمرتلا لاقو ءنسح هدنسو 2357/4 دحأو ,(0١الا/) يذمرتلاو ,(*٠ه1/) دواد وبأ هجرخأ ()



 لاومألا ةمسق يف دي همكح يف لصف كفن (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 0 ااا تا سس ها هسا عسسل

 ناك هنأو «ةينامثلا تانصألا ٌبِعوتسي نكي مل هنأ انّيبو ءامهمكح مدقت دقف «مئانغلاو ةاكزلا امأف

 .دحاو يف اهعضو امبُر

 ءءيفلا نم مهيولق ةفلؤملا يف نينحم موي مسق لكي هنأ «حيحصلا» يف تبثف «ءيفلا يف همك امأو

 َنوُقِلطْنَتو رعبا ِءاَّشلاب سائلا ّبَه ْنَأ َنوَضْرَت الد : مهل لاقف «هيلع اوُبََع ءًتيش َراصنألا طعُي ملو

 ةصقلا ٌركذ مَّدقن دقو «2' !هب َنوُبِلقْني امي اًمِ ٌرْيَخ ِهِب ّنوبلقنت امل هُللاَوَك ٠ «ْمُكِلاَحِر ىلإ ُهتوُدوَُت لكي هللا ٍلوُسَرِ

 .اهعضوم يف اهدئاوفو

 ينو ؛هريغل هحبي مل ام ءيفلا لام يف مكحلا ني هلوسرل حابأ هناحبس هللا نأ انه ةضقلاو

 .©"”«يطغأ يِذّلا ّنِي ّيلِإ ُبحأ ْعَدأ يِذّلاو مُهَريَغ ٌعَدَأَو ءًاماَوْفأ يطغأل ينإ» :هِكَي هنع «حيحصلا»

 هللا َلَمَج ام ىلإ ًاماوفأ ُلكأَو هْمُهَعَْجَو ْمُهَملَط ثاخأ ًاماوثأ يلوغأل ينو :هنع ؛حيحصلا» ينو

 ةملكب يل نأ ُتِحَأ امف : :بلغت نب ورمع لاق . .«بلغت نب ورمع مهْنِم ءرْبُخِلاو ىنفلا َنِم ْمهبوُلُت يف

 .؟2هقنلا ٌرمُح * هع هللا لوسر

 ؛«سباح نب عرقألا ىطعأف ءاعابرأ اهّمسّقن «نمبلا نم يم هيلإ ثعب يلع نأ : «حيحصلا» يفو

 ٌءئتان «٠ «نينيعلا ٌرئاغ لجر هيلإ ماقف «نصح ّنب ةَتْبَيُعو ةثالُع نب ًةَمَقْلَع ىطعأو «ليخلا ٌديز ىطعأو

 وأ كليو» : ب هللا لوسر لاقف ءهللا قتا هللا لوسر اي :لاقف :سأرلا قولحم «ةيسّللا نك ؛ةهبجلا

 نأ ضرألا لهأ ٌّقحأ تسل
 0ع ثيدحلا «!؟هللا يقتي

 ٌلرتو «بلطملا ينب يفو ءمشاه ينب يف ىبرقلا يذ مهس عضو هي هللا لوسر نأ : «نئسلا» يفو

 ال للا لوسر اي : :الاقف ءهيلإ نافع نب ُنامثعو ءمعطُم نب ريبُج قلطناف ءسمش دبع ينبو «لفون ينب

 نحن امنإو ءانتكرتو مهتيطعأ «بلطملا دبع ينب انناوخخإ لاب امف ءكنم مهعضومل مشاه ينب ٌلضف رك

 ْمُهَو ُنْحَن امّنإ مآلسإ آلو ةيِلِهاَج يف قِرتْفَت ال ٍبُِملا وُنبَو انت : :8 يببنلا لاقف «ةدحاو ةلزنمب مهو

 . *0ووباَصَأ نيب ٌكَبَشو «ٌدحاو يش

 ينب يف هّدعب فرصُي ىبرُقلا يوذ مهس نأو هلو يبنلاب صاخ مكحلا اذه نأ سانلا ٌضعب ركذو

 :ًامشاهو ءسمش دبع نأل :لاق « ء«بلطملا ينبو ءمشاه ينب يف فرصي امك «لفون ينبو « سمش دبع

 .نامأوت امشاهو « سمش دبع نإ :لاقيو . فانم دبع ُدالوأ مهو «ةوخإ ًالفونو «بلطملاو

 ثيح بلطملا ينيو مشاه ينبل ىبرقلا يوذ ٌمهس َّنأو ؛يوبنلا مكحلا اذه ٌرارمتسا :باوصلاو

 سمُخلا م َعِضاوم نيب هنإف «لطاب ِِلكَي يبنلاب صاخ اذه نإ :لئاقلا اذه ٌلوقو مهب كي هللا لوسر هّصخ

 مهنيب هّمسقي نكي مل نكلو ءاهنع رصقُي الو «عضاوملا كلت هب ىّدعتي الف :ىبرُقلا يوذل هللا هلعج يذلا

 ناك لب «نييثنألا َطَح ٌلثم ركذلل ثاريملا ًةمسِق هُمسقي ناك الو «مهئارقفو مهئاينغأ نيب ءاوسلا ىلع

 .سنأ ثيدح نم )0١04((« ملسمو :270417) يراخبلا هجرخأ )١(

 .بلغت نب ورمع ثيدح نم :07570) يراخبلا هجرخأ )١(
 .بلغت نب ورمع نع :(27146) يراخبلا هجرخأ (0
 .ديعس يبأ ثيدح نم ؛74١27) ملسمو :(1477) يراخبلا هجرخأ (:)

 .حيحص ثيدح وهو 211" .170/97 يئاسنلاو «(؟59440) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 418 لاومألا ةمسق يف ديو همكح يف لصف

 هنم يطعُيو «مهمراغ نع هنم يضقيو «مهبزع هنم جوزيف «ةجاحلاو ةحلصملا بسحب مهيف هُقرصي

 لَو هللا لوسر ينألو» :لاق ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع :؟'”ةدواد يبأ نئس» يفو
 يضر رمع ةايحو «هنع هللا يضر ركب يبأ ةايحو لي هللا لوسر ةايح هعضاوم هتعضوف ؛«سمخلا َسْمُخ
 . (هنع هللا

 ام ٌةياغ ذإ ؛لالدتسالا اذه ىوقي الو ءّةسمخلا هفراصم يف ُفرْضُي ناك هنأ ىلع هب ٌلِدّتسا دقو
 ميمعت نيأف ءاهاوس ىلإ اهدعي ملو ءاهيف هُقرصي و هللا لوسر ناك يتلا هفراصم يف هفرص هنأ هيف
 سمخلا فراصم لعجي ناك هنأ هماكحأو ِةِكي هللا لوسر يده هيلع لدي يذلاو ؟هب ةسمخلا فانصألا
 لمأت نمو «ثاريملا ةمسقك مهنيب همسقي هنأ ال ةروكذملا فانصألا نع اهب ٌجرخي الو «ةاكزلا يفراصمك
 .كلذ هيف كشي مل لمأتلا ٌّقح هيدهو هتريس

 ءافأ امم ريضنلا ينب ُلاومأ ْتّناك :لاق «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع :«نيحيحصلا» يفو
 ٌنْفَنُي ةصاخ كو هللا لوسرل تناكف «باكر الو ليخب هيلع نوملسملا ِفِجوُي مل امم هلوسر ىلع ُهَّللا
 حالسلاو عاركلا يف يقي ام لعجيو ءمهتنس توق هلهأل سبحي» :ظفل يفو ءةنس ًةقفن هلهأ ىلع اهنم
 ,'0هللا ليبس يف ةدُع

 همسق ءيفلا هاتأ اذإ لك هللا لوسر ناك :لاق ءهنع هللا يضر كلام نب فوع نع :«نئنسلا» يفو
 ."9ًاظح ِبّرَعلا ىطعأو ءِنْيَطَح لهآلا ىطعأف ءهموي نم

 .ىبرقلا يوذ نم ٌةجوز نكت مل نإو «ةجاحلاو ةحلصملا بسحب لهآلل هنم ليضفت اذهف
 نكي مل وأ اشي فيك هيف فرصتي هِي هللا لوسرل اكلم ناك له «ءيفلا يف ٌءاهقفلا فلتخا دقو

 .هريغو دمحأ بهذم يف نيلوق ىلع ؟هل ًاكلم
 ىلع هٌمسقيو «هللا هرمأ ٌتيح هعضيف ءرمألاب هيف فرصتي ناك هنأ ءهيدهو هتنس هيلع لدت يذلاو

 نم ٌعنميو ءٌّبحأ نم يطعي «هتدارإو هتوهشب كلاملا فّرصت هيف فّرصتي نكي ملف « مهيلع هتمسقب ٌرِمُأ نم
 رمأ نم يطعيف «ءالومو هديس هب هرمأ ام ُذّقنُي رومأملا ٍدبعلا فّرصت هيف فرصتي ناك امنإو ٌبحأ
 الو ًادحأ يطغأ ال يْنِإ لاو» :لاقف اذهب كو هللا لوسر حرص دقو «هعنمب َرِمُأ نم عنميو ئاطعإب
 هناحبس هللا نإف رمألا درجمب هُّمسقو هعنمو هؤاطع ناكف «(*0(ُتْرِمُأ ٌثيح ٌعَضأ مساق انأ امنإ ؛هعنمأ
 . ًالوسر ًادبع نوكي نأ هراتخاف ءًالوسر ًاكلم نوكي نأ نيبو ًالوسر ًادبع نوكي نأ نيب هرخ

 يطعي نأ هل ٌلوسرلا ُكِلَملاو هلسرمو هديس رمأب الإ فرصتي ال ٌلوسرلا ّدبعلا نأ امهنيب ٌقرفلاو
 باح بِي كيتأ وأ نئنأت يقاطع اًده» :ناميلس لوسرلا كلملل ىلاعت لاق امك ؛ءاشي نم ٌعنميو ءاشي نم
 ىلع ُتَضِرُع يتلا يه ةبترملا هذهو «كّيِساحن ال ءتئش نم عنماو «ٌتنش نم طعأ :يأ ؟صا 4©

 .هظفح ءوسل فيعض وهو «يزارلا رفعج وبأ هدنس يفو 2(؟5947) مقرب )١(
 .(010/809) ملسمو ؛(4886) يراخبلا هجرخأ )١(

 .نسح ٍلئسب 75 16 /5 دمحأو ,(7467) دواد وبأ هجرخأ (5)

 . ةريره يبأ ثيدح نم (71117) يراخبلا هجرخأ (5)



 لاومألا ةمسق يف هلي همكح يف لصف لضخ (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

يا يما كيذا
 

هبحاص ُفّرصت يتلا ةضحملا ةيدوبعلا ٌةبترم يهو ءاهنم ىلعأ وه ام ىلإ اَهْنَع ّبِغَرَف فكي انيبن
 اهيف ا

 .ليلجو قيقد ُّلُك يف ديسلا ٍرمأ ىلع ٌروصقم
كح فلاخي كلم وهف «ةباثملا هذهي ءيفلا يف هفرصت نأ :دوصقملاو

 اذهلو ؛نيكلاملا نم هريغ م

ر الو ليخب هيلع نوملسملا ِفِجوُي مل امم هيلع هللا ءافآ امم قفني ناك
 ءمهتنس ٌةقفن هلهأو هسفن ىلع باك

نم عونلا اذهو «لجو زع هللا ليبس يف ةدع حالّسلاو عاركلا يف يقابلا لعجيو
 يذلا ٌمهسلا وه لاومألا 

 . مويلا ىلإ عقو ام عازنلا نم هيف هدعب عقو

 ملف ءاهيف مهريغ مهكّرشَي ال اهلهأل ةئيعم اهنإف «ثيراوملا ةمسقو «مئانغلاو تاواكزلا امأف

ي ملو «ءيفلا نم مهيلع لكشأ ام اهرمأ نم هدعي رمألا ةالو ىلع لكشُي
 هيف عقو ام عازنلا نم اهيف عق

ءهتكرت نم اهئاريم كي هلا لوسر ُتنب ٌةمطاف تلط امل «مهيلع هرمأ لاكشإ الولو
 هنع ثروي هنأ تنظو 

ا كلملا ٌةقيقح اهنع هللا يضر اهيلع يفخو «نيكلاملا رئاسك هل ًاكلم ناك ام
 ءهنع ثروي امم سيل يذل

مو ءقيدَّصلا رابلا ٌدشارلا هتفيلخ كلذ ّملع املو «هدعب ةقدص وه لب
 مل نيدشارلا ءافلخلا نم هدعب نّ

مع هيف نالمعي سابعلاو يلع ىلإ هوعفد لب ؛هتثرو نيب مسقُيًاثاريم ءيفلا نم هفلخ ام اولعجي
 لوسر ل

 الو ؛ًاثاريم كلذ امهنم دحأ مسقي ملو ءرمعو «قيدصلا ركب يبأ ىلإ اعفارتو هيف اعزانت ىتح لي هللا

 قرَْلا ىذِلو ليلو هلم يلا ٍلْهَأ ني - سر لع هَ ذأ ال :ىلاعت هللا لاق دقو «ًايلعو ًاسابع هنم انكم

 هلع كلمت انو ُوُدْشَح لورا كلا آر كني يتلا ني ارث كي 1 3ك ليتل نكر نكن تيا

 ني الع نوني زهلومأو مهردبد نم اج لا تريلا رتل (7 باقيلا دبع هلأ نإ تأ انا أني

 رخآ ىلإ «ْمِهدنب ني رثَج تيلاوط :هلوق ىلإ :2(4 َدْوِدَشأ ْمُم كيلا ئشَرو هلل ةرثشتو وري هَل

و «تايآلا يلم يف ٌركُذ ْنَمِل هتلمجب هلوسر ىلع ءافأ ام نأ هناحبس ربخأف ٠١[ 7 :رشحلا] ةيآلا
 صحي مل

 لهأ مهو «ةصاخلا فراصملا ىلع فرصُيو ءبعوتساو قلطأو مّمع لب ؛نيروكذملاب هسمخ هنم
 هب لمع يذلاف .نيدلا موي ىلإ مهعابتأو راصنألاو نورجاهملا مهو ةماعلا فراصملا ىلع مث «سمخلا

 اميف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق كلذلو «تايآلا هذه نم ٌدارملا وه ؛نودشارلا هؤافلختو وه

 ام هللاو ءدحأ نم هب ٌّقحأ انأ امو ءدحأ نم املا اذهب ٌّقحأ ٌدحأ ام :هنع هريغو هللا همحر دمحأ هاور

كلو «كولمم دبع الإ بيصن لاملا اذه يف هلو الإ دحأ نيملسملا نم
 هللا باتك نم انلزانم ىلع ان

 يف هؤانغو لجرلاو «مالسإلا يف هُمَدِيو لجرلاو ءمالسإلا يف هؤوالبو لجرلاف هلي هللا لوسر نم انمسقو

نم هظح ءاعنص لبجب يعارلا نيتأيل مهل تيقب نئل هللاوو ؛هتجاحو لجرلاو «مالسإلا
 وهو «لاملا اذه 

 . "9هناكم ىعري

لا لخدي ملو «سمخلا ةيآ يف نوّمسملا مه ءيفلا ةيآ يف نومسملا ءالؤهف
 ٌراصنألاو نورجاهم

 قاقحتسا :ناقاقحتسا مهل سمخلا لهأو «ءيفلا ةلمجل نوقحتسملا مهنأل ءسمخلا ةيآ يف مهعابتأو

 .ِنيبيصّنلا يف نولخاد مهنإف «ءيفلا ةلمج نم ماع ٌقاقحتساو ءسمخلا نم صاخخ

ي يتلا كالمألا ةمسق سيل هل لعج نَم نيب ءيفلا ةلمج نم هتمسق نأ امكو
 ؛نوكلاملا اهيف كرتش

 ءالبلاو مالسإلا يف ءانغلاو عفنلاو ةجاحلا بسحب لب ؛ةقلطملا كالمألاو اياصولاو ثيراوملا ٍةمسقك

 .فيعض وهو «رسيم نب دمحم هدئس يفو :(147) دمحأ هجرخأ (1)



 (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 44 هّؤدعل دهعلاب ءاقولا يف لكك همكح يف :لصق

 فائصألا ىلع صيصنتلاو هللا باتك يف دحاو امهجرخم نإف .هلهأ يف سمخلا ةمسق كلذكف ؛هيف
 ىلإ مهودعي ال سمخلا نأو «لاحب ءيفلا لهأ نم نوجرخي ال مهنأو «مهلاخدإ قيقحت ديفُي ةسمخلا
 ال اهيف نيروكذملل رشحلا ةيآ يف ماعلا ءيفلا نأ امك ءمهريغ ىلإ مهودعت ال ةاكزلا فانصأك «مهريغ
 ٌّقح ال ةضفارلا نأ ءامهريغو دمحأ مامإلاو ؛كلامك «مالسإلا ةمئأ ىتفأ اذهلو «مهريغ ىلإ مهادعتي
 :نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلا نم الو ءراصنألا نم الو «نيرجاهملا نم اوسيل مهنأل ءيفلا يف مهل
 خيش ٌرايتخاو «ةنيدملا لهأ ٌبهذم اذهو 1٠١ :رشحلا] « نميإلاب انوُعَبَس سيلا اَنوْْنِلَو احل زِهعأ انيَر»>
 .نيدشارلا هئافلخو كي هللا لوسر لعفو «نآرقلا لدي هيلعو ءةيميت نبا مالسإلا

 ىلع سمخلاو ةاكزلا ٌةمسق بجت :يعفاشلا لاقف «سمخلا آو ةاكزلا ةيآ يف سانلا فلتخا دقو
 . عمجلا مسا هيلع قلطي نم فنص لك نم يطعيو ءاهّلك فانصألا

 ىلإ مهودعي الو ءامهيف ةروكذملا فانصألا يف يطعُي لب :ةئيدملا لهأو هللا همحر كلام لاقو
 .مهعيمج يف ءيفلا الو ةاكزلا ٌةمسق بجت الو ع مهريغ

 يف هللا همحر يعفاشلا لوقبو «ةاكزلا ةيآ يف هللا مهمحر كلام لوقب ةفينح وبأو دمحأ مامإلا لاقو
 . سمخلا ةيآ

 هللا نإف «ةنيدملا لهأ لوق ىلع لدي هدجو ؛هئافلخو فَي هللا لوسر ٌلمعو «صوصنلا لمأت نمو
 مئانغلا تناك املو مهل ًاميدقتو . مهنأشب ًامامتها مهنّيعو ؛ءيفلا لهأ مه سمخلا لهأ لعج هنتاحبس
 ٌصتخي ال ءيفلا ناك املو ءسمخلا لهأل اهسمخ ىلع ّصن «مهاوس اهيف مهكرشي ال اهلهأب ةصاخ
 يف ءيفلا نيبو سمخلا نيب ىّؤسف « مهيعباتو راصنألاو نيرجاهمللو «مهل هتلمج لعج ءدحأ نود دحأب
 اذ نيعُيو «مهنويد هنم يضقيو «مهبازع هنم جوزيف «جوحألاف جوحألاو «مهألاف مهألل ًامدقم اهلهأ يف سمخلا سامخأ ةعبرأو مالسإلا حلاصم يف همهسو هللا مهس فرصي كي هللا لوسر ناكو ؛فرصملا
 نوعمجي هئافلخ نم دحأ الو وه نكي ملو «نيّظح مهجوزتمو ءأظح مهبزع يطعُيو «مهنم ةجاحلا
 «باطخلا لصف وهو «هتريسو هيده اذهف «ةاكزلا يف كلذ نولعفي اونوكي مل امك ءليضفتلا ىلع الو ةيوسلا ىلع مهنيب ءيفلا سامخأ ةعبرأ نومسقيو «ىبرقلا يوذو ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلا
 . باوصلا ضحمو

 دهعلا ضقت هنم فاخ اذإ ءاوس ىلع هدهاع نم ىلإ ذبنلا يفو ءاوسبحُي الو اولتقُي ال نأ ء,مهلسر يفو هؤدعل دهعلاب ءافولا يف ب همكح يف :لصف
 آل َلْسْملا َّنأ ًالؤَل» :- هللا ٌلوسر هنإ :لوقن :الاق امل  باذكلا ةمليسم يلوسرل لاق هنأ هنع تبث

 ١ , 9مل لتْفم
 ءمهيلإ عجري ال هنأو ءهدنع ٌماقملا دارأف  شيرق هيلإ هتلسرأ دقو عفار يبأل لاق هنأ هنع تبثو

 اهيف يِذْلا َكِسْفَت يِف َناك ْنِإَف ءَكِمْوَت ىلإ ْعجْرا ِنكْلَو دّرَبلا سيخأ الو ؛ِدْهَملا ٌسِيَِأ ال ينإ» :لاقف
 «عجراف نآلا

 م

 .دوعسم نب ميعن ثيدح نم ؛448 541/7 دمحأو «(7751) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .نسح هدانسإو 7708(2) دواد وبأو 8/5 دمحأ هجرخأ (0)



 لاجرلا نم رداصلا نامألا يف كي همكح يف :لصف 54 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا ا ا تحل هس اسس سل

سم مهنم هءاج نم مهيلإ دري نأ مهنيبو هنيب ناك يذلا دهعلل لدنج ابأ مهيلإ در هنأ هنع تبثو
 ءًامل

 م :لجو زع هللا لزنأف ءاهبلط يف اهجوز جرخف «ٌةملسم ٌةيملسألا ُةَعْيَبُس تءاجو ءءاسنلا دري ملو

 «راخكلا لإ نشبت 96 يكيؤم ضوشتَع نو نوب هلق هنأ ةفرلستتا تدم ثكيؤتلا مس اَوإ ايما سيلا

 جرخت مل اهنأو «مالسإلا يف ةبغرلا الإ اهجرخي مل هنأ لك هللا لوسر اهفلحتساف 6٠١ :ةنحتمملا] ةيآلا

 ملو ءاهرهم اهجوز ُهِيو هللا لوسر ىطعأف «تفلحف ءاهجوزل ًاضغب الو ءاهموق يف هتثدحأ ثيدحل

 سيلف خوسنم هنأ معز نمو ةتبلا هخسني ءيش ءىجي ملو «هللا مكحل قفاوملا همكح اذهف ؛هيلع اهدري

 .ةيبيدحلا ةصق يف كلذ نايب مدقت دقو «ةدرجملا ىوعدلا الإ هديب

 :لافثالا] 4 يي بج 1 هلأ نإ اوس لع نهتلإ دب دلت يو نم توات اوه : ىلاعت لاقو
 .[ هى

 ديني وأ ُهدَمَأ يضْنَي ىّنَح ُهنَدُسي الو ادْفَع ٌنّلُحَي الق ٌدْهَع مْوَك َنْببو ُهكيَب َّناَك ْنَم» : ل لاقو

 29” هيحص نسحأ ثيدح :يذمرتلا لاق .ةءاّوَس ْنَلَع ْمِهنَلِ

 عم مهالتاقي ال نأ امهودهاعو ءامهوقلطأ ءابأو ناميلا نب ةفيذح ٌنئيرق ترسأ املو
 لوسر

 هللا ٌنيِعَتْسَنَو ْمِهِدْفَعي ْمُهْل َيِفَن ءافرصنا» :ِةكك هللا لوسر لاقف ءردب ىلإ نيجراخ اوناكو كي هللا

 .”هههنَلَع

 ءاسنلاو لاجرلا نم رداصلا نامألا يف ْهِيَي همكح يف :لصف

 . "مهن مهذب ىعشَيَو مُهَؤاَمِد ائاكتت َنوُمِلْسُملا» :لاق هنأ لكي هنع تبث

 نب صاعلا ابأ راجأ هنأ هنع تبثو «همع ةنبا ءىناه مأ امُهُنراجأ نيلجر راجأ هنأ هنع تبثو

 ْىَلَع ٌريجُي :رخآ ثيدح يفو هاند َنيِمِلْسُملا ْىَلَع ُريِجُي» :لاق مث «بنيز هثنبا هتراجأ امل عيبرلا

 .””مُهاَصقأ ْمهيَلَ ُدْرَيَو مُهاَنَْأ َنيِِلْسُملا

 :ةيلك اياضق عبرأ هذهف

 .مهرفاكب مهملسم لتق عنمي وهو «مهئامد ؤفاكت : اهدحأ

 :نوشجاملا نبا لاقو .دبعلاو ةأرملا نامأ لوبق بجوي وهو «مهاندأ مهتمذب ىعسي هنأ : ةيناثلاو

 .مِهّْلُك سائلا ٍلوق فالخ اذهو :نابعش نبا لاق «ةيرسلا يلاو وأ ءشيجلا يلاول الإ نامألا زوجي ال

 نإف «تايالولا نم ًائيش رافكلا ةيلوت نم نمي اذهو ؛مهاوس نم ىلع دي نيملسملا نأ :ةثلاثلاو

 . هيلع ىلوملا ىلع أدي يلاولل

. 
 نسح هدانسإو «ةسبع نب ورمع ثيدح نم 7875و 11و 111/4 دمحأو ؛(519/09) دواد وبأو

 )١( يذمرتلا هجرخأ )168٠(«

 .(1941) ملسم هجرخأ (؟)

هو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم «(7146) هجام نباو 171/01(2) دواد وبأ هجرخأ ()
 هل حيحص ثيدح و

 .دهاوش

 .ءىناه مأ ثيدح نم ,(5) ملسمو :(701) يراخبلا هجرخأ (14)

 .دهاوش ثيدحلل نكل «فيعض دنسب صاعلا نب ورمع ثيدح نم :117/4 دمحأ هجرخأ (0)

 . نيثيدح لبق مدقتملا ضعب وه (5)



 (؟) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كلذ لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف إو همكح يف :لصف

 مالسإلا شيج ةوقب ةمينغ تمدغ اذإ ةّيرّسلا نأ بجوي اذهو ءمهاصقأ مهيلع دري نأ :ةعبارلاو
 مهيصاقل ناك ءيفلا نم لاملا تيب يف راص ام نأو ءاهومنغ هتوقب ذإ شيجلا نم يصاقللو «مهل تناك
 هللا تاولص ةعبرألا هتاملك نم ةدافتسم اهريغو ماكحألا هذهف ؛مهيناد هذخأ ببس ناك نإو ؛مهينادو
 . هيلع همالسو

 لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف هلي همكح يف :لصف
 كلذ ىلع ماقأف «ةيزج الو لاتق ريغب هيلإ ةوعدلا ل هّيبن هب لجو زع هللا ثعب ام لوأ نأ مدقت دق

 ٌفكلاو «هلتاق نم لاتقب هرمأ مث .هل ضرف ريغ نم رجاه امل لاتقلا يف هل َنْوأ مث «ةكمب ةنس ةرشع عض
 وأ «هلتاق نم «برعلا نم ملسي مل نم عيمج لاعقب هرمأ نامث ةنس «ةءارب» تلزن امل مث ؛هلتاقي مل نمع
 ةيزجلا ذخأب هرمأي ملو .هدهعب هل يفي نأ هرمأف ءًائيش هدهع نم ُهْضُقْنَي ملو ؛هدهاع نم الإ هلاتق نع ٌفك
 . مهنم ةيزجلا ذخخأب رمؤي ملو .ًارارم دوهيلا براحو «نيكرشملا نم

 ملسأف مهلتاقف «هبر رمأ لثتماف «ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي ىتح مهلك باتكلا لهأ لاتقب هرمأ مث
 :ةليأو نارجن لهأ نم لَ اهذخأف «هتبراحم ىلع مهضعب رمتساو «ةيزجلا مهضعب ىطعأو ءمهضعب
 . ًادوهي اوناكو :نميلاب باتكلا لهأ نمو سوجملا نم اهذخأو ؛برع مهرثكأو لدنجلا ةّموُد لهأ نمو ؛برعلا ىراصن نم مهو

 يتلا ثالثلا فئاوطلا نم الإ ذخؤت ال : يعفاشلاو «ءدمحأ لاقف «برعلا يكرشم نم اهذخأي ملو
 الإ مهنم لبقي الف مهادع نمو «سوجملاو «ىراصنلاو ؛دوهيلا :مهو ؛مهنم لَو هللا لوسر اهذخأ
 «نآرقلاب نيباتكلا لهأ : مهنم ْتَلِبُق ؛ةيزجلا اولذب اذإ اهلك ممألا يف :ةفئاط تلاقو .لتقلا وأ مالسإلا
 ليلد مهنم اهذخأف ءمهل باتك ال كرش لهأ سوجملا نأل مهب قلم مهادع نمو .ةنئسلاب سوجملاو
 مهلك اوملسأ مهنأل برعلا نم ناثوألا ةدبع نم لَو اهذخأي مل امنإو «نيكرشملا عيمج نم اهذخأ ىلع
 تقثوتساو «برعلا لاتق نم غرف دق لك هللا لوسر ناكو ؛كوبت دعب تلزن اهنإف ؛ةيزجلا ةيآ لوزن لبق
 امك ؛هنم اهلبقل اهلذب ناثوألا ةديع نم ٌدحأ ذئنيح يقب ولو ءسوجملا نمو «برعلا ىراصن نم اهذخأ تلزن املف ءدعب تلزن نكت مل اهنأل .هويراح نيذلا دوهيلا نم اهذخأي مل اذهلو «مالسإلاب هل اهّنُك
 رفك نإ مث ءضعب ىلع فئاوطلا ضعب رفك ظيلغتل ريثأت الو قرف الو «نارينلاو نابلصلا ةدبع نم اهلبق
 سوجملا رفك لب ؟نارينلاو ناثوألا ةدبع نيب قرف يأو «سوجملا رفك نِم ظلغأ سيل نائوألا ٍةدبع
 مهتهلآ نودبعي امنإ مهنأو هللا الإ قلاخ ال هنأو ؛ةيبوبرلا ديحوتب نورقي اوناك ناثوألا دابعو ظلغأ
 رخآلاو ؛ريخلل قلاخ :امهدحأ :ملاعلل نيعناصب َنوُرقُي اونوكي ملو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ مهبرقتل
 اياقب ىلع اوناكو «تاوخألاو تانبلاو تاهمألا حاكن نولحتسي اونوكي ملو «سوجملا هلوقت امك ءرشلل
 . هيلع همالسو هللا تاولص ميهاربإ نيد نم

 مهدئاقع يف ال ءايبنألا نم دحأ نيدب اوناد الو «ًالصأ باتك ىلع اونوكي ملف «سوجملا امأو
 هتنبا ىلع مِهُكِلَم عقو امل مهتعيرش ْتَعِفَرَو «مِفُرَف باتك مهل ناك هنأ هيف يذلا رثألاو «مهعئارش يف الو
 «ةعيرشو فحص هل ناكو «مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ىلع اوناك برعلا نأ مولعمو . اهنم ءيش ىلع اوقبي ملف «تلطي مهتعيرشو «عِفُر مهباتك نإف ؛باتكلا لهأ نم كلذب اونوكي مل ٌحص ولو «ةتبلا ٌحِصَيال

 000101 ا سس عسا



 اهضقني امو ةندهلا يف كي همكح يف :لصف 4 (7) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لا كا سس حدا عل ماسساسالا

 مهيبن نيدل سوجملا رييغت نم مظعأب هتعيرشو مالسلا هيلع ميهاربإ نيدل ناثوألا ةدبع ٌرييغت سيلو

 تاولصلا مهيلع ءايبنألا عئارش نم ءيشب كسمتلا مهنع فرعُي ال هنإف .ٌحص ول مهباتكو
 «مالسلاو

 اذهو ؟برعلا يكرشم نم ًالاح نسحأ نايدألا ٌحبقأ مهنيد نيذلا سوجملا لعجي فيكف «برعلا فالخب

 .ىرت امك ليلدلا يف ٌحصأ لوقلا

 :ةعبارو .برعلا يكرشم الإ رفاك لك نم دخؤت :اولاقف «مهريغو برعلا نيب ةثلاث ةفئاط تقرفو

 ةيزجلا ذخأو هلاتق ىلإ جاتحي رفاك مهيف قبي مل ًاشيرق نإف «هل ىنعم ال اذهو «مهريغو شيرق نيب تقرف

 ىلإ مهوعدي فئاوطلا كولم ىلإو «ىواس نب رذنملا ىلإو ءرجه لهأ ىلإ هلي يبنلا بتك دقو «ةتبلا هنم

 .هريغو يبرع نيب قرفي ملو «ةيزجلا وأ مالسإلا

 هتميق وأ ًارانيد ملاح َّلُك نم ذخخأي نأ هرمأو «نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب هنإف ءاهردق يف همكُ امأو

 لهأ ىلع ريئاند ةعبرأ اهلعجف ءهنع هللا يضر رمع اهيف داز مث .نميلاب ةفورعم بايث يهو ء('ارِفاَعم

 رمعو «نميلا لهأ فعض ملع يي هللا لوسرف «ةنس لك يف 'ٍقِرَولا لهأ ىلع ًامهرد َنيعبرأو «بهذلا
 . مهتوقو ماشلا لهأ ىنغ ملع هنع هللا يضر

 اهضقني امو ةندهلا يف ُهِْلَي همكح يف :لصف

 نم مهؤافلح لخدو «نيئس ٌرشع مهنيبو هنيب برحلا عضو ىلع ةكم ّلهأ حلاص هنأ ِِي هنع تبث

 شيرق تيضرف «مهب اوردغف «هئافلح ىلع شيرُق ٌءافلح ُْتّدَعُق «هعم ةعازخ نم هؤافلحو ءمهعم ركب ينب

 اوراص مهنأل ؛مهيلإ مهدهع لبن ريغ نم مهوزغ حابتساو «دهعلل نيضقان كلذب مهلعجف ءهركنت ملو
 كلذ يف مهأدر قحلأو «هئافلحب ردغلا ىلع مهئافلحل مهرارقإو مهاضرب هدهعل نيضقان ءهل نيبراحم

 . مهرشابمب
 لكو ءًارارم هدهع اوضقنو هب اوردغف «ةئيدملا مق امل مهدهاعو ء«دوهيلا حلاص هنأ هنع تبثو

 ام هل ًالامع اهيف مهرقيو هل ضرألا نأ ىلع ربيخ دوهي حلاص ام ُرخآو «مهب رفظيو مهبراحي كلذ

 ٌدقعلا نوكيف ءةدملا نم ءاش ام هودعل مامإلا حلص زاوج ىلع ًةجح مهيف هنم ٌمكحلا اذه ناكو ءءاش

 .هل خسان ال يذلا كي هللا لوسر مكح بجوم وهو ؛باوصلا وه اذهو «ءاش ىتم هخسف هل «ًازئاج

 بحأ نمو «لخد هدقعو دمحم دهع يف لخدي نأ ٌبحأ نم نأ ةكم لهأل هحلص يف ناكو : لصف

 هدر مهنم هءاج نمو ؛هيلإ هنوُدري ال هدنع نم مهءاج نم نأو «لخد مهدقعو شيرق دهع يف لخدي نأ

 دقو ؛”حالسلا ٍناّبْلُجِب الإ اهلخدي الو «ًاثالث هل اهنولخيف «ةكم ىلإ لباقلا ماعلا لخدي هنأو «مهيلإ

 .هعضوم يف اههقفو ةصقلا هذه ٌركذ مدقت

 نم 598/1١ مكاحلاو 7170/5 دحأو :(1805) هجام نباو 2785/0 يئاسنلاو «(557) يذمرتلاو «(7074) دواد وبأ هجرخأ )١(

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو ءابب ىوقتي دهاوشو قرط ثيدحلل نكل ءامهنيب عطقنم وهو «ذاعم نع قورسم قيرط

 ,75784/1 كلام هجرخأ (؟)

 .هوحنو سوقلاو فيسلاك ء«فيفخلا حالسلا يأ (0)





 كَ ليسو ع
 دمححد (ىلارج عتمجدو

 ةّيرروجل حقنا

 نما عدي َنَدع ابوي
  5-١هلاه

 يتفق

 ديلا تقازرلا بع ْيَتشلا

 قل أ





 امهوبا امهْجوْرُي ركبلاو ٍبّيَللا يف كي همكح يفدلصف 22041/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 لك اا ااا (5) كايعلا ريك يده يق داعملا از

جلا رهقاَرماو |
 

 هعباوتو حاكنلا يف لي هماكحأو هتيضقأ زكذ

 امهوبأ امِهْحَوّرُي ركبلاو بيلا يف لي همكح يف :لصف
 ْتَنَأَف «ًابيث تناكو (ٌةهراك يهو اهوبأ اهججّوز مادي تنب ءاسنخ نأ :«نيحيحصلا» يف هنع تبث

 . "”اًهحاكي ٌدرف لو هللا َلوُسَر
 اهجّوز اهابأ َّنأ ُهَل تركذف قلي ّيِْنلا ِتنأ أركب ٌةيراج نأ : سابع نبا ثيدح نم :«نئسلا» ىفو

 بينا رييختب امهادحإ يف ىضق ناتيضق امهف ءءاسنخ ريغ هذهو . 56 يبنلا اهريخف ٌةَمراَك َيِهَو

 .ركبلا رييختب ىرخألا يف ىضقو
 فيكو :هللا لوسر اي :اولاق ةَنٌدأَتْسُت ىّتَح ٌرُبلا حنت الد :لاق هنأ حيحصلا» يف هنع تبثو

 . 90َتُكْسَت نأ» :لاق ؟اهُنذإ

 , 9اهئاَمُص اَهّنْدإَو ءاَهِسْفَت يف نذأتست ٌركيلا» :«ملسم حيحص» يفو

 ٌلوق اذهو ءاهاضرب الإ جوزُت الو «حاكنلا ىلع ٌملابلا ٌركيلا ربجُت ال هنأ مكحلا اذه بجومو

 الو ءهب هللا نيدن يذلا ٌلوقلا وهو «هنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأو ةفينح يبأ ٌبهذمو «فلسلا روهمج

 .هتمأ حلاصمو «هتعيرش دعاوقو هيهنو هرمأو كي هللا لوسر مكحل ُقِفاوملا وهو «هاوس ُرِقتع

 «هيف ةلعب ًةلسرم ثيدحلا اذه ٌةياور سيلو «ةهراكلا ٍركبلا رييختب مكَح هنإف ؛همكحل هُقفاوم امأ

 نم ىلع ٌمَّدقم هلصو ْنَمو ؛ةدايز لاصتالا نإ :ءاهقفلا لوقب انلق نإف «ًالسرمو ًادنسم يوُر دق هنإف

 انمكح نإو ؟هلاثمأ مكح نع جرخ اذه لاب امف «ثيداحألا بلاغ يف مهفرصت اذهو ءرهاظف «هلسرأ

 ٌسايقلاو «ةحيرصلا ةحيحصلا ٌراثآلا هتلضع دق يوق لسرم اذهف «نيثدحملا نم ريثك لوقك لاسرإلاب

 .هب ٌلوقلا نيعتيف «هركذتس امك عرشلا ٌدِعاوقو

 ٍربخلا ةغيصب درو هنأل ءدّكؤم رمأ اذهو «نذأتسُ ٌرُكبلاو» :لاق هنإف ؛هرمأل لوقلا اذه ةقفاوم امأو

 عامجإ ْمُقَي مل ام بوجولل نوكت نأ لك هرماوأ يف لصألاو ءهموزلو هتوبثو هب ربخملا حت ىلع لادلا

 .هفالخش ىلع
 اذهو «رييختلاب مكحو «ىهنو رمأف هَندَعْسُت ىّتح ُركِلا ُحَكنُت آلا :هلوقلف هيهنل هتقفاوم امأو

 .قرطلا غلبأب مكحلل تابثإ
 نم ءيش ّلقأ يف اهوبأ فرصتي ال ةديشرلا ةلقاعلا ةغلابلا ركبلا َّنِإَف «هعرش دعاوقل هتقفاوم امأو

 جرْخُيو ءاهفِرُي نأ زوجي فيكف ءاهاضر نودب هنم ٍريسيلا جارخإ ىلع اهربجُي الو ءاهاضرب الإ اهلام

 .فئصملل ًافالخ ملسم هوري لو ؛(0178) يراخبلا هجرخأ ىلإ

 .(1416) هجام نباو ؛(095١35) دواد وبأ هجرخأ (7)

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١419(« ملسمو :(0115) يراخببلا هجرخأ (7)

 سابع نبا ثيدح نم ؛(471١) ملسم هجرخأ (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 44/ 2 امهوبل امهُجّوَرُي ركبلاو بيلا يف لَو همكح يف :لصف

 هللا اوُقَنا» : لكي ئبنلا لاق امك ؛هدنع ًةريسأ اهلعجيو «هديرُي نم ىلإ اهاضر ريغب ًارهق هايإ اهحكيف اذه عمو ؟اهيلإ ءيش ضغبأ نم وهو ؛هيف سانلا هركأ ني يهو وه هديرُي نم ىلإ اهاضر ريغب اهنم اهعضب
 نم اهيلع لهسأ اهاضر ريغب هّلُك اهلام جارخإ نأ ٌمولعمو «ىرسأ : يأ 0'2ْمُكَدْنِع ٍناَوَع ّنُهنإَم ِءاَسْنلا يف
 ًائْيُك اهوبأ نّيعو ءهبحُت ًائْفُك تنيع اذإ اهنإ :لاق ْنَم لطبأ دقلو ءاهاضر ريغب هٌراتخت ال نمب اهجيوزت
 .ةقلخلا ٌحيِبق اهيلإ ًاضيغب ناك ْوَّلَو «هنييعتب ٌةربعلاف

 ٌلوصحو :هاضرتو هراتخت نمب اهجيوزت يف تنبلا ةحاصم ىفخي الف ءةمألا حلاصمل هنقفاوم امأو
 اذهب ةحيرصلا ةنسلا تأت مل ولف «هنع ٌرِنتو هُضِعِبُت نمب كلذ دض ٌلوصحو هب اهل حاكنلا دصاقم
 .قيفوتلا هللابو «هريغ يضتقت ال ةعيرشلا ٌدعاوقو «حيحصلا ُسايِقْلا ناكل «لوقلا

 ٌرمأتسُت ىتح مّيألا ُحَكنُت الو» :لاقو «بيثلاو ركبلا نيب قرفلاب لي هللا لوسر مكح دقف :ليق نإف
 لعجف ؟”هاَهوُبَأ اهّنْذْتْسَي ٌركبلاو ءاهّيِلَو ْنِم اهي ٌنَحَأ ُمْيألا» :لاقو ©نذأتسُت ىتح ٌركبلا حكت الو
 مّيألا صيصختل نكي مل الإو ءاهسفن ني اهب نأ ركبلا ّيلو نأ ملعف ءاهيلو نم اهسفنب َّحأ أل
 ٌّتمَّصلا ٍركبلا نذإو «ٌقطنلا بيلا َّنذإ لعجف «نذإلا ةفص يف امهنيب قّرف هنإف ًاضيأو .ىنعم كلذب
 1 .اهيبأ عم اهل ٌّنح ال اهنأو ءاهاضر رابتعا مدع ىلع لدي َُّك اذهو

 اذه لاطبإ يف ٌةحيرص اهب متججتحا يتلا ثيداحألاو ؛ًائُْك ناك اذإ اهيلإ قلخلا ضعبأب اهجوزي نأو ءاهدشُو اهلقعو اهغولب عم اهاضر ريغب اهجيوزت زاوج ىلع ندي ام كلذ يف سيل هنأ :باوجلاف
 «موهفملا قيرطب ٌلدي امنإ اذه ءءاهّيلو نم اهسفنب قحا ٍمّيألا» :هلوق ني ىوقأ مكعم سيلو «لوقلا
 اذهو «حيرصلا قوطنملا ىلع هُميدقت زوجي الف ةجح هنأ ملس ولو «ةجح هنوك يف مكنوعزانُي مكوعزانُمو
 نأ ىلإ ٌمجرت هتلالد ذإ ؛هل مومع ال هنأ باوصلاو ءًامومع موهفملل نإ :تلق اذإ لدي امنإ ًاضيأ.
 ىلإ هادع ام ماسقنا نأ مولعمو .هادع امع مكحلا ُيفن يهو «ةدئاف نم هل َّدُب ال روكذملاب ٌصيصختلا
 «قوطنملا مكح ٌدِض نكي مل نإو ةدئاف هنع توكسملل ٌرخخآ مكح تابثإ نأو «ةدئاف هيفتنمو مكحلا تباث
 فلاخيو ءمدقت امك ىلوألا سايق لب «حيرصلا سايقلل كلاخم ٌموهفم اذهو فيك .ةدئاف هليصفت نأو
 نم اهسفنب قحأ مّيألا» :هلوق ٌبيقع «اهوبأ اهثذاتسي ٌركبلاو» :ِقي هلوق لمأتو .ةروكذملا صوصنلا
 قتبلا اهسفن يف اهل قح الف ءاهنذإ الو اهاضر ريغب جوزُت ركبلا نأو «لوقلا اذه مهوتل ًاعطق «اهيلو
 اهسفنب قحأ بيثلا نوك نبي ٌمزلي ال هنأ مولعملا نمو . مهوتلا اذهل ًاعفد ىرخألاب نيتلمجلا ىدحإ لصوف
 .ةتبلا قح اهسفن يف ركبلل نوكي ال نأ اهيلو نم

 .لاوقأ ةتس ىلع رابجإلا طانم يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 .ةياور ىف دمحأو كلامو يعفاّشلا ٌلوق وهو «ةراكبلاب ربجُي هنأ : اهدحأ
 .ةيناثلا ةياورلا يف دمحأو «ةفينح يبأ ٌلوق وهو ءرغصلاب ربجُي هنأ : يناثلا
 .دمحأ نع ةثلاثلا ٌةياورلا وهو ءاعم امهب ربجُي هنأ :ثلاثلا

 ءدهاوش هلو ,يوق ثيدح وهو «صوحألا نب ورمع ثيدح نم 1801(2) هجام نباو ,(7047)و )١155( يذمرتلا هجرخأ )١(
 . حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 . ةريره يبأ ثيدح نم ,(34 ح) (1515) ملسم هجرخأ قفز
 . سابع نبا ثيدح نم «(58 ح) (1451) ملسم هجرخأ قفز



 يلو الب حاكنلا يف َِك همكح يف :لصف 14.4 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م ا ها ا اساسا

 .هنع ةعبارلا ةياورلا وهو ءدجو امهّيأب ربجُي هنأ : عبارلا

 «يرصبلا نسحلا نع ليعامسإ يضاقلا هاكح «غلابلا بيثلا ُرّبْجَتف «داليإلاب ربجُي هنأ : سماخلا

 ٌدوسألا هجولا اذه ام يرعش تيل ايف ءهقفلا نم نسح هجو هلو :لاق .عامجإلا فالخخ وهو :لاق

 !؟ملظملا

اذملا هذه نِم ٌحجارلا كيلع ىفحَي الو .هلايع يف نوكي نم ربجُي هنأ : سداسلا
 .به

 مالكلاب نذإلاب ركبلا تقطن نإف «مالكلا بيثلا نذإو «تامّصلا ركبلا نذإ نأب لَك ىضقو :لصف

لإ جوزت نأ ّحِصَي ال :مرح نبا لاقو ءدكأ وهف
 . هتيرهاظب قئاللا وه اذهو «ثامصلاب ا

 ىلع كلذ ّلدف «مالتحا َدْعَب َمْْي الو ءاهسفن يف رمأتسُت ةميتيلا نأ هل هللا ُلوسر ىضقو :لصف

ندي هيلعو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ٌبهذم اذهو «غولبلا لبق ةميتيلا حاكن زاوج
 لاق هبو ؛ةنسلاو نآرقلا 

 يف ْمُحَيَع ّلْثب اَمَو ّنهيف حيت هَ لك ِءاَسْنلا ىف َكَوُبْفَتيَر# :ىلاعت لاق .امهريغو ةفينح وبأو دمحأ

 ٌةشئاع تلاق .[157 :ءاسعلا] نشطت نأ نبي يهل بيك ام جوت ال لأ كسلا تب ىف تكلا

 ءاهِقاَدَص نس اهل ُِْقُي الو ءاهحاكن يف ُبغريف ءاهيلو رجح يف نوكت ٌةميتيلا يه :اهنع هللا يضر

نهقادص ٌهْنُس نهل اوُطِسُمُي نأ الإ نهحاكن نع اوت
"" . 

 الك ثبأ ْنِإو اهنذإ َوُهَك ثئَمَص نإ اَهْفَن يف َُماَْسُ ةميِتلا» كي هنع :«ةعبرألا ننسلا» يفو

 . "”اهيَلَع ٌراَوَج

 يلو الب حاكنلا يف ِةْكَك همكح يف :لصف

حك وَما اياد : اهنع هلا يضر ةشئاع ثيدح نم هنع نتسلا» يف
 اهّيلَو نإ رب اهَسْفَت ت

 اوُرجَتْشا نإ ءاهنم باَصَآ اَمب امرهم اهّلُق اهَباَصَأ نإَك «ٌلطاب اهَحاَكيَك ٌللياب اهحاكيك طاب اهحاَكيَ

 .*7نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .هُهَل ّيِلَو ال ْنَم يلو ٌناطُْتلاَ

 . ”«يلَوب الإ حاككي آل» : هنع :«ةعبرألا نئسلا» يفو

 و 03 000 0 0 ا 2 0000 4 1

 ٌجوزت يملا ّيه َةَبِناَزلا نإ ءاهَسْفَن ُةآْرَملا ُجْوَرُت الو ٌارملا ُةَآْرَملا ُجُورُت الا :هنع اهيفو

 واهس

 .هل ظفللاو «(50548) دواد وبأو :(01) ملسمو :(4700) يراخبلا هجرخلأ )١(

 نابح نباو )11١17(«2 هجام نباو «(0181) «ىربكلا» يف يئاسنلاو ؛(9١١1) يذمرتلاو «(44١7و )7١97 دواد وبأ هجرخأ (1)

ذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو «يوق هدانسإو «ةريره بأ ثيدح نم 5/7 مكاحلاو ,(40079)
 .يذمرتلا هنسحو «يبه

 يرواحطلاو )٠١(: دوراجلا نياو ءاالال/؟ يمرادلاو 1417/8(«2) هجام نباو :(١١1؟) يذمرتلاو «(70817) دواد وبأ هجرخأ ()

 . يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححصو ؛تاقث هلاجرو «, /؟ مكاحلاو ء(401/4) نابح نياو ءال /“

 نابح نباو «1717/؟ يمرادلاو «417/4 دمحأو 1441(2) هجام نباو :0101) دواد وبأو «(١١1؟و )١١١١1 يذمرتلا هجرخأ (5)

 ءملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإو «ىسوم يبأ ثيدح نم 217/9 مكاحلاو )17١1(: دوراجلا نباو «(40)

لايطلاو يبهذلاو ينيدملا نب يلع نع هحيحصت لقنو ءمكاحلا هححصو
 لقن اميف يراخبلا هححص اذكو ؛يدهملا نباو يس

 - يجر ختب «يرعلا نبا ماكحأ» رظنا «يذمرتلا

 .هيف فلتخم وهو «نسحلا نب ليمج هدانسإ يفو «ةريره يبأ ثيدح نم 18815(2) هجام نبا هجرخسأ (0)



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ليل ٌةارما جوزت نميف لَو همكح يف :لصف
 «نيلجرلل عاب اذإ لجرلا نأو ءامهنم لوألل يهف ءٍنايلولا اهجوز اذإ ةأرملا نأ مكحو :لصف

 .؟”امهنم لوألل ٌعيبلاف

 ضيوفتلا حاكن يف هئاضق يف :لصف
 اهل نأ تام ىّتح اهب لخدي ملو ءًاقادص اهل ْضِرْفَي ملو «ةأرما جّرزت لجر يف ىضق هنأ هنع تبث

 . ””ارشعو رهشأ ةعبرأ ٌةدعلا اهيلعو ءُثاريملا اهلو طش الو َسْكَو الو ءاَهِلْنِم َرْهَم
 .©”رييخب هل ًامهس اهقادص نم اهَضّرع هتوم دنع ناك املف ءًائيش اهلعُي ملو ءًقادَص اهل ْضِرْفَي ملو «ٌلجرلا اهب لخدف ؛هبحاص امهدحأ جوزف ءمعن :تلاق «؟ًنآلُ ِكَجّوْرَأ نأ َنْيْضْرَأ :ةأرملل لاقو «معن :لاق «؟ةئالف َكَجْوَرَأ ْنَأ ئضْرَتأ» :لجرل لاق هنأ :هنع «دواد يبأ نئس» يفو
 «ةيمستلا لبق لوخدلا ٌراوجو «قادص ةيمست ريغ نم حاكنلا ٌزاوج ماكحألا هذه تنّمضت دقو

 لاقو .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو .دمحأ :مهنم «ثيدحلا ٌءاملعو «قارعلا ًءاهقفو دوعسم نبا ذخأ اذهبو «جوزلا اهب ْلُحدي مل نإو توملاب ٍةافولا ةدع ٌبوجوو ءاهب لُحدي مل نإو توملاب لثملا رهم ٌرارقتساو
 «كلامو «ةنيدملا ٌلهأ ٌدخأ هيو ءاهل ٌقادص ال :امهنع هللا يضر تباث نب ديزو «بلاط يبأ نب يلع
 .رخآلا هلوق يف يعفاشلاو

 ةنالف ٌتجوزت وأ «كلذ ىلع ًارصتقم ةنالف ًانالف ٌتجوز :لوقي نأ يفكيو «يلولا هّلكو جوز وأ ٌجوزلا هّلُكو يلو وأ ءامهيف يلو وأ ؛نيفرطلا نم ليكوك .دقعلا يفرط لجرلا يلوت زاوج تنّمضتو
 نمك ءربجملا يلولل الإ كلذ زوجي ال :ةيناث ةياور هنعو .دمحأ بهذم رهاظ اذهو «جوزلا وه ناك اذإ
 .نيفرطلا نم دحاو ىضر ربتعُي ال هنأ ةياورلا هذه هجوو ءربجملا هديعب ةريجملا هتنبا وأ هتمأ جَّرز

 داضتل نيفرطلا يلوت هنم ٌحصي ال هنإف «ةصاخ جوزلل الإ كلذ زوجي نأ :ثلاث لوق هبهذم يفو
 .هيف نيفرطلا ماكحأ

 ٍلَبَحلا يف اهدجوف ٌةأرما جوزت نميف هلي همكح يف :لصف
 اًهِجْرَك ْنِم ٌتْلَلْحَتْسا اَمِي ٌقاَدّصلا اَهَل» :لَي ئبنلا لاقف «ىلبُح يه اذإف ءاهيلع ٌتلخدف ءاهرتس يف ًاركب ةأرما ٌتجوزت :لاق «مثكأ نب ةرصب نع «بيسملا نب ديعس نع :«فّئصملا»و «نئسلا» يف

 . 9امهئيب قّيفو .ءاَهْودِجاَم ْتَدَلَو اذإو كل ٌدْبَع ٌدْلّولاَو
 ءدمحأ مامإلاو «ةنيدملا لهأ ٌلوق وهو «ىنز نم لماحلا حاكن َنالطب مكحلا اذه نّمضت دقو

 .ةثالثلا لاوقألا نم حيحصلا وه اذهو ءدسافلا حاكنلا يف ىمسملا رهملا ٌبوجوو ؛ءاهقفلا روهمجو

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو يذمرتلا هححصو «دوعسم نبأ ثيدح نم 18٠ /1 مكاحلاو 14941(2) هجام نباو ؛(44١١) يذمرتلاو ,لا17 111/5 يئاسنلاو .(5١511و ؟116ر )71١4 دواد وبأو .(49395)و ((١٠٠4و ::؟49) دمحأ هجرخأ (0) . ةقيقعلا ثيدح الإ ةرمس نم عمسي ملو «نعنع دقو «سلدم نسحلا نأ عم ؛يبهذلا هقفاوو .مكاحلا هححصو يذمرتلا هنسحو :ةرُمَس نع نسحلا قيرط نم 6 ال4 /7 مكاحلاو 5١47 يئاسنلاو )11١١(2 يذمرتلاو 2(؟8١/) دواد وبأ هجرخأ )١(
 . نسح ةدئسو ءرماع نب ةبقع ثيدح نم ,511590(2 دواد وبأ هجرخحأ فز
 ل( «للعلا» رظنا ء«فيعض ثيدح وهو 7501/7 ينطقرادلاو 2(١٠ا/8١) قازرلا دبعو :«(7١5؟و 97179) دواد وبأ هجرخأ (5)



 حاكُتلا يف طورشلا يف لَو همكخ يف :لصف 1١ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تتسلل ريا يا عما كار

 .نيرمألا ُلقأ بجي :ثلاثلاو .هللا همحر يعفاشلا لوق وهو «لثملا رهم بجي : يناثلاو

 اذهو «تانيبلا ىوقأ نم لبحلاو «فارتعا الو ةئيب ْمُقت مل نإو لّبَحلاب دحلا بوجو تنمضتو

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «ةئيدملا لهأو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ٌبهذم

 نم هتّرغ دقو ءهل بأ ال ىنز دلو ناك امل هنإ : :ليق دقف «جوزلل ًادبع دلولا نوكب همكح امأو

 ٍءهمأ ةيرحل ًاعبت ًارح دقعنا هنإف هَّرأ هنأ ال دبعلا ةلزنمب هل هلعجو ءاهدلو همدخأ اهقادص َمرَغو ءاهسفن

 ًاصاخ اذه نوكيو ءجوزلل اهريرغتو اهانز ىلع همأل ةبوقع هّقرأ نوكي نأ لّمتحيو ؛لمتحم اذهو

 ناك هنإ :ليق دقو . ًاخوسنم اذه نوكي نأ ٌليتحيو «هريغ ىلإ مكحلا ىّدعتي ال دلولا كلذبو كي يبنلاب

 .ملعأ هللاو .هنيك يف قرش ل هيب لمح هيلعو «نيّدلا يف رحلا قرتسُي مالسإلا لوأ يف

 حاكُتلا يف طورشلا يف ذِي همكح يف :لصف

 30ج َجوُرفلا هب متلك تا ام اوُتوُت ْنَأ طوٌرشلا ٌّقَحأ ند :هنع :؟نيحيحصلا» يف

 ثم اهل امن «محكتتلو اهَتْفْحَص "”َعرْتسَمل اهيحخأ ٌقآلط ُةآْرَملا ٍلاْسَت ال» : هنع امهيفو
 ."”اهتخأ قالط ٌةأرملا طرتْشَت ن نأ ىهن هنأ :امهيفو

 .؟*«ىرخأ يقالطب ٌةآَ ارا حكت ْنَأ لجَي ال» :هنع : «دمحأ دئسم» يفو

 هللا مكحل ًارييخُت نّمضتت مل اذإ دقعلا يف ترش يتلا طورشلاب ءافولا ٌبوجو ٌمكحلا اذه نمضتف

 .هلوسرو

 ىلعو ؛كلذ وحنو ؛هب نهرلاو نيمضلاو هليجأت وأ رهملا ليجعتب ءافولا بوجو ىلع َقُّْثا دقو
 .كلذ وحنو ءرهملا نع ولخلاو «قافنإلاو ءءطولا كرت طارتشاب ءافولا مدع

 جوزتي الو ءاهيلع ىّرستي ال نأو «ةجوزلا راد طرشو ٍ؛ةجوزلا دلب يف ةماقإلا طرش يف تفِلدخاو

 .دمحأ دنع ٌخسفلا اهلف هب ِفَي فَي مل ىتمو «هب ءافولا هٌريغو ٌدمحأ بجوأف ءاهيلع

 «ٌحاكنلا اهب خسفُي ال يتلا بويعلا نم ةمالّسلاو لامجلاو ءبسنلاو ةراكبلا طارتشا يف تِلّخاو

 .ةصاخ بسنلا مدع دنع خسفلا :اهثلاث «لاوقأ ةثالث ىلع ؟هخسف يف اهُمدع ُرّؤي لهو

 .هب ٌءافولا بجي ال هنأو ءاهتخأ ٌقالط ةأرملا طارتشا َنالطب لي هّمكح نمضتو

 طرش متلطبأو ءاذه متححص ىتح اهيلع جوزتي ال نأ اهطارتشا نيبو اذه نيب قرفلا امف :ليق نإف

 بارخو ءاهبلق رسكو ءاهب رارضإلا نم ةجوزلا ٍقالط طارتشا يف نأ امهنيب ٌقرفلا :ليق ؟ةرضلا قالط

 سايقف ءامهنيب ٌصنلا قرف دقو ءاهريغ حاكنو ءاهحاكن مدع طارتش 5ا يف سيل ام اهئادعأ ٍةتامشو ءاهتيب

 1 1 .دساف رخآلا ىلع امهدحأ

 ل اهل

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم ؛(114١) ملسمو «(5181) يراخبلا هجرخأ )١(

 .اهسفن رئآتستل يأ (؟)

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١8108(: ملسمو «(0197) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١417(: ملسمو :(0197) يراخبلا هجرخأ (4)

 .فيعض «ةعيهل نبا هيفو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم 211/7 17/5 /7 دحأ هجرخأ (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لذ لّثحُملاو ٍراْغّشلا حاكِي يف ولو همكح يف :لصف

 ,لثحُملاو ٍراغّشلا حاكن يف ْلَك همكح يف :لصف
 ةينازلا حاكنو ءمرحُملا حاكيو ةَعتْملاو

 .ةيواعمو «ةريره يبأو ءرمع نبا ثيدح نو هنع يهنلا ٌحصف :راغّشلا امأ

 :رمع نبا ثيدح يفو .206مالْشإلا يف َراَكِش الا :ًاعوفرم رمع نبا نع :؟ملسم حيحص) يفو
 ,©0قادص امهيب سيلو هّمبا ٌرخآلا هّجّرْرُي نأ ىلع هتنبا لجرلا جوي نأ :راغّشلاو

 وأ «يتنبا َكَجَوَرَأَو كتنبا ينجوز :لجرلل لججرلا ٌَلوقي نأ :ٌراْغَّشلاو :ةريرُش يبأ ثيدخ يفو
 .7”يتخأ كججوزأو كتخأ ينجٌوز

 «هتنبا مكحلا نب نمحرلا ٌدبع ٌحكنأ سايع نب هللا دبع نب َسابعلا نأ :ةيواعم ثيدح يفو
 قيرفتلاب هرُمأي ناورم ىلإ هنع هللا يضر ٌةيواعم بتكف ءًاقاَدَص العج اناكو :هّتنبا نمحرلا ُدبع هحكنأو
 .«؟0ؤلك هللا ٌلوسر هنع ىهن يذلا ٌراَكَّشلا اذه :لاقو ءامهنيب

 هجّرزي نأ ىلع هتيلو هجّوزي نأ لطابلا راغّشلا :دمحأ مامإلا لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف
 .هدنع ىّمسملاب ُدقعلا مص ًارهم كلذ عم اوّمس نإق «رمع نيا ثيدح ىلع امهنيب رهم الو هتيلو رخآلا
 نم هٌريغو ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاقو ..ةيواعم ثيدح ىلع ًارهم اوّمس ولو ّحِصّي ال :يقرخلا لاّقو
 اولوقي مل نإو ؛ٌّحِصَي مل ىرخألا رهم ةدحاو لك عضُْب :كلذ عم اولاقو ًارهم اًوُّمس نإ :دمحأ باحصأ
 000 .حص كلذ

 ةلعلا :ليقو ءرخآلا يف أطرش نيدقعلا نم ٍدحاو لك لعج يه :ليقف «يهنلا ةلع يف تِلّخاو
 ءرهملا اهيلإ عجري ملف ءدب ٌعِفتنت ال يهو «ىرخألل ًارهم ةدحاو لك عضُب لعجو «عضُبلا يف ُكيرشتلا
 ّنِم ةدحاو لكل ملظ اذهو هتيّلوُم عضبل هكيلمتب هتجوز عضبل هكلُم وهو « يلولا ىلإ ٌرهملا داع لب
 رغاش دلب :نولوقي مهنإف ؛برعلا ةغلل قفاوملا وه اذهو ءهب عفتنت رهم نع امهحاكتل ٌءالخإو «نيتأرملا
 . اهّئاكم ىلخأو هلجر عفر اذإ :ٌبلكلا رغشو ؛تلخ اذإ :اهلهأ نِم ةرغاش رادو ءريمأ نِم

 رثؤُي ال ًاطرش رخآلا ىلع دحاو لك ظارتشا الإ قبي ملو ءروذحملا لاز كلذ عم ًارهم اوّمس اذإف
 .دمحأ صوصنم اذهف ءدقعلا داسف يف

 مجري مل اهنأل ءدسف «ىرخألل ٌرهم ةدحاو ّلُك عضُب نإ :ةيمستلا عم اولاق نإ :لاقف قرف نم امأو
 ىتم مهنأ هلصأ ىلع ءيجي يذلاو «ٌّحص كلذ اولوقي مل نإو .قحتسملا ريغل اهعضُب راصو ءاهرهم اهيلإ
 ًافرع طورشملاو «ةريتعم دوقعلا يف دوصقلا نأل ءحصي ال هنأ مهتنسلأب هولوقي مل نإو كلذ ىلع اوُدقع
 ءاهلثم ٌرهم ةدحاو لكل ىّمس نإف ءهتينو هيلع ؤطاوتلاو «كلذ طرشب ٌدقعلا لطبيف ءًاظفل طورشملاك
 . بابلا اذه يف ثيداحألا قافتاو يهنلا ٌةمكح رهظت اذهبو ءحص

 :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم يذمرتلاو «دنسملا» يفف ِلّلَحُملا حاكن امأو :لصف
 . حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «*0«هل َلّلحملاو َنْلَحُملا هلي هللا ُلوُسَر ّنَعَل»

.)01416( 
 ملسمو .(0115) يراخبلا هجرخأ (؟) .(50) (1418) ملسم هجرخأ

)١( 

 ملسم هجرخأ م )1415(.

 .نسح هدئسو :94 /4 دمحأو 701/6(2) دواد وبأ هجرخأ (5)
 .يوق ثيدح وهو ؛144/5 يئاسنلاو )117١(2 يذمرتلاو 2459 461 46١/١ دحأ هجرخأ (0)



 لّلحُملاو ٍراَغّشلا حاكي يف واكو همكح يف :لصف وهم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «هل للخملاو للَحملا هللا َنَمْلا :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :«دنسملا» يفو .٠  5هس عب كلا سس 00000

 , دس ةداتسإو

 هلثم هك يبنلا نع ءهنع هللا يضر يلع نع : هيفو

 ” :هْكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقُع ثيدح نم : «هجام نبا نئس#: يفو

 ا َلُلَحُملا هللا َّنَعَل ءُلّلَحُملا َوُم» :لاق .هللا َلوُسَر اي ىلب :اوّناق ؟«ر ٍراَعَتْسُملا سْيَلاِب مُكُربحُأ
 هل ا

0 

 هنعلب ِهلَي هللا لوسر ىلع اوُدهش دقو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا تاداس نم ٌةعبرألا ءالؤهف

 وهف ءاعّد امإو ءقدِص ٌربخ وهف هللا نع ٌربخ امإ اذهو هل َلْلَحُملاو ُلُثَحُملا : :مهو .لااحتلا باحصأ

 ٍلهأو ةئيدملا لهأ دنع قرف الو ءاهّلِعاف نوعلملا رئابكلا ني هنأ ديفُي اذهو ءاعطق باجتسم ءاع

 مهدنع دوقُعلا يف دوصُقلا نإف ءيدصقلاو «ؤطاوتلاب وأ لوقلاب كلذ طارتش :ا نيب مهئاهقثو ثيدحلا

 ءمهدنع ظوفلملاك نادقاعتملا هيلع لخد يذلا هيلع أطاوتملا ظرشلاو «تاّينلاب ٌلامعألاو «ةربتعم
 «ظافلألاب ةّرْبِع الف ءٌدصاقملاو يناعملا ترهظ اذإف ؛يناعملا ىلع ةلالدلل لب اهنيعل دارت ال ظافلألاو

 . اهماكحأ اهيلع ْتَبترتف ءاهئاياغ تقّّقحت دقو «لئاسو اهنأل

 . "؟”حتفلا ٌماَع اهنع ىهن هَّلأ هنع تبثو «حتنلا ماع اهّلحأ هنأ هنع تبثف «ةعتُملا ٌحاكي امأو :لصف

 موي يهنلا نأو «حتنلا ماع ناك امنإ يهنلا نأ :حيحصلاو «نيلوق ىلع ؟ربيخ موي اهنع ىهن له فِلّمخاو

 ةعتم نع ٌربيخ موي ىهن هلي هللا لوسر َّنإ :سابع نبال يلع لاق امنإو ةيلهألا ٍرّْمُحلا نع ناك امنإ ربيخ

 ربيخ مويب ٌدييقتلا نأ ةاورلا ٌضعب نظف ؛نيتلأسملا يف هيلع ًاجتحم .ةيلهألا رمحلا نع ىهنو ءعاسنلا

 ُنايِب مَّدقت دقو ءربيخ مويب هدّيقو نيلصفلا ّدحأ مهّضعب درفأ مث «ىنعملاب هاورف « «َنيَّلْصَملا ىلإ عجار

 .حتفلا ةازغ يف ةلأسملا

 سيلو كي هللا لوسر عم وزغن انك : هنع :«نيحيحصلا» يف نإف « اهّتحايإ دوعسم نبا مالك ٌرِهاظو

 ةارملا نت نأ دعب انل يصر مث «كلذ نع اناهنف ؟يِصشتسَ الأ هللا لوسر اي : انلقف ءءاسُي انعم

 نإ ادن الو كل ُهَّلأ لَك آم تلبي اوُمَر ال أنما نَا اياي» : هللا دبع أرق مث «لجأ ىلإ بْؤُنلاب

 ٌلوسر نأ ؛هنع هللا يضر يلع نع :« «نيحيحصلا» يف نكلو ”[ةدئاملا] 469 َنييَتعفْلا بي ا دن

 , اسما ةَعْم مرح قي هلا

 رظناو ؛١11 /7 «ريبحلا صيخلت» يف ظفاحلا هنسحو :(184) دوراجلا نباو «40/19/ ةبيش يبأ ناو 7777/5 دمحإ هجرخأ )١(

 . يجيرختب 004/1١ «ريثك نبا ريسفت»
 .دهاوش ثيدحلل نكل «فيعض وهو ءروعألا هللا دبع نب ثراحلا هيفو 41 88/1 دمحأ هجرخأ (7؟)

 يف يريصوبلا لاقو «يبهذلا هقفاوو ؛مكاحلا هححصو «نسح هدنسو ؛ 7 مكاحلا اذكو 1475(24) هجام نبا هجرخأ (*)

 ركنم هردصو «هب درفني امي جتحي ال ناعاه نب حرش بعصم وبأ :تلق . بعصم يأ لجأ نم هيف فلتخت دانسإ اذه :«دئاوزلا»

 .555 ١/ «يبرعلا نبأ ماكحأ» رظنا .ًاعوفرم حصي ال

 . ينهجللا ديعم نب ةربس نع (1507(::)77) ملسم هجرخأ (5)

 )١105(. ملسمو :(001/1)و (1516) يراخبلا هجرخأ (5)

 )001١437. ملسمو :(47157) يراخبلا هجرخسأ (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 4164 لّثحُملاو ٍراغُشلا حاكي يف و همكح يف :لصف

 نبا ىلع يلع هب جتحي ملو «نيترم خسنلا هنم مزل الإو «ةحابإلا دعب ناك امنإ ميرحتلا اذهو
 ميرحتو مدلاو ةتيملا ميرحت ُلْئِه ٌميرحت وأ ءِتاَنْب ٌميرحت وه له :رظنلا نكلو ءمهنع هللا يضر سابع
 ءةرورضلل اهّلِجِب ىتفأو سابع نبا هظحل يذلا وه اذه ؟تنعلا فوخو ةرورضلا دنع حابُيف ةمألا حاكن
 . اهنع عجرو هايتُق نع كسمأ ةرورضلا عضوم ىلع اوٌرِصتقي ملو اهيف ُسانلا عّسوت املف

 هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةياور نم ؛ملسم حيحص» يف هنع تبثف ٍمِرْحُملا ٌحاكن امأو : لصف
 .7خكتي آلَو ُمرخُملا حكي الد : لك هللا لوسر لاق :لاق

 وبأ لاقو ؛ًامِرْحُم اهجّوزت :سابع نبا لاقف ؟ًامارح وأ ًالالح ةئوميم جّرزت له لَو هنع فِلتخاو
 .هجوأ ةدعل حجرأ عفار يبأ لوقو .امهنيب ٌلوسرلا ٌثنكو «ًالالح اهجّوزت : عفار

 وحن هل ناك لب «ملُحلا غلب نمم ذئنيح نكي مل سابع ٌنباو اغلاب ًالجر ناك كاذ ذإ هنأ : اهدحأ
 .هنم ٌظفحأ ناك كاذ ذإ عفار وبأف «نيئس رشعلا

 الب هني هب ملعأ وهف ٌتيدحلا ٌراد هدي ىلعو ءاهنيبو لو هللا ٍلوسر نيب ٌلوسرلا ناك هنأ : يناثلا
 .هسفنب هرشاب لب ؛هريغ نع هلقني مل ءنّقيتمو ءهل قّمحتم ًةراشإ اذه ىلإ هسفنب راشأ دقو «كش

 ذإ سابع نبا ناكو «ةيضقلا ًةرمُع تناك اهنإف «ةرمُعلا كلت يف هعم نكي مل سابع نبا نأ :ثلاثلا
 . اهل هنم روضح ريغ نِم ةّصِقلا عمس امنإو «نادلولا نم هللا ُمُهَرَّذَع نيذلا نيفعضتسملا نم كاذ

 مث «قلحو «ةورملاو افصلا َنيِب ىعس مث «تيبلاب فاوطلاب أدب ءةكم لخد نيح ِكَي هنأ : عبارلا
 جيرزت الو «تيبلاب فاوطلا لبق اهب جيوزتلاب أدب الو ءهقيرط يف اهب جوزتي مل هنأ :مولعملا نمو .ّلَح
 .ًائيقي عفار يبأ ٌلوق ٌحصف ءعقي مل هنأ مولعملا نم اذه ؛هفاوط لاح يف

 . عفار ابأ اوُطْلْعُي ملو «سابع ّنبا اوُمَلَع مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :سماخلا
 هقلاخُي سابع نبا لوقو «مِرْحُملا حاكن نع هلي ّيبنلا يهنل ٌقِفاوم عفار يبأ ٌلوق نأ :سداسلا

 نيرمألا الكو ءًامرحم حاكُتلا زاوجب لك ّيبنلا صيصختل امإو «هخسنل امإ «نيرمأ دحأل مزلتسم وهو
 .لبقُي الف «ليلد هيلع سيل لصألل فلاخم

 يتلاخ تناكو :لاق ًالالح اهجّررت هلي هللا لوسر نأ دهش مصألا نب ديزي اهتخأ ّنبا نأ :عباسلا
 . "”ملسم هركذ .سابع نبا ةلاخو

 ْنَم نأ ربخأو ءرونلا ةروُس يف هميرحتب ىلاعتو هناحبس هللا حّرص دقف «ةينازلا ٌحاكن امأو :لصف
 همزتلي مل نإف ءال وأ هيلع هيوجو دقتعيو هناحبس هّمكُح ٌمِزَتلي نأ امإ هنإف ؛كرشم وأ ٍناز امإ وهف اهحكن
 َميْحَول :لاقف هميرحتب حّرص مث «ٍناز وهف هفلاخو هبوجو دقتعاو همزتلا نإو ؛كرشم وهف هدقتعي ملو
 [م4 :رونلا] 4م يأ أٌمكنأَر# : هلوقب ةيآلا خسن ىوعد نأ ىفخي الو .6* :رونلا] 4مم لع كِل
 الإ ينزي ال ينازلا :ةيآلا ىنعم ريصي ذإ «ىنزلا ىلع حاكنلا لمح هنم ٌفعضأو «لاقُي ام يفعضأ نم
 . اذه لثم نع ناصي نأ يغبني هللا مالكو «كرشم وأ ٍناز الإ اهب ينزي ال ةينازلاو «ةكرشم وأ ةينازب

 هناحبس وهو فيك ءاهقايسو اهظفل نع دعبلا ةياغ يف ةكرشم يغب ةأرما ىلع ةيآلا لمح كلذكو

 )١( ملسم هجرخأ )١409(. 0( مقرب )0411(.



 همكح يف :لصف لدن (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 َكشْفاَد نهم ذب َنُوكَتل لاقف ءةَّنِعلا وهو ءناصحإلا طرشب ءامإلاو رئارحلا حاكن حابأ امنإ

 هذه يف اهحاكن حابأ امنإف [10 :ءاسنلا] 4ْناَرْمَأ تدم الو ٍتحْفسم ريغ تصحح ٍفورعمْلاب نهَررْج

 رصتقيف « ميرحتلا ىلع لصألا يف عاضبألا نإف «موهفملا ةلالد باب نم اذه سيلو ءاهريغ نوُد ةلاحلا

 . ميرحتلا لصأ ىلعف هادع امو «ٌعرشلا هي درو ام ىلع اهتحابإ يف

 «يناوزلا :ُتاَئيِحلاَو [17 :رونلا] تسيل يعج َنِدِخْلِب ٌتئيِيلَلا» :لاق هناحبس هنإف «ًاضيأو

 .نهلثم ٌثيبخ وهف «نهب جّرزت نم نأ يضتقي اذهو

 وهو «قلخلا رطف يف رقتسم اذه ُحْبُقو ءيغب جوز ٌلجرلا نوكي نأ حئابقلا حبقأ نمف :ًاضيأو
 .ةّبسملا ةياغ مهدنع

 ميرحتلاو «هريغ ني ًادالوأ هيلع قّلعتو هْشاَرِف لجرلا ىلع َدِسْفُت نأ نَمُْي ال َيِنَبلا نإف :ًاضيأو

 . اذه نودب تبثي

 ٠ ىنزلا نم ىلبُم اهدجو يتلا ةأرملا نيبو لجرلا نيب قرف ِكِفي يبنلا نإف :ًاضيأو

كو قاَنَع جوزتي نأ يكب يبنلا نذأتسا يونخلا دئرم يبأ نب دئرم نإف :ًاضيأو
 هيلع أرقف ءًاّيغب تنا

 . 0 ال :لاقو رونلا ةيآ لك هللا لوسر

يتخأ ىلع وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ نميف ُهلَو همكح يف :لصق
 ن

ك يبنلا هل لاقف وسي ٌرْشَع هّتحتو ملسأ ناليع نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلا يف
 : ه

 . 7 ٌنُهَرِئاَس ُفِراَكو» :ىرخأ قيرط يفو اعبر ٌّنُهّْنِم رتخا»

 . "7«تعِش امُهَتَيَأ ريْخا» : :لكي يبنلا هل لاقف «ناتخأ هتحتو يمليُتلا زوريف ملسأو

 هنأل قحاوللاو قباوسلا نِم ءاش ْنَم راتخي نأ هل هنأو «رافكلا حاكن ًةحِص مكحلا اذه نمضتف

 « عيمجلا ٌحاكن دسف دحاو دقع يف نهجوزت نإ :ةفينح وبأ لاقو .روهمجلا لوق اذهو «هيلإ ةريخلا لعج

 .رييخت الو نهدعب نم حاكن دسفو :عبرألا حاكن تبث ٍتابترتم نهجوزت نإو

 ثيدح :يذمرتلا لاق .ٌرِهاَك وهف ءهيِلاَوَم ٍدْذِإ ِرْيْغِب جّوزت اذإ دبعلا نأ : كي مكحو :لصف

2 

لا يضر بلاط يبأ ّنِب يلع اوجٌوزُي نأ ةريغُملا نب ماشه ونب هنذأتساو : لصف
 «لهج يبأ نبا هنع هل

 نع بيعش نب ورمع قيرط نم 2157/7 مكاحلاو «(177"7) يذمرتلاو 37 5 يئاسنلاو )7١61(« دواد وبأ هجرخأ (1)

 .دهاوش هلو ؛يبهذلا هقفاوو هححصو «هدج نع هيبأ

 نباو 14 44 1١4/7 دمحأو 2117/6 ةبيش يبأ نباو 7 يعفاشلاو «(19407) هجام نباو )١١74(2 يذمرتلا هجرخأ ()

 يف يوغبلاو «181 - 149/89 يقهيبلاو 147 187/5 مكاحلاو 231٠ /7“ ينطقاردلاو 241858و «4ا18الو «4161 نايح

رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع رمعم نع قرط نم :(7144) «ةنسلا حرش»
 لاجر هلاجرو «ثيدحلا <. . .ناليغ نأ :

 ٠ يجيرختب 0177/1 «يرعلا نبا ماكحأ» يف هيلع مالكلا ديزم.رظناو «لاسرإلاب دحاو ريغ هلعأ هنكل «ملسمو ئراخبلا

 نبا ريسفت» رظناو ءيوق ثيدح وهو 2777 /4 دمحأو )١460(( هجام نباو ؛(119١1) يذمرتلاو ,(77477) دواد وبأ هجرخأ (0)

 ٠ يجي رختب 171/7 ؟ريثك

 .رباج ثيدح نم )7١1/4(: دواد وبأو «(1111) يذمرتلا هجرخأ (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك ءاسنلا نِم هميرحتب هئاحبس هللا مَكَح اميف :لصف
 ُمْرَحَأ ٌتْسَل يناو ءاهيبد يف ُةَمِياَك نفت نأ فاحأ يّنإ اهاذآ ام ينيذؤُيو ءاهباَ ام يتُيمرَي ين ٌةَعصَي ةَمطاَق اَمَنإف ءمُهَتتْبا حكنيو «يتْب ْنَأ ٍبِلاَط يبأ با ديرب نأ اّلإ» : :لاقو ؛كلذ يف نذأي ملف
 .«أدبأ ٍدَحاَو ناكم يف هللا ٌودع ٌتْنِبو هللا ٍلوُسَر ثْنِب ٌعمَتْجت ال هللاو نكلو .ًامارح لجأ الو أل ًالَح
 . "00يل ىفوف ينَدَعوَ «ينَكَدَصَ ينَّدَح١ :لاقو ؛هيلع ىنثأف هل ًارهص ركذف :ظفل يفو

 ُءافولا همزل اهيلع جوزتي ال نأ هتجوزل طرش اذإ لجرلا نأ :اهدحأ .ًارومأ ُمكحلا اذه نّمضتف
 ةمطاف يِذؤُي كلذ نأ ربخأ ِكيَي هنأ كلذل ثيدحلا نمضت هجوو .خسفلا اهلف اهيلع جّوزت ىتمو «طرشلاب
 مولعملا ني هنإف «دقعلا بلص يف ًاطرتشم اذه نكي مل نإو .هبيري الو لي اهابأ يذؤي الو ءاهبيري الو اهيذؤُي ال نأ ىلع اهنع هللا يضر ةمطاف هجوز امنإ ل هنأ ًاعطق مولعمو «هبيريو كي هيذؤي هنأو ءاهبيريو
 ىفوف هدعوو ؛هقدصف هثّدح هنأب هيلع هءانثو ءرخآلا هرهص هلو هركذ يفو ؛هيلع لخد امنإ هنأ ةرورضلاب
 ال هنأب هل دعو هنم ىرج هنأب رعشُي اذهو هب ءادتقالا ىلع هل ٌجييهتو ءهنع هللا يضر يلعب ضيرعت هل
 .رخآلا هّرهص هل ىفو امك ؛هل ءافولا ىلع هجّيهف ءاهيذؤُي الو اهبيري

 َضِرُ ولف «هطرتشمل خسفلا كّلمُي هّمدع نأو ءاظفل طورشملاك ًافرُع ظورشملا نأ اذه نم ذخؤُيف
 نأ هللا همحر دمحأ دعاوقو «ةئيدملا لهأ دعاوق ىلع درّطم وهو ءًاظفل طورشملاك ناك كلذب مهثداع ترمتساو «ةتبلا كلذ نم مهجباوزأ نونكمُي الو مهرايد نم مهءاسن نوجرخُي ال مهنأ موق ةداع نم
 ةأرملا نأ َضِرُق ولف ءاذه ىلعو . لثملا ةرجأ همزلي هنأ ةرجأ مهل طرشي ملو «كلذ وحنو ةرجألاب لِسغي هتداع نمم هلسغي نم مدختسا وأ «ٌمامحلا لخد وأ «ةرجألاب نوُنمعي خابط ىلإ هّماعط وأ «زابخ ىلإ هّئيجع وأ ءراصق وأ لاّسغ ىلإ هبوث عفد نم ىلع ًةرجألا اوبجوأ اذهلو ءءاوس يظفللاك يفرعلا طرشلا
 ناك ؛كلذب ةرمتسم مهتداعو «كلذ نِم هنوئنكمُي الو ٌةرض مهئاسن ىلع ٌلجرلا ُجوزتي ال تيب نم
 اهبسحو اهفرشل ٌةداع اهيلع ٍةرضلا لاخدإ نك ب ال اهنأ ملعي نمم تناك ول كلذكو . اظفل طورشملاك
 . ًاسيسأت ال ًاديكأت ناك دقعلا بلص يف يلع هطرش ولف ءاذهب ءاسنلا ٌقحأ نيعمجأ ٌمدآ دلو ديس ٌةئباو «نيملاعلا ءاسن ٌةدِّيسف ءاذه ىلعو .ءاوس ًاظفل طورشملاك اهيلع جّرزتلا كرت ناك ءاهتلالجو

 يف تناك «كلذك اهُجوزو «ةيلاع ةجرد ٌتاذ اهسفن يف تناك نإف ءهل ٌعبت هتجرد يف اهجوز عم ًةأرملا نأ يهو «ةعيدب ٌةمكج لهج يبأ ِتنب نيبو ءاهنع هللا يضر ةمطاف نيب عمجلا نم يلع عنم يفو
 ءامهنيب ام قرفلا نم امهكيبو ًاعبت الو اهسفنب ال ةدحاو ةجرد يف اهنع هللا يضر ةمطاف عم لهج يبأ نبا لعجيل لجو زع هللا نكي ملو ءامهنع هللا يضر يلعو ةمطاف ُنأش اذهو ءاهجوزبو اهسفنب ةيلاع ةجرد
 :هلوقب اذه ىلإ ِِكَي راشأ دقو ءاردق الو ًاعرش ال ًانسحتسم نيملاعلا ءاسن ةديس ىلع اهٌحاكن نكي ملف
 رخآلا ةجرد لوانتي نأ امإ اذهف «أدبأ ٍدِحاَو ٍناَكَم يف هللا ٌوُدَع تنبو هللا ٍلوُسَر ُتنب ُعِمَتْحَت ال هللاو»
 . هتراشإ وأ هظفلب

 هب هيبن ناسل ىلع ءاسنلا نِم هميرحتب هناحبس هللا مَكَح اميف :لصف
 هئابآ ٍتاهمأو :هتاهمأك ؛ةوبألا وأ ةمومألا ةهج نم داليإ هنيبو كنيب نم لك نهو «تاهمألا مّرح

 .نولع نإو ءاسنلاو لاجرلا ةهج نم هدادجأو

 .ةمرخع نب روسملا ثيدح نم 01444(4) ملسمو 77/517(2) يراخبلا هجرخأ )١(



 ءاسنلا نِم هميرحتب هناحبس هللا مَكَح اميف :لصف 3 ما/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هس خت سس حسك ا صا يكل

 . َنُْفَس نإو نهئانبأو «هتانب ٍتانبو ءهبلُص ٍتانبك «داليإب هيلإ بستنا نم ُلُك َّنُمو ٍتانبلا مّوحو
 .ةهج لك نِم َنْوّلَع نإو هئابآ ٌثاوخأ نمو ٍتامعلا مّرحو «ةهج لك ني ٍتاوخألا مّرحو

 لخدت الف «هنم ةيبنجأ هّيمعف «مأل ناك نإو «هيبأ ةمع يهف «بأل معلا ناك نإف ءّمعلا ٌةمع امأو

 .هتامع يف هيبأ ٌةمع تلخد امك «هتامع يف ةلخاد يهف ؛مألا ُةمع امأو «تامعلا يف

 ٌةمعلا تناك نإف «ةمعلا ةلاخ امأو هَّنْوَّلَع نإو هئابآ تاهمأو هتاهمأ ٌتاوخأ ّن ّنُهَو ٍتالاخلا مّرحو

 ٌةلاخلا تناك نإف «ةلاخلا ٌةمع امأو ؛ةلاخ اهنأل مارح اهتلاخف مأل تناك نإو «ةيبنجأ اهُتَلاخف بأل

 .مألا ةمع اهنأل «مارح اهتمعف بأل تناك نإو «ةيبنجأ اهّيمعف :م ال

 .نهّتجرد تلزن نإو امهتانبو ةهج لك نِم تخألاو ّحألا مُعيف ءتخألا ٍتانبو .خألا ٍتانب مّرحو

 .نولع نإو ٍتاهمألاو ءابآلا لبق نم اهّتاهمأ هيف ديف «ةعاضرلا نم م ّمألا مّرحو

 ىابأ  ةيراج تناك نإ ديسلا وأ ٌجوزلا وهو  نبللا بحاص راص هنأ ٌةعضرملا تراص اذإو

 ؛ىلوألا قيرطب اب هنوك ىلع «بالل اهيف عدوُم يه يتلا نبللا ةبحاص ةعضرملاب هّبنف ؛هدادجأ هؤابآو

 ٌراشتنا هئاميإو صنلاب تبثف «لحفلا نبل ميرحتب كو هللا ٌلوسر مكح اذهلو باث هتطوبو «هل نبللا نأل

 نم مزلف هل ٍنيوبأ اراصو ءامهل ًائبا راص دق هنأو «ةعاضرلا نِ هيبأو عضترملا مأ ىلإ عاضرلا ةمرح

 هلوقب هبنف «تاوخأو هل ةوخإ امهّتانبو امهؤانبأو «ٍتامعو هل ٍتالاخ امهثاوخأو امهتوخإ نوكي نأ كلذ

 امك ءامهتاوخأو امهتوخإ ىلإ عاضرلا ةمرح راشتنا ىلع 7 :ءاسلا] 4َةَعصَرلا ترق كفرت : : ىلاعت

 ٌلاوخأ امهالاخو امهلاوخأف «عضترملل تاوخأو ٌةوخإ اوراص امكف امهدالوأ ىلإ امهنم ترشتنا

 قيرطب مألا ىلإ راشتنالا نأ امك «ههيبنتب رخآلاو «صنلا قيرطب لوألا هل تامعو ٌمامعأو ءهل ٌتالاخو

 . ههيبنت قيرطب بألا ىلإو ءصنلا
 «هتالالد ووجوو «هيناعم ىلع صئاغ َّلُك الإ اهيلع ُعقي ال نآرقلا يف ف ةدرطم ةبيجع ةقيرط هذهو

 :ناتلالد ةلالدلا نكلو !«ِبَسّنلا َنِم ٌمُرْحَي ام ِعاَضَرلا َنِ ٌمْرحَيت : هنأ لكك هللا لوسر ىضق انه نمو

 َرْصَق ْنم ةرهاظلا ةيلجلا ةلالدلا ىلع عقيو «ٌسايتلالا لوزيو ُنايبلا متيل ةمألل امهعمجف ٌةّيلجو ٌةّيفخ

 .ةيفخلا نع هّمهف
 مل وأ ةأرملاب لخد «عاضر وأ بسن ني تلع نإو ةأرملا ّمأ كلذ يف لخدف ءءاسنلا ٍتاهمأ مّرَحو

 .نهلك ءالؤه ىلع مسالا قدصل « اهب لخدي

 «نهتانب كلذب لوانتف ءنهب لوخدملا مهئاسن ثانب َّنُمو جاوزألا روجحم يف يتاللا َبئابرلا مّرحو

 :امهّدحأ ؛نيديقب ميرحتلا ديقو «بئابرلا مسا يف ٌتالخاد ْنهنإف «نهئانبأ تانبو «نهتانب ٍتانبو

 «ميرحتلا تبثي مل لوخدلا دجوُي مل اذإف . نهتاهمأب لوخدلا :يناثلاو .جاوزألا روجح يف نهُتوك

 .صنلا ىضتقم اذه «قالط وأ تومب ٌةقرفلا تلصح ءاوسو

 ةبيبرلا ميرحت يف مألا توم نأ ىلإ :هنع ةياور يف دمحأو ؛هقفاو نمو «تباث نب ديز بهذو
 «كلذ اْوَبَأ روهمجلاو ءلوخدلاك راصف ؛ثراؤتلاو ةدعلا بجوُيو ءقادصلا لمكُي هنأل ءاهب لوخدلاك

 .دهاوش هلو «ةشئاع ثيدح نم )١541(( ملسمو :(05049) يراخبلا هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5164 ءاسنلا نِم هميرحتب هناحبس هللا ِمّكَح اميف :لصف

 دنع هيفئب حرصو «لوخدلاب ميرحتلا دّيق ىلاعت هللاو ءاهتنبا مرحت الف ءاهب لوخدم ريغ ةتيملا :اولاقو
 .لوخدلا مدع

 0110 هلوق ةلزنمب وه لب ءهب ميرحتلل ًادييقت ال هركذ كلذ ٌبلاغلا ناك املف ؛هرجح يف اهنوك امأو
 رجح يف يهف اهّمأ دنع نوكت نأ ةأرملا تنب نأش نِم ناك املو ١"[ : :ءارسإلا] 4ك يَ هلو اللف
 «ةفيرش ةدئاف اذه ركذ يفف ٠ ءمكروجُح يف نكي نأ نهنأش نم يتاللا : لاق هنأكف ءازاوجو ًاعوقو جوزلا
 ءاهب ةولخلاو ءرفسلاو ءاهتلكاؤم بنجتو «هنع اهُداعبإ هيلع بجي ال هنأو ءهرجح يف اهلعج ٌزاوج يهو
 .كلذ نمي عانتمالا ٌمدع فصولا اذه دافأف

 دّيقو «جوزلا رجح يف نوكت نأ ةبيبرلا ميرحت يف طرش ءرهاظلا لهأ ضعب ىلع اذه يفخ املو
 ةباحصلا نم ء ءاملعلا ٌروهمج لاقف ؛لوخدلاب هديقُي ملو ةأرملا ّمأ ٌميرحت قلطأو ءاهمأب لوخدلاب اهميرحت
 الإ ُثنبلا مرحت الو «لخدي مل وأ اهب لخد «تنبلا ىلع دقعلا درجمب مرحت مألا نإ :مهدعب نمو
 نهي مُشْلَحَد تلآ» :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةفئاط تبهذو .هللا مهبأ ام اوُمهبأ :اولاقو «مألاب لوخدلاب
 ظن هدر اذهو «تنبلاب لوخدلاب الإ ألا مرحت ال هنأو «ةيناثلاو ىلوألا مككئاسنل فصو [77 :ءاسنلا]
 فاضملا نود هيلإ فاضملل ةفصلا لعج ٌعانتماو «فوصوملاو ةفصلا نيب فوطعملا ةلوليحو «مالكلا
 ءٍسبللا لاوز دنع الإ ديزل ال مالغلل ةفص وهف ؛لقاعلا ديز مالغب تررم : :تلق اذإف «نايبلا دنع الإ
 قّلعتلاو مكحلا يفلتخم نيفوصومل ةدحاو ةفص هلعج ًاضيأ هدريو ٠ .ةبتاكلا دنه مالغب تررم :كلوقك
 اهب ىلوأ ةّمصلا يلي يذلا فوصوملا نإف ًاضيأو . نآرقلا اهب لزن يتلا ةخللا يف فرعُي ال اذهو «لماعلاو
 .دعبألا ىلإ هايإ اهيّطْخت وأ ؛هنع اهلقن ىلإ ٌةرورض عدت مل ام هبّقَصِب قحأ ٌراجلاو «هراوجل

 ؟هئاسن نم تسيلو ءاهب لخد يتلا هتيراج ٌتنب يه يتلا هتبيبر متلخدأ نيأ نمف :ليق نإف

 ّنَأ قرع اوأك مل دز رع واي هلوق يف تلخد امك ؛هئاسن ةلمج يف لخدت دق ةيرسلا :انلق
 تلخدو [1417/ :ةرقبلا] « كيان لإ كَفَرَ ِماَيِضلأ دكني ْمُكسِل ليث :هلوق يف تلخدو [177 :ةرقبلا] 4مْكِش
 .15؟ :ءاسنلا] 4ولصتلا تري مكرر َمَكَك ام أوحِكَف اَلَوظ :ىلاعت هلو يف

 ّمأ هيلع مرحتف [؟ :ءاسنلا] «مُكيآَض تنهمر : هلوق يف اهلاخدإ اذه ىلع مكمزليف :ليق نإف
 . هتيراج

 . اهتنباو اهّمأ هيلع ٌتَمّرَح ءهتمأ ءىطو اذإ :لوقن كلذكو «معن :انلق
 ؟انهاه هنوطرتشت فيكف اهُّمأ ميرحت يف تنبلاب ُلوخدلا طرتشُي ال هنأ متررق دق متنأف :ليق نإف
 نم ٌُريصت الف ةكولمملا امأو ءدقعلا درجمب هئاسن نم تراص ةجوزلا نإف ؛هئاسن نم ريصتل :انلق

 . اهثنباو اهّمأ هيلع تمرحف ءهئاسن نم تراص ءاهئطو اذإف ءاهأطي ىتح هئاسن
 راهظلا ةيآ يف هئاسن يف اهولخد ملو «ميرحتلا ةيآ يف هئاسن يف يلا متلخدأ فيكف :ليق نإذ

 ؟ءاليإلاو
 ءءامإلا ال جاوزألا هّلحم امنإو ءاقالط مهدنع ناك راهظلا نإف كلذ ىبأي عق ةاولاو ٌقايسلا :ليق

 ءءاليإلا امأو «هلحم ىقبأو هّمكُح لقنو «ةراثكلا هليرث يذلا ميرحتلا ىلإ قالطلا نم هئاحبس هللا هلقنف
 كوع هَل نو دمك نإ ٍربخأ برأ ُنْبَر موكب نب نولي َنِزلِل : ىلاعت هلوقل «تاجوزلا هلحم نأ يف حيرصف
 . 6577 557 :ةرقبلا] 4 ٌديِلَع ميم هيأ ني َّقَلَطل ايي نإَد (7 ثبت



 ءاسنلا نِم هميرحتب هئاحبس هللا مَّكَح اميف :لصف 166 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىنعمب ةليلح اهنإف «نيمي كلم وأ حاكنب ءانبألا ٌتاءوطوم نهو ؛ءانبألا لئالح هناحبس مّرحو

 ٌدِصُْق ٌدييقتلا اذهو «يّنبَلا نبا كلذب جرخيو « هتنبا نباو «هنبا نباو «هبلص نبا كلذ يف لخديو :ةلّلحم

 . هجارخإ هب
 ليلو : هلوق يف اهنولخدي مهلوقب لاق ْنّمو ةعبرألا ةمئألا نإف ءعاضرلا نم هنبا ٌةليلح امأو

 لوقب نوجتحيو [؟8 :ءاسنلا] 4ْمُكِبَلْمأ ْنِم َنِلأ» :هلوقب اهنوجرخي الو ء[18 :ءاسنلا] 4ٌعُكِبأَتَأ
 نبال تناك اذإ مرحت ةليلحلا هذهو : اولاق , "بسلا نم َنوُمّرَحُت ام عاضّرلا َّنِم اوُمّرَحا : هلك يبنلا

 عاضرلا نم اومرحو «ريغ ال يئبتلا نبا جارخإل دييقتلاو :اولاق .عاضرلا نبال تناك اذإ مرحتف ءبسنلا
 «ةعاضرلا نم هنبا ٌةليلح مّرحت ال : اولاقو «نورخآ كلذ يف مهعزانو .بسنلاب ٌمُرْحَي ام ٌريظن رهصلاب

 قرف الو ءءاوس عاضرلا نبا ًةليلح :ررخُي يتلا نبا ةليلح جرخُي امك دييقتلاو «هيلُص ني سيل هنأل

 يف انتدمعو انتلدأ ربكأ نم وهف ؛ٍَّنلا نم ُمُرَْي اَم ٍعاَضَرلا ّنِم ٌمُرْحي١ :ككي هلوق امأو :اولاق ءامهنيب
 ميرحت رصق دق ُهللَي ئبنلاو ءبستلاب ال رهّصلاب وه امنإ ءانبألاو ءابآلا ٍلئالح ٌميرحت نإف «ةلأسملا

 .صنلا دروم ىلع ميرحتلاب ٌراصتقالا ٌبجيف ءرهصلا نم هقيقش ىلع ال بسنلا نِم هريظن ىلع عاضرلا

 ةرهاصملا ُميرحتف «ةرهاصملا ميرحت ىلع ال «بسنلا ميرحت ىلع عرف عاضرلاب ٌميرحتلاو :اولاق
 ىلع هبني ملو ءبسنلا ةهج نم الإ عاضرلا ميرحت ىلع هباتك يف صني مل هئاحبس هللا «هتاذب مئاق لصأ

 نم ٌمرحي ام هب مرحُي نأ رمأ ُْيَك ٌيبنلاو «ةراشإ الو ِءاميإ الو صنب ال «ةتبلأ رهصلا ةهج نم هب ميرحتلا
 ىلع راصتقالا دارأ هنأ الولو .ٍرهصلاب مرحي ام هب مرحي ال هنأ ىلإ ةراشإو داشرإ كلذ يفو «بسنلا

 «بسنلاب هّيشم عاضّرلاف ًاضيأو : اولاق « ءرهّصلاو ٍبَسَّنلا نم مرحي ام ٍعاَضرلا ّنِم م اوُمرَح :لاقل كلذ

 «بسنلا ماكحأ رئاسو قافنإلاو ثراوتلا نود طقف ةيمرحملاو ٌةمرحلا وهو هماكحأ ضعب هنم ذخأ اذهلو

 قصلأ وهو «بسنلا ماكحأ رئاس ىلع وقي ملو «بسنلا ماكحأ هفعض بسحي ذخأف «فيعض ٌبسن وهف
 !؟هقيقشو ههبشم ماكحأ نع هروصق عم ةرهاصملا ماكحأ ذخأ ىلع ىوقي فيكف «ةرهاصملا نم هب

 :اولاق .لاصتا الو «ةيضعب الو ءبسن ةهبش الو امهنيب ٌبسن ال هنإف ءعاضرلاو ةرهاصملا امأو

 «ُنايبلا هللا َنِمَّق ءرذعلا عطقيو ةجحلا ميقُي ًايفاش ًانايب هلوسرو هللا هنيبل ًاتباث ةيرهصلا ٌميرحت ناك ولو

 اهيف رفظ نمف «ةلأسملا هذه يف رظنلا ىهتنم اذهف .دايقنالاو ٌميلستلا انيلعو «ٌعالبلا لَو هلوسر ىلعو

 .باوصلل قفوملا هللاو .نومصتعم اهبو ؛نوداقنم اهل انإف ءاهيلع لديلو اهيلإ دشريلف ةجحب
 وأ نيميلا كلمب مهتاحوكتم ٌلوانتي اذهو ءءابآلا ٌنّهحكن نم حاكن ىلاعتو هناحبس مّرحو : : لصف

 «تفّلَس َدَق اَم الإ :هلوقب ءانثتسالاو ءَنْوَّلَع نإو تاهمألا ءابآو ءءابآلا ءابآ لوانتيو «حاكن دقع

 لبق فلس ام هنم ىنثتساف «ةبوقعلاو ميئأتلل مزلتسملا ميرحتلا وهو :«يهنلا ةلمج نومضم نم [17 :ءاسنلا]

 .باتكلاو لوسرلاب ةجحلا ةماقإ

 ِكلمو «حاكنلا ٍدَمع يف امهنيب ٌعمجلا ٌلوائتي اذهو «نيتخألا نيب ٌعمجلا هناحبس مّرحو :لصف
 .ٌباوصلا وهو «مهدعب نمو ةباحصلا روهمج ّلوق اذهو «ةيآلا تامّرحم رئاسك «نيميلا

 ْمُه َنيِلاَو» : هناحبس هلوق مومعب مومعلا اذه ةضراعمل نيميلا كلمب هميرحت يف ٌةفئاط تفقوتو

 )١( ملسمو :(4195) يراخبلا هجرخأ اذك «ةشئاع مالك نم وه امنإ دي همالك نم سيل ظفللا اذه )١1548( ح) 0(.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 5 ءاسنلا نِم هميرحتب هئاحبس هللا مَكَح اميف :لصف

 لاق ءاذهلو [نونمؤملا] 7(4) تمم دع ْمبِإَو حبممتبأ تكلم ام زأ مهيِعْنأ قع اَلِإ © نظِفَع مهحرَرتِ
 ةياور يف دمحأ مامإلا لاقو .ةيآ امهتستحو ها امهتلحأ : هنع هللا يضر َنافع نب نامثع نينمؤملا ٌريمأ

 :حيحصلاو ٠ هنع ةياور هتحابإب َلوقلا لعج نم هباحصأ نمف «هنع ىهنن نكلو «مارح وه لوقأ ال : : هنع

 ىهنن :لاق لب «ٌكامثع هيف فّقوت رمأ ىلع مارحلا ظفل قِلطُي نأ ةباحصلا عم ٍبَّذأت نكلو ءهحبُي مل هنأ
 . ةنع

 :هوجو نم ميرحتلا َةيآ اوحّجر هميرحتب اومزج نيذلاو
 هّدحو اذه لاب امف «نيميلا كلمو حاكتلا يف ماع تامّرحملا نم اهيف ٌرِكُذ ام رئاس نأ :اهدحأ

 هتءوطوم ّمأ لح ًةيضتقم نكتلف .كلملاب عمجلا لح ًةيضتقم ةحابإلا ٌةيآ تناك نإف ءاهنم ٌجرخي ىتح

 .لئاق اذهب ملعُي الو ءةتبلأ امهنيب قرف ال ذإ «كلملاب هنباو هيبأ ةءوطوملو «كلملاب
 همأك «نانثا اهيف ٌفِلتْخي ال ةديدع روصب ًاعطق ٌةصوصخم نيميلا كلمب ةحابإلا َةبآ نأ : يناثلا

 نهقتع ىري ال نم دنع بسنلا نم هتلاخو هتمعو هخأك لب ؛ةعاضرلا نم هيلاخخو هتمعو هيخأو ؛هتنباو

 ًاضراعم ؛[0 :نونمؤملا] "'”4ةيثَْيَأ ْتكَلَم ام ْوَأل :هلوق مومع نكي ملو «يعفاشلاو كلامك ؛كلملاب
 .ءاوس نيتخألا ْمُكُح اذهف «كلملاو دقعلاب نهميرحت مومعل

 «ٌلحلا طورشل هيف ضّرعت الو «هببسو لحلا ةهج نايب نم ُرثكأ هيف سيل كلملا لج نأ :كلاغلا

 ضراعت الف «هريغو رهصلاو عاضرلاو بسنلا نم لحلا عناوم ثايب اهيف ميرحتلا ُةيلو .هعناومل الو
 لطاب اذهو «لحلا ىضتقمل ًاضراعم هعناومو لحلا ظرش هيف ركذ عضوم ُلُك ناك الإو «ةتبلا امهنيب
 عناوملاو طورشلا نم لحلا ليلد هنع تكس امل نايب وه لب ؛ اعطق

 اهنباو مالا نيب ٌعمجلا زاج «ءطولا يف نيتكولمملا نيتخآلا نيب ٌعمجلا زاج ول هنأ : عبارلا

 ثمع نإ تاكولمملا ةحابإ نأو ءادحاو ًالومش نيتروصلل لماش ميرحتلا صن نإف « «نيتكولمملا

 . اهتنياو مألا تّمع «نيتخألا

 ٍمِحَر يِ ُهءاَم ْعمْجَي آل ءِرخآلا ٍمْويلاو للاب ٌنِمْؤُي ناك ْنَمه : :لاق ِةِكي ئبنلا نأ : سماخلا

 .هنم عنمي ناميإلاو «نيميلا كلمب نوكي حاكنلا دقعب نوكي امك ءاملا عمج نأ بير الو ”ِنْيَتْخَأ

 اذهو "!ءاهتلاخو ةأرملاو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحتب لكي هللا لوسر ىضقو» :لصف

 ام ٌلثم نقب هللا لوسر همّرح امو «ٌيفخ قيرطب نكل «نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نم ذوخأم ميرحتلا
 .باتكلا ةلالد نم طبنتسم وه نكلو هللا همّرح

 «نآرُقلا نم ْيكي هللا لوسر ثيداحأ طابنتسا ىلع ءيش ٌصرحأ مهنع هللا يضر ٌةباحصلا ناكو
 اهَّنُك ةنسلا ىأر ء«يكذ بلقو «ةميلس ٍةرطفب هب ىنتعاو ءديلإ هبلق هّجوو هباب ٌعرقو «كلذ هسفن مزلأ نمو

 دمحيلف ءهب رفظ نمف « «ملعلا بتارم ىلعأ اذهو «هنم للا دارمل ًانايبو «هتلالدل ًانييبتو «نآرقلل ًاليصفت
 .هَّرْجَعو هتّمِهو هسفن الإ َّنَمولي الف «هتاف نمو ءهللا

 .باوصلا وه تبثملاو (مكناميأ) ةعوبطملا يف )1١(
 .هل لصأ ال يأ بيرغ :يعليزلا لوق نأ مولعمو «بيرغ :لاقو 218/7 «ةيارلا بصن» يف يعليزلا هركذو ءادئسم هرآ ل (5)
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١540(: ملسمو )01١4(: يراخبلا هجرفعأ (0)



 ءاسنلا نم هميرحتب هناحبس هللا مَكَح اميف :لصف 3ك (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ااا ا رو يدع يف داعملا كاز
 دست كت 

 نيتأرما لك نأ ءاهتلاخ نيبو اهنيبو ءاهتمعو ةأرملا نيبو نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نم ٌديفتساو

 ٌةروص اذه نم ىنثتسُي الو ءامهنيب عمجلا مرحي هنإف «رخآلا ىلع َمّرَح ًاركُذ امهُدحأ ناك ول ةيارق امهئيب

 نيب عمجلاك اذهو ؛نيلوق ىلع ؟هركي لهو ءامهنيب عمجلا مرحي مل ٌةبارق امهنيب نكي مل نإف «ةدحاو

 . اهريغ نم هتنباو لجر ةأرما

 اهؤطو َمُرَح ءاهاكن َمُرَح ةأرما لك َّنأ ةروكذملا تامّرحملا هناحبس هميرحت مومع نم َديفتساو

 زئاج نيميلا كلمب نهؤطوو «نيرثكألا دنع مارح ٌنُهَحاكن نإف «باتكلا ٍلهأ ءامإ الإ نيميلا كلمب

 .كلملاب نهؤطو حابي امك نهحاكن حابأف ءامهنيب ةفينح وبأ ىّدسو

 لاقف «ناميإلا فصوب ءامإلا حاكن حابأ امنإ ىلاعتو هناحبس هللا نأب هيلع اوجتحا روهمجلاو

 مهنتك نو كب كلم اك نيك تكيؤملا بكصعللا حكحتي نأ ولع كني غيني هل سئ :ىلاعن
 :ةرقبلا] «وْوُي قع تكرشلا ارُككدت الّوظ : ىلاعت لاقو ء[10 :ءاسنلا] 4« مكيميإب ْمَلعأ ُهَّنَأَو ٍتكِمْؤُمْل

 هنع هللا يضر رمع مهف دقو «ميرحتلا ةيضق ىلع ءامإلا يقب «باتكلا لهأ ٍرئارحب كلذ ٌصخ .[

نم مظعأ ًاكرِش ملعأ ال :لاقف ؛ةيآلا هذه يف تايباتكلا لاخدإ ةياحصلا نم هريغو
 نإ :لوقت نأ 

 ٌنُهادع نَمَك «تانمؤملا ءامإلا ٌحاكن حيبأ امنإو «ةمرحلا عاضبألا يف لصألاف ًاضيأو . اهّهلإ حيسملا

 .موهفملا نم ًادافتسم ٌنهميرحت سيلو «ميرحتلا لصأ ىلع

 ةليلحو «ةلاخلاو ةمعلا الإ ءاهتنبا تمرح تمرح ٍةأرما ّلُك نأ اهلولدمو ةيآلا قايس نم ٌديفتساو

 ةروس يف تاروكذملا ةعبرألا الإ مارح براقألا لك نأو ؛ةجوزلا ّمأو ءبألا ًةليلحو «نبالا

 .تالاخلاو لاوخألا ٌثتانبو «تامعلاو مامعألا ٌُثانب نهو «بازحألا

ُم كلذ نم ىنثتساو «تانصحملا ّنهو «تاجوزملا حاكن «ءصنلا همرح اممو : لصف
 «نيميلا ٌكْل

م نيأف ءاهكلام ىلع اهؤطو مرحي ةجّوزملا ةمألا نإف «سانلا نم ريثك ىلع ءانثتسالا اذه لكشأف
 لح

 ؟ءانثتسالا

 نإف ظفللا امأ «ىنعمو ًاظفل اذه درو .مكناميأ تكلم ام نكل يأ ءعطقنم وه :ةفئاط تلاقف

 عضوملا سيلف «ماهفتسالاو يهنلاو يفنلا نم باجيإلا ريغ هبابو ؛ غيرفتلا ٌعقي ثيح ٌعقي امنإ عاطقنالا

ىنثتسملا نيبو هنيب طبار نم هيف دب ال عطقنملا نإف :ىنعملا امأو .عاطقنا عضوم
 ام جرخي ثيحب هنم 

مأو مهّباودب اهب نم ءافتنا ىلع لد ءدحأ نم رادلاب ام :تلق اذإ كنإف ءام هجوب هيف هلوخد َمّموُت
 «مهتعت

 .هنم ىتثتسملا مكح يف ىنثتسملا ٍلوخد موت تلزأ «كلذ وحنو يفاثألا الإ وأ «ًارامح الإ :تلق اذإف

 يفن َمّهوت لازأ مالسلا ٌءانفتساف [51 :ميرم] < املس الإ اول اين نوعي ال : ىلاعت هلوق اذه نم ُنيِبأو

 «هريغ عامس عم ّنوكي نأو ام مالك عامس مدعل َنوكي نأ ٌروجي رغللا عامس مدع نإف ءماعلا عامسلا

 . هجرخي ىتح نيميلا كلمب ءامإلا ءطو ميرحت مهوُي ام ةجّوزملا ميرحت يف سيلو

 اهل ًاقالط هكلم ناك ةجّوزملا ةمألا لجرلا كلم ىتمو ؛هباب ىلع ءانثتسالا لب :ةفئاط تلاقو

 سابع ٌنباف «ةباحصلل نابهذم هيف ؟ال مأ ءاهل ًاقالط نوكي له :ةمألا عيب ٌةلأسم يهو ءاهؤطو هل ّلحو

لل قباسلا ُكلملا عماجي امك :لوقيو «كلذ ىبأي ٌهريغو «ةيآلاب هل جتحيو ًاقالط هاري هنع هللا يضر
 حاكت

 لوسر رّيخ دقو :اولاق .قباسلا حاكنلا يفاني ال قحاللا ُكلملا كلذكو «نايفانتي الو ًاقافتا قحاللا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز دف ءاسنلا نِم هميرحتب هناحبس هللا ِمَكَح اميف :لصف

 هللا ىضر سابع نبا ىلع ةجح اذهو :اولاق .اهرّيخُي اهخاكن خسفنا ولو 20تعيب امل ةَريرَب ِِكَي هللا
 .هيأرب ال يباحصلا ةياورب لخخألاو «ثيدحلا يوار وه هنإف ءهنع

 عضبب عاتمتسالا كلمت مل اهنأل «حاكنلا خسفني مل ةأرما يرتشملا ناك نإ :ةثلاث ةفئاط تلاقو
 اذهو «حاكنلا كلم نم ىوقأ نيميلا ٌكلمو هب عاتمتسالا كلمي هنأل «خسفلا ًالجر ناك نإو «ةجوزلا
 .ةريرب ثيدح يف لاكشإ الف اذه ىلعو :اولاق «ءسكعلا نود حاكنلا لطبُي كلملا

 ةضواعملا ُكلمت يهف ءاهتمأ عضبب عاتمتسالا كلمت مل نإو ٌءآرملا نأب اذه نع نولوألا باجأو
 . عضْبلاب عتمتست مل نإو «لجرلا كلمك كلذو ءاهرهم ْذخأو ءاهجيوزتو هيلع

 امك ؛حيحصلا وهو ؛دمحأ باحصأل نيهجولا ٌدحأو يعفاشلا ٌلوق اذهو ؛ةجوزم تناك نإو ءاربتسالا دعب اهيباس اهؤطو ّلَح ُتيِبس اذإ ةيبسملا نإف «تايبسملاب ةصاخ ةيآلا :ىرخأ ةقرف تلاقو
 ىلإ ًاشيج ثعب هيي هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر يِردُلا ديعس يبأ نع «هحيحص» يف ملسم ىور
 كي هللا لوسر باحصأ نم ًاسان نأكو «ءايابس اوباصأو «مهيلع اوًرهظف ,مهولتاقف ًاودع يقلف «ساطوأ
 , 2 ةهتدع تضقنا اذإ لالح مكل نهف :يأ 5 :ءاسنلا] 4 مكن كَل ام الإ كمل نم ُتكَصخْلَوال :كلذ يف لجو زع هللا لزنأف «نيكرشملا نم ٌنهجاوزأ لجأ ْنِم ٌنِهِنايْسِع نم اوُجّرحت

 خاسفنا ىلع لدي اذهو ءرافكلا نم جوز اهل ناك نإو ٍةيبسملا ءطو ٌةحابإ ٌمكحلا اذه نّمضتف
 ةبقر ىلعو ءهقح لحم ىلع ىلوتسا دق هنأل ءباوصلا وه اذهو «هتأرما عضُب ةمصع ٍلاوزو «هحاكن
 .سايق الو صن هُضِراَعُي ال ٌلوقلا اذهف ؛هيلع اهعضب ٌمرْحَي فيكف ءهنم اهب ٌّقحأ اهيباس راصو ءهتجوز

 نأل :اولاق .اهّدحو ْتَيِبُس اذإ حابُي امنإ اهأطو نإ :مهريغو دمحأ باحصأ نم اولاق نيذلاو
 ءاهعم ُجوزلا ناك اذإف «ءاربتسالا دعب اهؤطو زوجيف «مودعملاك لوهجملاو .ًالرهجم هؤاقب نوكي جول
 : مهل لاقّيف ءبلغألا معألاب درفلا ٌقاحلإ لصألا :اولاقو ءًائيش يدجُي ال امب اوُباجأف ءاهأطو نوُرَّوُِي مهنإف «برحلا راد يف اهجوز ةاقب انقيتو اهّدحو ُثَيِبْس ول ام مهيلع ةروأف «هئاقب عم اهؤطو زجي مل
 تراص اذإ :لاقُي مث «ًادج ردان مهلك مهثومو «ٍتادرفنم نيِبُس اذإ تايبسملا جاوزأ ٌءاَقب ُبلغألا ّمعألا
 . يباسلل امهُتالمأو وهو يه تراص دقو ةصاخ هتأرما جرف يف ةمصعلا توبثل ٌبجوملا امف «هتبقر نعو هكالمأ رئاس نع ٌةمصعلا تّلازو «يباسلل اكلم هٌكالمأو اهجوز ٌةبقر

 نكي مل ساطوأ ايابس نإف «نيميلا كلُمب تايئثولا ءامإلا ءطو زاوج ىلع ٌيوبنلا ٌءاضقلا اذه ّلدو
 ءطقف ءاريتسالا الإ هنم عناملا لعجي ملو «نهّمالسإ نهئطو يف ِهْيي هللا ٌلوسر ظرتشي ملو ؛تايباتك
 هذمل مك مهيلع يفخ ىّتح مالسإلاب ٍلهع وثيدح مهنأ عم عنتمم ةجاحلا تقو نع نايبلا ٌريخأتو
 مالسإلا نع مهنم ٌفّلختي مل ٌثيحب فالآ ٌةدع اوناكو ايابسلا عيمج نم مالسإلا ٌلوصحو ؛ةلأسملا
 ةريصبلا نم نهل نكي ملو «مالسإلا ىلع َنْهَرْكُي مل نهنإف ءدعُبلا ةياغ يف هنأ ملعُي اممم ةدحاو ٌةيراج
 دهع يف ةباحصلا لمعو «ٍةنسلا ىضتقمف ءاعيمج هيلإ نهتردابم يضتقي ام مالسإلا يف ةبحملاو ةبغرلاو
 .قيفوتلا هللابو هتلدأ حجرو «هيف «ينغملا» ٌبحاص هاوقو ؛هريغو سواط ٌبهذم اذهو «َّنُك نيد يأ ىلع تاكولمملا ءطو ٌراوج هدعبو ِهكَي هللا لوسر

 )1١( .ةشئاع ثيدح نم ؛(00417) يراخبلا هجرخأ )١( ملسم هجرخأ )1405(.



 امهُدحأ ٌملسُي نيجوزلا يف لَو هيكخ يف :لصف 1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كا ال هل ماحس

 نأ «ةيراّس نب ضابرِع نع (هعماج» يف يذمرتلا ىور ام :نهمالسإ طارتشا مدع ىلع لدي اممو

 عضو يهو ٌددحاو ةياغ ميرحتلل لعجف ('”ٌنهِنوظُب يف ام َنْعَضَي ىّنَح ايابّسلا ءاظَو َمّرَح لو يبنلا
 .ءاربتسالا نايب نم ٌمهأ هنايب ناكل مالسإلا ىلع ًافقوتم ناك ولو «لمحلا

 ني َةأَرْما ىلع َعََي ْنَأ رخآلا ٍمْيلاو للاب ُنِمْؤُي ءىرمال ُلِحَي آلا :هنع ؛دنسملا»و «نئسلا» يفو
 الق رخآلا مْوَيلاَو للاب ُنِمْؤُي َناَك ْنَمه :دمحألر ءملسُت ىتح :لقي ملو ."”اهئرْبَتْسَي ىَّنَح يِبّسلا

 1 . ملستو : لقي ملو "”(ٌضِِحَت ىَّتَح اَياَبّسلا ّنِم ًائيَش َّنَككْني

 ىَّنَح ٍلواح ُرْيْغ الَو َعَّضَن ىّنَح ٌلياَح ًأَطوُت ال» : ساطوأ ايابس يف لاق هنأ :هنع «نتسلا» يفو

 دحاو عضوم يف ةيبسملا مالسإ ظارتشا هنع ءىجي ملف ءملستو :لقي ملو 2ةَدِحاَو ةَضْيَح ٌضيِحَت

 .ةتبلا

 رخآلا لبق امهدحأ ٌملسُي نيجوزلا يف لي هيكح يف :لصف
 حاكُتلاب عيِبّرلا ِنْب صاعلا يبأ ىلع هتّئبا بنيز لي هللا ٌلوسر در : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 ُتِدَحُي مَلو نيتس تس دعب :ظفل يفو .يذمرتلاو ءدواد وبأو ءدمحأ هاور ."ًائيش ُتِدْحُي ملو ءِلّوألا

 ملو «نينس تسب همالسإ لبق اهُمالسإ ناكو :ظفل يفو «سأب هدانسإب سيل :يذمرتلا لاق .ًاحاكن

 .اقادَص الو ٌةداهش ُثِدحُي

 ءاجف «تجّرزتف لَو هللا لوسر دهع ىلع ٌةأرما تملسأ :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 ٌلوسر اهعزتناف ؛يمالسإب تملعو «ٌتملسأ ٌتنك ينإ !هللا لوسر اي :لاقف هل ّيبنلا ىلإ اهججوز

 . "دواد وبأ هاور .لوألا اهجوز ىلع اهّدرو ءرخآلا اهجوز نم هلي هللا

 :لاقف ّدعب ةملسم هُثأرما تءاج مث يي هللا ٍلوسر دهع ىلع ًاملسم ءاج ًالجر نإ : ًاضيأ لاقو

 .حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق ."”هيلع اهّدرف ءيعم تملسأ اهنإ :هللا ّلوسر اي

 اهججوز برهو .ةكمب حتفلا موي تملسأ ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ نإ :كلام لاقو

 ىلإ هتعدف «نميلاب هيلع ُتَمِدَق ىتح ميكح مآ تلحتراف نميلا َمدق ىتح مالسإلا نم لهج يبأ نب ٌةمركع

 امو ًاحرف هيلإ بثو كك هللا ٍلوسر ىلع َمِدَك املف «حتفلا َماع كي هللا لوسر ىلع َمّقف ملسأف «مالسإلا
 لَو هلوسرو هللا ىلإ ترجاه ةأرما نأ انغلبي ملو :لاق .كلذ امهحاكن ىلع اتبثف «هعياب ىتح ءادر هيلع

 .دهاوش ثيدحلل نكل «نيل دنسب «((1614) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .نسح ثيدح وهو ؛تبا نب عفيور ثيدح نم 21١8/4 دمحأو :(7158) دواد وبأ هجرخأ (1)

 1١9/4. دمحأ هجرخأ ()

 . يبهذلا هقفاوو ءهححصو «ديعس يبأ ثيدح نم «143/7 مكاحلاو :(75181) دواد وبأ هجرخأ (4)

 ثيدحلل نكل «يوق ريغ هدانسإو . سابع نبا ثيدح نم )١147(« يذمرتلاو 007140(2) دواد وبأو «(1415) دمحأ هجرخأ (4)

 .دهاوش

 دقف كلذ عمو «ةمركع نع كامس ةياور نم هنأل يوق ريغ هدائسإو )70١4(« هجام نبا اذكو 5718(«2) دواد وبأ هجرخأ ()

 .يبهذلا هقفاوو 27٠١ /1 مكاحلا هححص

 . هقباسك هدانسإو )١١544(«2 يذمرتلاو «(77788) دواد وبأ هجرخأ (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 455 امهيحا ٌملِسُي نيجوزلا يف 5 هيكُح يف :لصف

 يضقنت نأ لبق ًارجاهم اهُججوز َمَدْقَي نأ الإ هنيبو اهئيب اهُّثرجه تقّرف الإ رفكلا رادب ميقم رفاك اهججوزو
 . "9«أطوملا» يف هللا همحر كلام هركذ .اهنَّذِع

 هعوقو ةيفيك نع لأسُي الو ءامهحاكت ىلع امهف ًاعم املسأ اذإ نيجوزلا نأ ٌمكحلا اذه نّمضتف
 يف يهو اهحكن دقو املسأ اذإ امك ءًامئاق ٌلطبملا نكي مل ام ؟ال مأ ًاحيحص عقو له «مالسإلا لبق
 ال امم تناك وأ ءعاضر وأ بسنب هل ًامرحم تناك امك ًادّيؤم وأ يلع ًاعمجم ًاميرحت وأ «هريغ نم ةدع
 .ةفلتخم اهماكحأ روص ثالث هذهف «نهّثوف امو سمخلاو نيتخألاك ءهعم نم نيبو اهئيب ٌعمجلا هل ٌروجي

 وأ اهّمع وأ ةجوزلا ٌتخخأ تناك وأ ءرهص وأ ءعاضر وأ بسن ني ٌةيمرحم هنيبو اهنيبو املسأ اذإف
 لجأل ٌميرحتلا ناك نإ نكل .ةمألا عامجإب امهنيب ٌقّرُق ءاهنيبو اهنيب ٌعمجلا ْمُرحَي نم وأ ءاهتلاخ
 نإو «روهمجلا دنع ًاضيأ امهنيب قرف «ىنزلا نم هتنب تناك نإو ءءاش امهتّيأ كاسمإ َنيِب ٌرْيُخ «عمجلا
 ةمّدقتم ملسم نم ةدع يف يهو امهدحأ ملسأ نإو ءًاقافتا امهنيب قرف ىئزلاب بسنلا َتوبث ٌُدقتعي ناك
 هيلع عامجإلا وأ دسفملا ٌماود انربتعا نإف رفاك نم ٌةدعلا تناك نإو ءًاقافتا امهنيب قّرُق ؛هدقع ىلع
 اهمكح لعجيو «رافكلا ًةحكنأ ٌلِطِبُي نم دنع حاكنلا ٌعنمت الو «ٌمودت ال رفاكلا ةدع نأل امهنيب قّرفُي مل
 .ىنزلا مكح

 هنوك وأ دسفملا مايق رابتعا ىلع ناينبم نالوقف ءدقعلا لبق ىنز نم ىلبُت يهو امهدحأ ملسأ نإو
 تأ ىلع وأ ءتضقنا دقو ةدع يف وأ ءدوهش الب وأ ؛يلو الب هادقع دقو املسأ نإو . هيلع ًاعمجم
 مث ًاحاكن هادقتعاو «ٌةيبرح ٌيبرح رهق نإ كلذكو يلع اًِقُأ ءكلذك ةسماخ ىلع وأ ءتتام دقو
 . هيلع اًدِقَأ ءاملسأ

 ءامهنيب ةرجهلا تقّرَق .همالسإب ٌحاكنلا خسفني مل .رخآلا لبق مّلسأ اذإ نيجوزلا ٌدحأ نأ نمضتو
 ملو طق همالسإب رخآلا امهدحأ قبس نيجوز حاكن ٌدّدج ُهل هللا لوسر نأ فرعُي ال هنإف ءقّرَفُت مل وأ
 وه همالسإب ظْقلت هنأ ةتبلا مهنم دحأ نع فرعُي ملو لبق هئأرماو «هتأرما لبق ٌلجرلا ُمِلْسُي ةباحصلا لزي
 ىلع بيز هتئبا هلك ّيبنلا در دقو ءةتبلا عقي مل هنأ ملعُي امم اذه «فرحب ًافرح هيف اقواستو ؛«هّتأرماو
 ددكأ امهمالسإ نيبف «ةثعبلا لوأ نم تملسأ يهو «ةيبيدخلا ّنمز ملسأ امنإ وهو «عيبرلا نب صاعلا يبأ
 :دارأ امنإ ءمهوف «نينس تس همالسإو اهمالسإ نيب ناك :ثيدحلا يف هلوق امأو .ةنس ةرشع ينامث نم
 . همالسإو اهترجه َنيِب

 ميرحت :ليق ؟اهحاكن دّدجُي مل فيكف ءةدملا هذه يف يضقنت ٌةدعلاف كلذ ىلعو :ليق نإف
 ةدملا كلت يف حاكنلا خسفني ملف «كلذ لبق ال ةيبيدُحلا حّلُص دعب لزن امنإ نيكرشملا ىلع تاملسملا
 .هيلع تّدُرَك «صاعلا وبأ ملسأ :نيكرشملا ىلع نُهميرحت لزن املو ءاهيف مكحلا اذه ةيعرش مدعل

 «ةداتق نع ءةملس نب ٌُدامح ركذ دقو . عامجإ الو صن نِم هيلع ليلد الف «ةدعلا نمز ةأعارم امأو
 :امهّنحأ ٌمِلسي نيرفاكلا نيجوزلا يف لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ «بّيسملا نب ٍديعس نع
 .اهترجه راد يف تماد ام اهعضُيب ُكلمأ وه

 جرخي مل ام اهب ٌقحأ وه :يلع نع ؛يبعشلا نع «فيرط نب فّرطُم نع «ةنييع نب ٌنايفس ركذو
 معمل (0)



 امهُّدحأ ٌملَسُي نيجوزلا يف ولك همكخ يف :لصف 1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تكاتك ا د حلا هان دس هااسسس1 لا لس عا سلا اسس علا

 ملسُي ملو تملسأ نإ :يرهُزلا نع ءرمعم نع «ناميلس نب ريتعم نع «ةبيش يبأ نبا ركذو .اهرصم نِم

 .ناطلس امهنيب َقّرَمُي نأ الإ امهحاكن ىلع اَمُهف ءاهججوز
 تضقنا له ةأرملا لأسي ِةِلَي ٌئبنلا ناك الو «ثيداحألا نم ءيش يف ةدعلا ٌرابتعا فرعُي الو

 يف ةدعلإ رثأ الف «ةئئاب لب ةيعجر ٌةقرف نكت مل «ةقرف هدرجمب ناك ول مالسإلا نأ بير الو ءال مأ اهُثدع
 ٌّقحأ نكي مل ءامهنيب ةقرُقلا زجن دق ٌمالسإلا ناك ولف «ريغلل اهحاكن عنم يف اهُرثأ امنإو «حاكنلا ءاقب

 يهف ءاهتدع ءاضقنا لبق ملسأ نإف «فوقوم حاكنلا نأ : هلو هُمكُح هيلع ّلد يذلا نكلو «ةدعلا يف اهب

 نِم هتجوز ْتّناك ملسأ نإف «هترظتنا تّبحأ نإو «تءاش نم صنت نأ اهلف اهتدع تضقنا نإو « تجوز

 . حاكن ديدجت ىلإ ةجاح ريغ
 اهحاكنو امهقارتفا امإ :نيرمأ دحأ ُعقاولا ناك لب «ةتبلا هعاكن مالسإلل ٌددج ًادحأ ملعن الو

 نأ ملعن الف «ةدهلا ةاعارم وأ ةقرُقلا ٌريجنت امأو :هُمالسإ وأ اهُمالسإ رخأت نإو هيلع اهُواقب امإو «هريغ

 مالسإ برقو ءنهجاوزأو لاجرلا نم هدهع يف ملسأ نم ةرثك عم امهنم ةدحاوب ىضق ٍةِكي هللا لوسر

 امهدحأ ٌمالسإ رخأت نإو امهحاكن ىلع نيجوزلا عي هٌرارقإ الولو «هنم هدعبو رخآلا نم نيجوزلا دحأ

 هلوقل «ةدع رابتعا ريغ نم مالسإلاب ةقرفلا ليجعتب انلقل «حتفلا نمزو ةيبيدحلا حلص ّدعب رخآلا نع

 نأو ٠١ :ةنحتمملا] كلا مص اك الر : ىلاعت هلوقو يَ نري م ال للي يح الط : ىلاعت
 رايتخخا اذهو .قالطلاو علخلاو عاضرلاك «ةقرفلا هبقعت ةقرفلل اببس ناك ام لكو «ةقرفلا ٌبَبَس مالسإلا

 ؛ةمركعو «سواطو ءنسحلا بهذم وهو ءمزح نباو ءرذنملا نباو «هبحاص ركب يبأو «لالخلا

 نباو هللا دبع نب ٍرباجو «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع ٌلوق وهو :مزح نبا لاق .مكحلاو «ةداتقو

 ني يدعو ءزيزعلا دبع نب رمعو «ريبج نب ديعسو «ةبيتُع نب ٌمكحلاو ءديز نب ٌدامح لاق هبو «سابع

 هّلوق هيلع َلِزنَأ يذلا نكلو ء«دمحأ نع نيتياورلا ٌدحأ وهو :تلق .مهريغو «يبعشلاو «يدنكلا يدع

 ليجعتب مكحي مل نك ني م الر ل لِ يخالط : ىلاعت هلوقو « 4 كلا مسي أركي اًلَز» : ىلاعت
 مالسإ نيبو «ةيمأ نب ناوفص مالسإ نيب ناك :لاق ,ءباهش نبا نع 2'2هتطوم» يف كلام ىورف «ةقرفلا

 فئاطلاو ًانينُح دهش ىتح ُناوفص يقبو «حتفلا موي تملسأ ءرهش نم ٌوحن ةريغملا نب ديلولا تنب هتأرما
 دبع نبا لاقو .حاكنلا كلذب هتأرما هدنع تّرقتساو ءامهنيب لَو يبنلا قّرفي ملو «ملسأ مث ءرفاك وهو

 .هدانسإ نم ىوقأ ثيدحلا اذه ةرهشو :ربلا

 ىلإ هتعدف «نميلا ىتأ ىتح ةمركع اهُجوز برهو «حتفلا موي ميكح مَأ تملسأ :باهش نبا لاقو
 .امهحاكن ىلع ايقبف ٠ لكي ّيبنلا َعيابف «مدقو ملسأف «مالسإلا

 ملو .ةكم 8 يبنلا ٍلوخد لبق حتفلا ماع ملسأف جرخ برح نب نايفس ابأ نأ ًائيقي مولعملا نمو
 «هتأرما لبق مازج ُنِب ٌميكح ملسأو .امهحاكن ىلع ايقبف ؛ةكم كيهللا لوسر حتف ىتح هتأرما دنه ملسُت

 لبق املسأف «ءاوبألاب يَيبنلا ايقلف «حتفلا ماع ةيمأ يبأ نب هللا دبعو «ثراحلا نب نايفس وبأ جرخو

 .هتأرما نيبو ملسأ نمم دحأ نيب قّرف ٍةِليهَللا لوسر نأ ملعي ملو ءامهحاكن ىلع ايقبف ءامهيتحوكنم
 . الب لوألا لوسر ىلع لوقلا نمو «نالطبلا ةياغ يف ملسأ نم حاكن ديدحتب باجأ نم باوجو
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كك ٍلْرَعلا يف هِي همكح يف :لصف

 .ءافتنالا ٌمولعم ةدحاو ةظحل يف ًاعم مالسإلا ةملكب ظفلتلا يف نيجوزلا ُقافتاو ءملع
 تناك نإو راثآ هيف ذِإ ؛هيف ام عم ةدعلا ءاضقثا ىلع ةقرُقلا فقي نم ٌبهذم لوقلا اذه يليو

 ملسُي كي هللا لوسر دهع ىلع ُنمانلا ناك :ةَمْرْبُش نبا لاق .اهريغب لوقلا زجي مل تحص ولو ؛ةعطقنم
 دعب ملسأ نإو «هتأرما يهف ةأرملا ةدع ءاضقنا لبق ملسأ امهُيأف «لجرلا لبق ةأرملاو «ةأرملا لبق لجرلا
 هللا يضر رمع نع مزح نبا هاكح امو ءلصفلا لوأ يف يذمرتلا لوف مّدقت دقو ءامهنيب حاكن الف ةدعلا
 نع «ةملس نب دامح قيرط نم هنع تبث هنإف ؛هقالخ هنع فورعملاو ؟هاكح نيأ نم يردأ امف ءهنع
 «هتأرما تملسأ ًاينارصن نأ «يمطخلا ديزي نب هّللا دبع نع «نيريس نبا نع امهالك ةداتقو بويأ
 هنأ ةرورضلاب مولعمو .هيلع تماقأ تءاش نإو «هتقراف تءاش نإ هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع اهرّيخُف
 ًاينارصن نأ :هنع ّحص كلذكو «هقرافُت وأ يه امك هتجوز نوكتف ؛ملسي نأ ىلإ هراظتنا نيب اهريخ امنإ
 ملسُي ملف ءامهنيب ٌقرف ؛ملسُي مل نإو «هّثأرما ّيهف ملسأ نإ :هنع هللا يضر ٌرمع لاقف «هتأرما تملسأ
 ءٌكنم اهتعزن الإو ملست نأ امإ :هثأرما تملسأ دقو يبلغتلا نامعنلا نب ةدابعل لاق كلذكو . امهنيب .قرفف
 .هنم اهعزنف «ىبأف

 تاياور اهلعجو اهاكح وهو «هنع مزح نب دمحم وبأ هاكح ام فالخ يف ةحيرص راثآلا هذهف

 هتأرما َنيِبو لجرلا نيب اوقّرف ءارباجو ءسابع نباو ءرمع نأ اهيف راثآب دمحم وبأ كّسمت امنإو ءرخأ
 ام رمع نع ٌّحص دقف تحص ولو «ةقرفتلا ليجعت يف ةحيرصب تسيل ةلمجم راثآ يهو «مالسإلاب
 .قيفوتلا هللابو ؛مدقت ام يلع نعو «هانيكح

 ٍلْزَعلا يف ُهْلَي همكح يف :لصف
 :لاقف كي هللا لوسر انلأسف «ُلزْعَن انُكف ءايبس انبصأ :لاق ديعس يبأ نع :«نيحيحصلا» يف تبث

 . "قا يو الإ مالا ٍمْوَي ىلإ ياك ةمسنن ْنِم ام» ثالث اهلاق «؟نوُلَعفل ْمُكنإر»
 نأ هركأ انأو ءاهنع ُلزَعَأ انأو ٌةيراج يل نإ هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ هنع :؛نئسلا» يفو

 ٌىوهي ُتَْيَّلُكا :لاق «ىرغُصلا ٌةدوءوملا لزعلا نأ ُتِّدحُت ّدوهيلا َّنِإو ؛لاجرلا ُديِرُي ام ُديرأ انأو «لجحت
 .©0ةَكرضَت ْنأ تغطَتسا اَم ُهَْلخَي نأ هلا ءارأ وَ

 ."”نِزَي ُنآرّقلاو يلب هللا لوسر ٍدهع ىلع ُلِزَعُت انك :لاق رباج نع :؟نيحيحصلا» يفو
 ْمَلَك لَو هللا لوسر كلذ غلبف كو هللا لوسر دهع ىلع ُلِزَعَت انك :هنع 'ملسم حيحص» يفو
0 

 لِزعأ انأو :ٌةيراج يدنع َّنِإ :لاقف لَك يبنلا لجر ّلأس :لاق هنع :ًاضيأ 'ملسم حيحص# يفو
 نإ هللا لوسر اي :لاقف ٌلجرلا ءاجف :لاق .«هللا ُهداَرآ ًاعْيَش َُنْمَي آل َكِلَذ َنإ» :يلكي هللا لوسر لاقف ءاهنع

 .(1478) ملسمو )0551١(: يراخبلا هجرخسأ ()

 «نيل هدانسإو «ديعس يبأ ثيدح نم مال 6137/7 دمحأو ,((4087) ؛ىربكلا» يف يئاسنلاو «(5111) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 .(1175) يذفرتلا هجرخأ رباج ثيدح نم دهاش هل درو نكل

 .(1440) ملسمو ,(0108) يراخبلا هجرخأ (5)

 .رباج ثيدح نم :(178) )١84( ملسم هجرخأ (4)



4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ٍلّزَعلا يف و همكح يف :لصف هذان (

ْتْلَمَح كل اهثركذ ُتْنُك يتلا ةيراجلا
سَرَو هللا ُدْبَع اَنأد : : لكي هللا لوسر لاقف 

 ا اوُ

ب ةماسأ نع : : ًاضيأ ؛ملسم حيحص) يفو
و أي لعسد ىلإ ءاج الجر نأ ؛ديز ن

 وسر اي: ا و 

لا ٌلوسر هل لاقف «يتأرما نع ُلزعَأ ينإ :
قِفْشَأ :ٌلجرلا لاقف (؟كِلذ ُلَمْفَت مل : هي ه

 ءاهدلو ىَلَع ُ

للا ٌلوسر لاقف ءاهدالوأ ىلع : :لاقو
وُرلاَو َسِراَ رض اراض َناَكْوَل» : : هلي ه

 . 70م

م نبا نئسو# «ةدمحأ دنسم» يفو
اطخلا نب ٌرمُع ثيدح نم "ما

 ىهن : :لاق هنع هللا يضر ب

 . "اهيذإب الإ َةّرُحلا ِنَع َلّرعُي نأ يي هللا ٌلوسر

ثيدح ركذ هللا دبع ابأ ٌتعمس : :دواد وبأ لاقو
عيبر نب رفعج نع «ةعيهّل نبا 

 نع «يرهزلا نع «ة

ريره يبأ نع «ةريره يبأ نب رّرَحُملا
لا ٍنَع ُلَرعُب الد : لَو هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ة

 الإ ةر

 . ركن ام :لاقف «ءاهنُذإب

 نع هيف ٌةصخرلا ٍتيوُر دقو «لزعلا زاوج يف ٌةحيرص ٌثيداحألا هذهف
 يلع :ةباحصلا نم ةرشع

ويأ يبأو «صاقو يبأ نب ٍدعسو
 ؛يلع نب نسحلاو ءسابع ٍنباو «رباجو «تباث نب ٍديزو .ب

ا ديعس يبأو ٌترألا نب بابو
هللا يضر «دوعسم نباو «يردخل

 . مهنع 

ٌةحيحص لزعلل ةحابإلا تءاجو : : مزح نبا لاق
ب ٍدعسو «سابع نباو ءرباج نع 

 «صاقو يبأ ن

« مهنع هللا يضر ءدوعسم نباو «تباث نب ٍديزو
 .حيحصلا وه اذهو 

 .هريغو مزح نب دمحم وبأ مهنم :م «ةعامج همّرحو

نذأت نأ نيب ةقئاط تكور
تجوز تناك نإو «مرحيف نذأت الوأ «حاييف حلا هل 

 نذإب ححيبأ ٌةمأ ه

اذهو «هنذإ نودب حبي ملو ءاهديس
نم هباحصأ نمو .دمحأ ٌصوصنم 

 نم مهنمو «لاحب حابُي ال : :لاق 

لاق نم مهنمو «لاح لب حابُي :لاق
ةمأ وأ تناك ةرح ةجوزلا نذإب حابي : :

 ةرح اهنذإ نودب حابُي الو ؛

 .ةمأ وأ تناك

امب جتحا ًاقلطم هحابأ نمف
ح نآبو «ثيداحألا نم انركذ 

 يف ال ةليسعلا قوذ يف ةأرملا ٌق

امب حتحا ًقلطم هموح ع «لازنإلا
يدح نم «"طهحيحص» يف ملسم هاور 

 و رول يد ةشئاع ث

نأسف «سانأ يف هي هللا لوسر ٌترضح : :تلاق ءةش ةشاكُع ٍتخأ بهو ٍتنب ةماّدج
 لاقف ءِلْزَعلا نع نع هوُ

اّولا َكِلْدد : لَو هللا لوسر
 حسان اذهو : اولاق ء[م :ريوكتلا] * تيس هدول | ادار :يهو « ؛ُيِفَحلا ُد

 عرشلا ُماكحأو «ةيلصألا ةءاربلا قفو ىلع ةحابإلا ٌثيداحأو «لصألا نع لقان هنإف «ةحابإلا رابخأل

 . ةيلصألا ةءاربلا نع ةلقان

 هنع ىهنل هنع ىهني ًائيش ناك ولف « «لزني نآرقلاو ٌلزعن انك : :هنع هللا يضر رباج لوقو :اولاق

َ :هلوقب نآرقلا هيلع َلِزْنَأ ْنَم هنع ىهن دق :لاقز نآرقلا
 .مارح هلك دأولاو ؛ىرغُصلا ٌةدوءوملا ه

ردخلا ديعس يبأ ثيدح ني نهنلا يرصلا يسحلا مهف دقو :اولاق
 عسر يربي ثم هلا يضر ي

ْفَت آلا مُكْيَلَع الد : :لاق لي هللا لوسر
 نبا لاق «رَدَقلا وه امنإف ؛ كاد اوُلَع

 ّنسحلا هب ٌتئَّدحف :نوع
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 )2 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فليت ٍلْرَحلا يف دي همكح يف :لصف

 ٌعطقو «ةرشعلا ءوسو .حاكتلا ني بولطملا ٍلسنلا ّمطق هيف نألو :اولاق

 ,©2*جز اذه نأكل هللاو :لاقف
 .اهل ةعيبطلا ٍءاعدتسا ٌدنع ةذللا

 .لزعلا نع نايهني ٌنامثعو ٌرمع ناك :لاق «بيسملا نب ديعس نع ,يراصنألا ديعس نب ىيحي لاقو . هينب ٌضْعَب لزعلا ىلع رمع برض :رمع نبا نع عفان لاقو . هلعفي ًاملسم ىرأ ٌتْنُك ام :لاقف هنع لئس هنأ ةمامأ يبأ نع حصو .ىرغصلا ٌةدوءوملا وه :لزعلا يف لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع حصو .هنع رز نع مصاع نع ةبعش هركذ ,لزعلا هركي يلع ناكو كلكدل ُلِزْعَي يدلو نم ًادحأ نأ ٌتملع ول :لاقو ؛ُلِزعيال هنع هللا يضر رمع نبا ناك اذهلو :اولاف
 .هليلقت يف رثؤم رهف .ءطولا ِكرتك ةيلكلاب لمحلا عنمي مل نإت هناف ,«ئفكلا دولا هند :هلوقو .هنرضَت 58[ تنطَتسا اَمَل هقَلْخَي ْنأ هللا داَرأ ول" :هلكي هلوق هيلع ٌلُدَيَ ,كلذ يف كلك هلا ٌلويمر مهبّذكف اصأ لمح دعم نركب ال لزعلا نإ :لوقت تناك وبيلا نإ :تلاقو نينيدحلا ني ىرشأ نط تبيح .”حيحصلا» يف ةماَدُج ٌتيدحو «بارطضا هيف مهبيذكت ثيدح :اولاقو .ىرخأ ٌةفئاط هيلع تّدرو ( ىلا لاحملا نم اذه ؟مهريخك هب ربخُي مث .كلذ يف ةوهيلا َبذك لي يلا ددكب نأ ٌحِصَي فيك :اولاقو :ةلباط يفعضو «هيزنتلا قيرط ىلع هنأب ةمادجب ثيدح نعي بيجأ دقو . ملعلا لهأ ٍروهمجو ءةفوكلا ٍلهأو «يعفاشلاو «كلام بهذم وهو ؛مهريغو سابع نباو «تباث نب ديزو ,يراصنألا بويأ يبأو ءصاقو يبأ نب دعس نع هيف ةصخرلا انيور دقو :'”يقهيبلا لاق .ًاسأب هب اْوَرَي ملو «كلذ يف اوصّخر مهنأ يك يبنلا باحصأ نم ددع نع يورن لصنو :هلا همحر ئيفاشلا لاق دقو ءلزعلا زاوج يف ةحيحص ٌةحيرص رباج َتيناحأ نأ كبد د .ةعافر لاحب ملعلا عم رضي ال اذهو ؟عيطم وُبأ وأ ةعافر نبا وأ «عفار وبأ وه له ؛ةعافر يبأ مسا يف ُفالتخالا ىقبيد .ديعس يبأ نع ةعافر نع نابوث نبأ نع هدنمتو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع نابوث نبا نع هدنعو «رباج نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع «ىيحي دنع وكي دق هنإف «ثيدحلا يف ٌحدقي ال اذهو ةريرُع يبأ نع ةملس يبأ نع :ليقو «ةعافر يبأ نع :ليقو «ةعافر نب عيطُم يبأ نع هيف :ليقو ."”يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ :قيرطلا هذه نمو هّللا دبع نب رباج نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ءهنع :ليقف «ريثك يبأ نب ىبحي ىلع هيف فلتخا هنإف «برطضم هنأب مهّضعب هّلعأ دقو ءظافح تاقث مِهّلُكَف ءةحص دانسإلا اذهب كبسحو .هدقرصت ْنَأ ٌتْعظَتْسا ان َقْلْخَي نأ هللا َداَرَأ ْوَل «دوهي تيكا :لاق ,ىرخصلا ةدوءوملا لزعلا نأ ْثّدحُت ةوهيلا نإو ؛لاجرلا ديرُي ام ٌديرأ انأو ءلوحت نأ هركأ انأو ءاهنع ٌلزعأ انأو «ٌةيراج يل نإ !هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ ءهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هثدح ةعافر نأ ثدح نايوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نأ ؛ىبحي لاح «نابأ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح واد وبأ لاق دقو .هفالخ ىلع ةريثكلا ٌتيداحألا نإف «ملسم هاور ناك نإو هنإف ءبهو تنب ةماّدُج ثيدح امأ اهتحصو اهتحارص عم ةحابإلا ثيداحأ ُضراعُي ام اذه يف سيلد

 ىرسرال (8) ,(9010/4) «ىربكلا» يف يئاسنلاو )1١١75(, يذمرتلا هجرخأ (9) ,مىرالل» 9 .(1781) (18494) ملسم هجرخأ 00
 .ينآلا وه (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز
لل ٌءطو وهو «ليقلا يف فكي همكح يف :لصف 154

 ةعضرم

 يبأ ةقيرط هذهو «خسان ميرحتلا ثيدح نكلو «:ناحيحص ثاثيدحلا :ىرخأ ةفئاط تلاقو

حابإلا ىلع ميرحتلا لبق تناك ماكحألاو «لصألا نع لقان هنأل :اولاق .هريغو مزح نب دمحم
 ,ة

ع نيثيدحلا ٍدحأ رأت نيبي قّقحم خيرات ىلإ جاتحت ءالؤه ىوعدو
 ُرَمُع قفتا دقو «هب مهل ىَّنأو رخآلا ن

 وبأ يضاقلا ىورف «عبسلا ُثاراتلا اهيلع رمت ىتح ًةدوءوم ُنوكت ال اهنأ ىلع امهنع هللا يضر يلعو

 هللا يضر ٌدعسو ٌريبزلاو يلع رمع ىلإ سلج :لاق «هيبأ نع «ةعافر نب ديبُع نع «هدانسإب هٌريغو ىلعي

 مهنإ :لجر لاقف ءهب سأب ال :اولاقف «لزعلا اوركاذتو «ةْكَو هللا لوسر باحضأ نم رفن يف مهنع

ع لاقف «ىرغصلا ٌةدوءوملا اهنأ نومعزي
ت ىتح ٌةدوءوم نوكت ال :هنع هللا يضر ىل

 ٌتاراتلا اهيلع رم

فطُت نكت مث «نيط نم ةلالش نم نركت صح :عبسلا
 نوكت مث «ةفضم نوكت مث «ٌةقلَع نوكت مث «ة

ف ءرخآ ًاقلخ نوكت مث ءًامحل نوكت مث ءاماظع
 اذهبو .كءاقب هللا لاطأ ٌتقدص :هنع هللا يضر رمع لاق

وطب لجرلل ءاعدلا زاوج ىلع جيتحا نم ٌجتحا
 .ءاقبلا ل

امك دلولا يف ٌنح ةأرملل :لاقف ِةَرُحلا نذإب هزّوج نم امأو
 قحأ تناك اذهلو «هيف ٌّقح لجرلل 

 م. داع 'ةنيفلاب يلاطُ ال اذهلو ءمسقلا يف اهل َّنح ال اهنأل هيف يشل نإ يعي ملو : وا « هتناضحب

 اهنذإ ريغب اهنع َلِْعَي نأ هلف «ةقيقرلا هُتجوز امأو :اولاق .ةئيفلاب اهنم ىلؤملا بول ءطولا يف ٌّقح اهل

 «ةرحلاك لزعلا يف هنذإ ٌرييعاف «دلولا يف ًاقح هل نأل ءاهديس ُنْذإ ربتعُي نكلو «ُقّرلا نع هدلول ٌةنايص

 لصحي امك ٍديسلل لصحي عضُبلا ّلدب نألو
 .ةرحلا نذإك لزعلا يف هنذإ ناكف «ةرحلل

لا يف بلاط يبأ ةياور يف هللا همحر دمحأ لاق
 لزعلا يف ينعي  اهّلهأ ُنِذأَتسي :اهحكن اذإ ةمأ

- 

 «حلاص ةياور يف لاقو . اهنذأتسي ال هنيمي ُكلمو ءدلولا ديرُت «قح اهل ةأرملاو «دلولا نوديرُي مهنأل

 ٍةمألاو ءاهنذإب ةرحلا نع ٌلِعَي :يذورملاو دايز نب لضفلاو «ثراحلا يبأو «لبنحو «روصنم نباو

 .لزعلا عم لولا ُنوُكي دق ءدلولا همزل اهنع لزع اذإ :ءىناه نبا ةياور يف لاقو . هتمأ ينعي ءاهنذإ ريغي

 نإ :دلولا مأ نع لزعلا يف يذورملا ةياور يف لاقو .لزعلا نم الإ دلو يلام :لاق نم ٌضعب لاق دقو

 .كلذ اهل سيل «كل َّلِحَي ال :تلاق نإف ؛ءاش

 ةعضرملا ٌءطو وهو «ليقلا يف هلك همكح يف :لصف

ْدَقَلا : لاق هنأ :؛ملسم حيحص» يف هنع تبث
ُرلا نأ ُتْرِكد ىََّح ٍةَليِلا نع ىهْنأ ْنَأ ُتْمَمَح 

 مو

 . 2"”مُمكآلؤأ ُدُّضِب الف كلذ ٌنوعنصي سرافو

مسأ ثيدح نم ؛هنع ادواد يبأ نئس» يفو
 يسْفَن يِذّلاَوَ آريس مُكدآلؤأ اوُلعْفَت ال» :ديزي تنب ءا

 يهو هتأرما ّلجرلا يتأي «ةليغلا :تلاق ؟ينعي ام :تلق :لاق . ةَرِئْغَدُيَف َسِراَّملا كِرْدُل نإ ديب

 . "اعضرت

 امهنم لكل نيرمأ نّمضت دقو ء«بهو تنب ةماّدج ثيدح وهف ؛لوألا ثيدحلا امأ :تلق

هضراع دقو « ؛ةليغلا نع ىهنأ نأ ٌتممه دقل» :مّدقت يذلا وه هٌددصف :ضراعم
 ءءامسأ ثيدح 

 . بهو تنب ةمادج ثيدح نم ؛(557١) ملسم هجرخأ (1)

 .2847و 5841) دواد وبأ هجرخأ (؟)



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز وا ماودلاو ءادتبالا مسق يف وكي همكُح يف :لصف
 . ملعأ هللاو ًارارم هئايب مّدقت امك «هيلع ُتمُّق ةحجار ةحلصم هضراع اذإ عئارذلا دس باب ٌةدعاقو هدلولاب رارضإلا ىلإ يضفُت دق يتلا عئارذلا دس باب نم نوكي نأ هتياغ هنم عنملاو .مهتاهمأ ريغ مهدالوأل اوُحِضرتسي نأ برعلا ٌةداع ناك اذهلو يلع ءىراطلا لمحلاب نبللا داسفل هَضْرَعُي ال نأو «دلولل طايتحالاو داشرإلا هجو ىلع ءامسأ ثيدح نأ مِلُعَف ؛هميرحتب مهنم ٌّدحأ ٌحّرِصُي الو ؛نورقلا ريو ملا هليهت ملو .رومألا ٌمهأ نم هنايب ناكو «نيدلا نم ًامولعم ناكل ًامارح نهؤطو ناك ولو ءعاضرلا ةدم هتأرما نع ربصلا لجرلا ىلع رّذعتيو .ىولبلا هب ْمُعَت امم عضارملا ءطو نأ ٌبير الو .هللاب كارشإلا َنيرق ناكو «رئابكلا نم ناك الإو «ةقيقح لتقب سيلو «دلولا لتقب ليلا هّبش هنإف كلذ ىلإ ببستي نأ ىهن 'اًرِس ْمُكَدلْوأ اوُلُتْفَت ال١ :هلوق نإ :لاقُي دقو ."دوهي تبذكا :ديعس يبأ ثيدح هضراع دقو .«يفخلا داولا كلذ» :لاقف «لزعلا نع هولأس مث :هزجعو

 ."و5 عئبنلا ىلإ هعفر ًاسنأ نإ :ٌتْلُقل ٌتِئش ولو :ةبالق وبأ لاق .ْمَسُك مث ًاثالث اهَدْنع َماَقأ َبِينلا ّجّرّرَت اذإو ٌهَسَقو اعْبَس اهدْنع ماقأ بنتا ىلع ركبلا لجّرلا جّيزت اذإ نشا ني :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع :«نيحيحصلا» يف تب تاجوزلا نيب ماودلاو ءادتبالا مسق يف كَ همكح يف :لصف
 دل بّيّبللو ءأعبس ركبلل َلَمَج هي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نع «ةبالق يبأ نع «ينايتخّسلا بويأ قيرط نم ؛اهدنسم» يف رازبلا هاور امك «سنأ نع هب ًاحّرصم ءاج دق ةبالق وبأ هلاق يذلا اذهد

 .”ثالث اهَدْيِم ماك بيلا جوت اَذإَ ًاعْبَس اَهَدْنِع ْماَقَأ َركبلا جير اًدإت :لاق كي ّيبنلا نأ «سنأ نع «ةبالق يبأ نع امهالك ىاّدحلا دلاخو «بويأ نع «يروثلا ىودو
 ,«©,ٌكالث بّتللو ٌعْبَس ركل :وب ِكُتْبَساَحَو ِكُتْدَر ٍتْش نإ» :لاقف هبوثب ْتَّذَخأ ءجرخي نأ دارأ امل :ظفل يف هلو .«يِئاَسِنِل ُتْمّبَس كل تقيس ناد كل تميس دش ْنِإ ناوه ِكِلْهَأ ىلع ِكب َسَِل إل :لاق مث «ًاثالث اهدنع ماقأ ءاهيلع لخدف دك هللا لوسر اهجّرزت امل ءاهنع هللا يضر ةملس ٌمأ نع :(ملسم حيحص» يفو

 ,©بلقلا ينعي ىُكيمأ الو ُكِلْمَت اَميِف ينل الق :ُكلمأ اميف يمْسَن اَذُه ّنِإ َمُهّللا» :لوقيو «ٌلدعيف ٌمسقي كي هللا لوسر ناك ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :«نئسلا» يفو
 2 )3 اهب َجّرخ اهُّمهس جرخ نهّنْيأف ءدئاسن نيب َعرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك كي هنأ :؛نيحيحصلا» يفو

 هةعم

 به هس _ سلا
 . يبعذلا هقفاوو 11 /؟ مكاحلا هححصو « يوق هدانسإو (18919/1) هجام نياو ؛.54 /7 يئاسنلاو 2091 6) دواد وبأو ,(1140) يذمرتلا هجرخأ (0) 95/١ دحأو ,(870) ؛ىربكلا» يف يئاسنلاو :(1450) ملسم هجرخأ (5) . حيحصلا وهو .ًافوقوم دحاو ريغ هاور نكل .تاقث هلاجرو ءدانسإلا اذهب 748/117 ربلا دبع نباو 77/7 يقهببلا هجرخأ () .رصتخملا» يف هرأ مل قفقز .(1451) ملسمو 0514(2) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةشئاع ثيدح نم ,(؟770)و 5440(2) ملسمو )081١(, يراخبلا هجرخأ (0)



) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ادتبالا مسق يف للي همكحخ يف :لصف قالا (4

 ماودلاو ء

تيهو ةدوس نأ :«نيحيحصلا» يفو
شيام مي ينل ناكو ءاهنع هللا يضر ةشئاعل اهموي 

 

 . "دوس ميو اهَمْوَي

لا ناك ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :نتسلا» يفو
 ٍمْسَقلا يف ٍضْعَب ىلع اًضَْب َلْصمي ال و يبن

وهو الإ مي لك ناكو «اندنع هيكم نم
أرما لك نم وئديف «ًاعيمج انيلع ُفوُُطَي 

 ٌغلبي ىتح سيسم ريغ نم ة

 . "اهَدْنِع ثيبيف اهُموي َوُه يتلا ىلإ

يل لك ّيعمتجي نع هن :؛ملسم حيحص» ينو
 ٠ ؟اهينأي يتلا تيب يف ةل

ئاع نع :«نيحيحصلا» ينو
هلوق يف ءاهنع هللا يضر ةش

تُح اهلمب م اح ما نإوإ) : ىلاعت 
 اًوُ

حص لوطتف لجرلا دنع وكت ةأرملا يف تن 0 :ءاسنلا] اضاع وأ
 . مير يمن اط ديريف ءاهتي

نم ٌّلِح يف تنأو «ينكيمأو ينقّلطُت ال
ا :هلوق كلذف ؛يل ٍمْسَقلاو يلع ةقفنلا 

 نأ آمِلَع حاج 

 1 , ل14 :ءاسنلا] يَ ُحلْصلأَو اعلُس اَْسِي اَحِلَصُي

ع همع ٌقباو «دشارلا هتفيلخ ىضقو
نأ «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ل

 ىلع ةّرحلا جزت اذإ ه

و هئافلخ ٌءاضقو «نيتليل ةرحللو «ةليل ةمألل مسق ةمألا
هئاضقك وهف ؛هئاضقل ًايواسم نكي مل نإ

 يف 

حأ مامإلا ٌجتحا دقو «ةمألا ىلع هيوجو
 ءهنع هللا يضر يلع نع ءاضقلا اذهب دم

 نب دمحم وبأ هفعض دقو

 لزي ملو «ناليلج ناظفاح ناتقث امهنإف ءًثيش عنصي ملو «ىليل يبأ ٍنبابو ءورمع نب لاهنملاب مزح

يش ىلع يليل يبأ نباب ثومثتحي ثلا
لا هيف فلاخ ام هنم تي ظفح يف ام ء

 نع هب درفت امو «تابثأ

لاو ةنامألا نع عوفدم ُديغ وهف الإو «سانلا
 .قدص

 :ًارومأ ءاضقلا اذه نّمضتف

 ءامهنيب ىّوس مث ءًاعبس اهدنع ماقأ بيث ىلع ًاركب جّوْزت اذإ هنأ وهو «ءادتبالا مسق ٌبوجو :اهنم

هدنع ميقي نأ نيب اهرّيخ ًابّيث تناك نإو
ُي نأ نيبو ؛يقاوبلل اهيضقي مث ءًاعبس ا

 الو ًاثالث اهدنع ميق

 ٌّح ال :اولاقو ءرهاظلا لهأ ٌمامإو :يأرلا لهأ مامإ هيف فلاخو ؛روهمجلا لوق اذه ءاهيساحي

؛هدنع يتلا هقحتست ام ريغ ةديدجلل
 . امهنيب ةيوستلا هيلع بجيف «

ٌبستحاو «يقاوبلل نهاضق «عيسلا تراتخا اذإ ٌبّيثلا نأ :اهنمو
 تراتخا ولو «ثالثلاب هيلع 

ه ىلعو اهب اهيلع بستحي مل «ثالغلا
عفف ءاهقوف ام نود ثالثب حموس نم اذ

 تلد ءاهنم رثكأ ل

رت ول ثيحب هب حماسي مل يذلا يف ثالثلا
 امك اذهو «عيمجلا ىلع ْمِئأ 0ث هيلع بت

 هلي يبنلا صخر

لف ءًثالث هكسن ءاضق دعب ميقي نأ رجاهملل
 . هلك ةماقإلا ىلع ٌمُ «دبأ ماقأ و

ف ءاسنلا نيب ةيوستلا بجت ال هنأ : اهنمو
ةشئاع تناكو «ُكَلْمُت ال اهنإف «ةبحملا ي

 اهنع هللا يضر 

تلا ُبجت ال هنأ اذه نم ٌلِيَأو .هيلإ هئاسن ٌيحأ
و ةبحملا ىلع فوقوم هنأل ءءطولا يف نهنيب ةيوس

 «ليملا

 .بولقلا بّلقم ديب يهو
ْ 

 هميميسسسس اا

 .01451) ملسمو «(0117) يراخبلا هجرخأ (0)

 . ةشئاع ثيدح نم «(71) دواد وبأ هجرخأ (0)

 ٠ سنأ ثيدح نم 1559(2) ملسم هجرخأ (0)

 .00151) ملسمو «(0705) يراخبلا هجرخأ (4)



 ١) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 3في ماودلاو ءادتبالا مسق يف لَو همكخ يف :لصف
 .ةعرقب الإ نهادحإب رفاسُي نأ هل زجي مل ٌرفسلا دارأ اذإ : اهنمو .هب ةبلاطملا اهلف ءهنم ّبجاولا كرت نإو ؛ةيوستلا همزلي ملو ءقح اهل نبي مل «هنم هيلع ٌبجاولا ىدأ نإف ؛هكلمو هتردق تحت لخدي امم اذهف .ىوقأ ةرضلا ىلإ هيعاد نكلو ءهيلإ يعادلا عم هكرت نإو ,روذعم وهف ءراشتنالا مدعو «هيلإ يعادلا مدعل هكرت نإ هنأ وهو «ليصفت اذه يفو
 . يقاوبلل يضقي نكي مل هللا لوسر نإف مق اذإ يقاوبلل يضقي ال هنأ : اهنمو
 :بهاذم ةثالث اذه يفو

 .كلامو «ةفينح وبأ لاق هبو ءعرقي مل وأ َعرقأ ءاوس ءيضقي ال هنأ : اهدحأ
 .رهاظلا لهأ بهذم اذهو .عرقُي مل وأ عرقأ «يقاوبلل يضقي هنأ : يناثلاو
 . يعفاشلاو دمحأ ٌلوق اذهو ءىضق عرقي مل نإو ءضقي مل عرقأ نإ هنأ :ثلاثلاو
 .يعفاشلاو دمحأ بهذم يف امهو ؛ءاهقفلل نيلوق ىلع ؟نيترواجتم نيتليللا لعجيف ءاهترواجم ىلإ اهلقن هل لهف اهيلت ال تناك نإد «نيتيلاوتم نيتليل اهل مسق «ةبوهوملا ةليل يلت ةبهاولا ٌةليل نوكت نأ قفتا اذإف ؛هئاسن نم ءاش نمل اهلعج ؛جوزلل اهتلعج اذإو ءاهل تنيعت ءاهترضل اهتلعجو ءاهتطقسأ اذإف «ةأرملل بح ةليللا نأ امهنيب ٌقرفلاو ,نهنم ءاش نمل اهلعج هلف جوزلل اهتبهو نإو ؛ةيوهوملا ريغل اهلعج هل ٌدوجي الف ءاهترضل اهتليل بهت نأ ةأرملل نأ :اهنمو
 . اهلزنم ىلإ ةدحاو ّلُك بوؤتف ؛مونلا كقو ءيجي نأ ىلإ نشدحتي ةبونلا ةبحاص تيب يف نعمتجي ذأ لك هئاسنل ذأ :اهنمو . اهتبون ريغ يف اهؤطي ال نكلو «نهادحإ موي يف ّنِّلُك هئاسن ىلع لدي نأ هل لجرلا نأ : اهنمو
 . اذه ٌدري يوبنلا ًءاضقلاو ءردغ دهاع اذإو «فلخأ دعو اذإ هنأ قفانملا تامالع نمو «كلذ نع ةحّرنم ٌةعيرشلاو «ةاداعملا بابسأ برقأ نم ناك لب ءًاحلص نكي ملو ؛هيتلاح لمكأ ىلإ ررضلا ٌريخأت هيف ناكل كلذ دعب اهٌّقح بلط نم تَنُكُم ولو :لاومألاو قوقحلا نم هيلع حلاص ام مزلي امك مزليف «ًاحلص ىلاعت هللا ءامس دقو ءةضواعملا جرخم جرخ اذه نإف ءدساف تءاش ىتم كلذ يف عوجرلا اهلف ,ددجتي اهقح نإ :لاق نم ٌلوقو هريغ ٌعوسي ال يذلا ٌباوصلا وهو ءاهاضتقمو ةنسلا بجوم اذه . ىضرلا دعب هب ٌةبلاطملا اهل سيلو «مزل كلذب تيضر اذإف هيلع ناحلطصي ام بسحب كلذ ضعب يف وأ ةقفنلاو ءطولاو مسقلا يف اهل ٌّقح الو هدنع تماقأ تءاش نإ ءاهرّيَكُي نأ هلو ءاهقلطُي نأ هلف ءاهقوتح نع ٌرَجَع وأ ءهفن اهتهركو ؛هتأرما نم ًارطو ىضق اذإ لجرلا نأ :اهنمو
 ٌدتعتو «نيتنث قلطيو «نيتنث دبعلا جوزتي :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع : هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو «روهمجلا ٌلوق اذه «نيتنثا نم رثكأ جوزتي ال دبعلا نإف :«تاحوكنملا ٍددع يف الو ؛ةرورضلا ةلزنمب اهحاكن لعج لب «حاكنلا ٍلصأ يفالو ,ًاراهنو ًاليل جوزلا دنع ٍنوكلا ةدم يف الو ّجحلا يفالو «ثاريملا يف الو «كلملا يفالو ءٌدحلا يف الو ةدعلا يف الو «قالطلا يف اال قمألاو ةرسسلا نيب وسي مل هئاحبس هللا نإف «ُلدعلا هيضتقي يذلا وه روهمجلا لوقو .رهاظلا لهأ لاق اهبو «ءاوس امهنأ كلام نع ةياور الإ ءاهقفلا روهمج لوق وهو «فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي الو ؛هنع هلا ضر يلع نينمؤملا ريمأ هب ىضق امك :ةرحلا نم فصنلا ىلع ةجّرزملا ةمألا ذأ :اهنمو



4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ءطو ميرحت يف لكي هئاضق يف :لصف دفن (

 ىلبحلا 

بلاط يبأ نب يلع نع زيزعلا دبع ركب وبأ هاورو «دمحأ هب جتحاو «نيتضيح هتأرما
 (هنع هللا يضر 

 لأس :لاق نيريس نب دمحم نع «هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو .ناتنث الإ ءاسنلا نم دبعلل لحي ال :لاق

ف ؟دبعلا ٌجوزتي مك :سانلا هنع هللا يضر رمع
 «يلعو ءرمع اذهف .نيتنث هقالطو نيتنث : نمحرلا دبع لاق

ي الو «مهنع هللا يضر «نمحرلا ديعو
شتنا عم ةباحصلا يف فلاخم مهل فرع

 «هروهظو لوقلا اذه را

 . سايقلل هتقفاومو

 ءىطاّولا ريغ نم ىلبحلا ةأرملا ءطو

يدح نم :املسم حيحص» يف تبث
 "حجم ةأرماب ىتأ هلك يبنلا نأ ءهنع هللا يضر ءادردلا يبأ ث

 نأ ٌتْنَمَم ْدَنَط : كك هللا لوسر لاقف «معن :اولاقف اهي ٌمِلُي نأ ُدبرُي هلم :لاقف ءطاطْسُق باب ىلع

 . "اهل َلِحَي ال َوُهو هُمِدْحَمْسَي تْيَ هل لحي ال َوْهو ِهْنْوَوي فِي هرب ُهَعَم ُلُخْدَيًانغل ُهَئَمْن

ءطو ميرحت يف ٌحِصَي ال :مزح نب دمحم وبأ لاق
لهأ ىور دقو « ىهتنا ءاذه ريغ ٌربخ لماحلا 

 

يا طوُ ال» : ساطوأ ايابس يف لاق ل يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةيعسس بأ ثيدح نم «نعسلا»
 ىَع ل

ْيَح ضيحَت ىّنَح لاح ُرْيخ الو ' ٌعَضَت
 ."ةَط

نب عفيوز ثيدح نم :هريغو يذمرتلا يفو
 ناك ا :لاف هنأ ل يلا نع ءهنع هللا يضر تبث 

 . وري َدَلَو هءام قي الك ٍرخآلا مؤّيلاو للاب نيب
 دج ثيدح :يذمرتلا لاق

ءهنع هللا يضر ةَيِاَس نب ضابرهلا نع هيفو
َنْعَضَي ىتح ايابسلا ءطو مّرح كي يبنلا نأ 

 يف ام 

 ."”نهنوطُب 0.
ِلختسي فيك ءهل ُلجَي ال وهو هروب تيكد :ةللَك هلوقو

 يف لوقي انخيش ناك «ههل ُلِحَي ال وهو هم

ز هأطو نأل ؛هدلو وهو ٍديبعلا مادختسا همدختسيو «هنع ًاثوروم ًادبع ُهلعجي فيك :هانعم
 ؟ِهِقْلَخ يف دا

بق اهئطوف «هريغ نم ًالماح ٌةيراج ىرتشا نميف لاق .هرصبو هعمس يف ديزي ءطولا :دمحأ مامإلا لاق
 ل

هعبتي الو «يرتشملاب ٌقحلي ال دلولا ْنِإف ءاهعضو
ءاملا نأل ءهيف كرش دق هنأل هّقتعي نكل «

 يف ٌديزي ً

دنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يور دقو «ءدلولا
اطسف باب ىلع حم ةأرماب رم كي يبنلا نع 

 ' م

ي .ثيدحلا ركذو ؛اهب ّمِلُي نأ ديري هلعل» :لاقف
 هنأل هل لحي مل «هئاريم يف هكرشو هقحلتسا نإ هنأ : ينع

هل ٌلحَي مل ٌةيدختسي ًاكولمم هذخأ نإو «هدلوب سيل
 .دلولا يف ٌديزي ءاملا نوكل هيف كرش دق هنأل 

وس ؛لماحلا حاكن ميرحت ىلع ٌةرهاظ ةلالد اذه يفو
 وأ ةهبش وأ ِدّيس وأ جوز نم اهّلمح ناك ءا

 هتالطب : امهدحأ ؛«نالوق دقعلا ةحص يفف «ىنز نم لمحلا ناك اذإ اميف الإ هيف فالخ ال اذهو «ىنز

ف ءافلتخا مث ؛«يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وهو هتحص :يناثلاو «كلامو دمحأ بهذم وهو
 وبأ عنم

و ُةَّدِعلا يضقنت ىتح ءطولا نم ةفينح
حي ال :هباحصأ لاقو «يعفاشلا ههرك

 .مر

 اكككككه2222522100

 . اهتدالو تبرق يتلا لماحلا :ججملا )١(

 .(1441) ملسم هجرخأ (؟)

 . 4157 ص هجيرخت مدقت (0)

 .(1171) يذمرتلا هجرخأ (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كفل حاكثلا يف ةءافكلا يف ُْكَي همكح يف :لصف

 . اهايإ هجوزي ًالجر ُلُكَوُي هنأ :ةثلاث ةياور هنعو . اهّثميق اهيلعف «كلذ تبأ نإف ءاهنذإب اهحاكن تناتسي ىتح ٌحِصي ال هنأ ءىرخأ ةياور دمحأ نعو .قاحسإو ءدمحأو يرهزلاو ءيرصّبلا نسحلاو ءنمحرلا دبع نب ةملس يباو «بّيسملا نب ديعس مهدّيسو ؛نيعباتلا ملعأ بهذم وهو «كلام ني سنأ هلعفو «بلاط يبأ نب يلع كلذ زاوج ىلإ ٌبهذو .''”اهّسْفَن اهّئَدضأ :لاق ؟اهّقَدْصَأ ام :سنأل ليق .اهقاَدَص اهّقتع لعجو ٌةّيفص قتعأ هنأ :؛حيحصلا» يف هنع تبث اهقادص اهقتع لعجيو هتمأ ٌقتعي لجرلا يف ْهَِي همكح يف :لصف
 ْ .ربيخ ةازغ يف كلذ ريرقت مدقت دقو ءاهتمدخ ىنثتساو ءاهقتعأ ول امم زاوجلاب ىلوأ وهف «حاكتلا دقعب ةعفنملا كلم ىقبأو ءاهتبقر نع هكلم لازأف ءاهتبقر كلمي ناك هنإف «سايقلاو ةباحصلا ٍلاوقأو ءةنسلل قفاوملا لوألا لوقلا وه : حيحصلاو

 ةزاجإلا ىلع ٍفوقوملا حاكنلا ةحص يف هلي هئاضق يف :لصف
 . 6 يبنلا اهرّيخف .ةّمراك يهو اهجّوز اهابأ نأ تركذف هيو يبنلا تتأ ًاركب ًةيراج نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :«نئسلا» يف
 .ديج :دمحأ لاق .امهحاكن ىلع اودهشيلف «يجوز ُترتخا :تلاق نإو ءاهسفنب ٌقحأ يهو «جيوزتلا عقي مل اهسفن تراتخا نإف ءُرّيخت :لاق ءدعب جوزلا دنع تضاح مث .جوزلا اهب لخدو تجوز ةميتي يف نايفس لوق هل يكح ءهنع روصنم نيا لقن كلذكو «رايخلا اهلف تغلب اذإف «ةميتيلا تجوز اذإ :هّللا دبع هنبا هنع لقنو خسف ضري مل نإو ءزاج تاقوألا نم تقو يف هب يضر نإ :لاق .همع هجّرز ريغص يف حلاص ةياور يف لاقف ءاذه ىضتقمب لوقلا ىلع دمحأ مامإلا صن دقو
 .هنع ىخارتي نأ زاج باجيإلاو لوبقلا مدقتي نأ زاج اذإ نذإلا نإف «لوقلا اذه ةحص يضتقي ٌسايقلاو .هبيهذم يف ليصفت ىلع كلامو ةفينح يبأ بهذم اذهو «صنلا رهاظ فالخ وهو «يضاقلا هلّرأ اذكهو «هتزاجإو هّديفنت عنميو ؛دقعلا طبي : يأ «قلطي :هلوق ىنعمو .دبعلا ديب ٌقالطلاف «جيوزتلا يف هل نذأ اذإو ء,ديسلا ديب ٌقالطلاف ؛هيلع قّلطي ءاش نإف «كلذب ٌديسلا ملع مث «هديس نذإ ريغب جوزت اذإ دبعلا يف لبنح ةياور يف لاقو
 .قيفوتلا هللابو ؛هّدرو رايخلا هل نم ةزاجإ ىلع ةقيقحلا يف دقعلل ٌفقو وه عيبلا دقع يف رايخلا تابثإ نألو «لوألا يف هلوصحك لاحلا يناث يف هلوصحو ؛ يضارتلا وه ٌربتعملا نألو ؛ةيصولاك ةزاجإلا ىلع هُققو ٌُروجي خسفلا ىلع هفقو زوجي امك هنإف ًاضيأو

 1 حاكنلا يف ةءافكلا يف كي همكح يف :لصف
 116 :نارمع لآ] «ٍضْنَب اني مكعب طع نأ أ رك نو دي ٍلَِع َلَبَع ٌميِضُ ل نب ْمُهبَر مهل َباَجَتْسأَمال :ىلاعت لاقو ١. :ةبوعلا] 4نونَب كيلا مَُتِب تكيؤملاو نمل :ىلاعت لاقو ٠١[. :تارجحلا] « و2 َنوُئيؤمْلا اَمنِإط :ىلاعت لاقو ء['؟ :تارجحلا] 4 مدفن هلل هني ةرتسأ نإ التت لِي اوس 3كلمجو َقنأَو رك نب تقل ان ُسَنأ ااتَبل :ىلاعت هللا لاق

 011 سلا
 1١49/7 (0950) ملسمو ,(0:085) يراخبلا هجرخأ )١(

 .تاقث هلاجرو ؛(1474) دمحأو :(18170) هجام نباو ,(؟:95) دواد وبأ هجرخأ (؟)

000 



ابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ف ةءافكلا يف لَو همكح يف :لصف قاسم (4) د

 حاكنلا ي

 الو «ةوشأ ىَلَع ضيبأل الو «يِبرَع نع يجمل ا * يِوَجَع َْلَع يرَعِل لضقآل» : و لاقو
 و لا رس مالا و و 0 : 4 2 312 1 4

 "70باّرث ْنِ ُمَدآَو «َمَدآ ْنِم ُساّنلا «ىَوُقَتلاب الإ ضَيْبَأ ىَلَع دَوسأل

 . ١ اوناك قو اوثاك ُتْبَح «َنوقّملا يئن :ةايلزأب يب اوي نآلف يتب لآ َّنإ) : لكي لاقو
 5و6. ع شع ملفع مار سو موو وسا 2 هم م تسع 7 1 1

ُلَعْفَت الإ «ةوخكلأك ُهقَلُحو هب َّنْوْصإَت ْنَم مكه اذإ» : كي هنع يذمرتلا يفو
 يف ٌةَثْثِف ْنُكَت هو

 ةَقلخو ُهئبو َنْوَضْرَت ْنَم مُكَءاَج اًدإ» :لاقف هيف ناك نإو هللا لوسر اي :اولاق . هٌريبُت ٌداَسَقو ضْرألا

 . "”تارم ثالث «؛هوُسكْنأَ

 . ''”اماججح ناكو هيلا اوُحكْنَأو نم ابآ اوخجنا» : ةّضاّيَب ينبل هلو ئبنلا لاقو

 سيق تنب ةمطاف جّزو ءهالوم ةئراح نب ديز نم ةيشرّقلا شب ٌتنب بنيز هي يبنلا جّرزو

جّوزتو ع( هنبا ةماسأ نم ةيشرقلا ةيرهفلا
فوع نب نمحرلا دبع تخأب حابر نب ُلالب 

 هللا لاق دقو ,

 «ولسْيلا ّنَي كل ٌباط ام اوين » :ىلاعت لاق دقو :[15 :رونلا] 4نبيطِل َنوُيَسلَو ني ُتبيظلاَوط : ىلاعت

 ء115 :ءاسنلا]

 الو «رفاكب ٌةملسم ُجّوَرُت الف ءًلامكو ًالصأ ةءافكلا يف نيّدلا ٌرابتعا هلك همئمم هيضتقي يذلاف

يف ٌةنسلاو نآرقلا ربتعي ملو «رجافب ٌةفيفع
 ينازلا ٌحاكن ةملسملا ىلع مّرح هنإف «كلذ ارو ًارمأ ةءافكلا 

سنلا ٍّرحلا اكن ّنِقلا دبعلل زّوجف «ٌةيرح الو ننغ الو «ةعانص الو ًابسن ربتعي ملو «ثيبخلا
 اذإ ةينغلا ةيب

 «تايشرقلا حاكن نييشرقلا ريغل زوجو «ًاملسم ًافيفع ناك
 ٍءارقفللو «تايمشاهلا ٌحاكن نييمشاهلا ريغلو

 . تارسوملا حاكن

 :هنع ةياور يفو ُنيّدلا اهنإ :هيهذم رهاظ يف كلام لاقف «ةءافكلا فاصوأ يف ًءاهقفلا عزانت دقو

 .بويعلا نم ٌةمالسلاو «ةّيرحلاو «نيّدلا : ةثالث اهنإ

 .نيدلاو ٌبسنلا يه : ةفينح وبأ لاقو

 «نيّدلا :ةسمخل يه :ىرخأ ةياور يفو .ةصاخ بسنلاو نيّدلا يه :هنع ةياور يف دمحأ لاقو

 برعلا نأ :امهدحإ :ناتياور هيف هنعف «بسنلا اهيف ربتعا اذإو .لاملاو «ةعانصلاو «ةيرحلاو «بسنلاو

ل ةيرق نأ :ةيناثلا .ءافكأ ضعبل مهفعب
ئفاكُي ال مشاه ونبو «يشرق الإ مهئفاكي ا

 . يمشاه الإ مه

و ءُنيّدلا اهيف ربتعُي : ىعفاشلا ٌباحصأ لاقو
 بويعلا نم ٌةمالسلاو «ةعانّصلاو «ةيرُحلاو «ٌبسنلا

 .ِةَرْقَتُملا

هيف هٌرابتعا :هجوأ ةثالث راسيلا يف مهلو
داوبلا ٍلهأ نود ندملا لهأ يف هرابتعاو «هٌؤاغلِإو ءا

 «ي

 ريغ الو «ةيمشاهلل يمشاهلا ٌريغ الو «ةيشرقلل يشرقلا ٌريغ الو «يبرعلل افك مهدنع سيل ٌُئمجعلاف

يروهشملا ءاحلصلاو ءاملعلا ىلإ ةبستنملا
دبعلا الو ءامهيلإ أبستنم سيل نمل ًائفك ن

 الو «ةرحلل ًائْفُك ٌُ

 مما

أ نم لجر نع :411/0 دمحأ هجرخأ قذز
رضت ال يباحصلا ةلاهجو كَ يبنلا باحص

. 

(16١5) ملسمو ؛09495(4) يراخبلا هجرخأ )١(
 ٠ صاعلا نب ورمع ثيدح نم ؛

متاح يبأ ثيدح نم )1١46( يذمرتلا هجرخأ فيل
 ٠ بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «ينزملا 

 هححصو «ةريره يبأ ثيدح نم +154 /؟ مكاحلاو ؛(5١51) دواد وبأ هجرخأ (4)
 .يبهذلا هقفاوو

 )1١585(. ملسم هجرخأ (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ده ةقتعملل ٍرايخلا ٍتوِبُث يف يو همكخ يف :لصف
 .هيف ام قيقحتلا مدعو ٍلهاستلا نم اذه يفو .ةروكذملا ٌلاصخلا يه ةءافكلا نإ :مهلوق عم نوقلطيو ؟يمدآلل كي قح يه له ؛ةءافكلا يف فالخلا نوكحي انباحصأ نم ًاريثك نآل اذه ىلع انهبن مناد «لطاب يشرقلا ريغل ةيشرقلاو «يمشاهلا ريغل ةيمشاهلا حاكن نإ :ٌدحأ الو وه ٌلوقي الو «تيضر نإو لطاب ةرسوملل ريقفلا حاكن نإ :ءاملعلا نم ٌدحأ الو دمحأ لقي مل هنإف ءطقف ُنيَّدلا ربتعُي امنإ ءٌبسنلا الو ةعانصلا الو ءراسيلا الو ٌةيرحلا ربتعُت ال ةياورلا هذه ىلع نكلو «هطاقسإب مهاضر ّخِصْي الف هللا ٌقح اهنإ :ةثلاث ةياور يف دمحأ لاقو .خسفلا هلف ءمهنم ضري مل نمف « «مهليعبو مهبيرق ءايلوألا عيمجل قح :ةياور يف دمحأ لاقو .لاحلا يف ةيالو هل نمل يه : يعفاشلا باحصأ لاقف ءاوفلتخا مث .ءايلوألاو ةأرملل قح يه روهمجلا دنع ةءافكلا نكلو «ةينسلل ٌعدتبملا الو ءةفيفعلل ًاثفك قسافلا الو «ملاعلا تنبل فرتحملا الو ءامهوجنو طايخلاو رجاتلا تنبل ًائْفُك سراحلاو كئاحلاو ماجحلا الو ءيفكب سيل هبحاص نأ ينايوُرلا راتخاو .ناهجوف ءةقلخلا ديوشتو ءعطقلاو ىمعلاك ًارقنم ناكو علا تبقي مل إف «هنم ةميلسل تذُك عيسفلل تبثم بيع هب نت الو ءناهجو تاهمالا قررا“ يلد ءاهئابآ نم ًادحأ الو قر اهسمي مل نمل تفك هئابآ دحأ را يم نم الو ؛لصالا ةرحل ًاثفك قيتعلا

 .هيضتقي ٌنمايقلا ناكل ءهعيب زاوجب ٌةنسلا تأت مل ولف ءهعئاب دنع ناك امك قّرلا ىلإ هّديِعُي نأ هلف ءادألا نع زجع نإو ّنَتَع هبلإ ىدأ نإ «عئابلا دنع ناك امك يرتشملا دنع ىقبي هنإف .هتباتك لطبُي ال هعيب نإف روذحم بتاكملا عيب يف سيلو ءاهزجع ٌمزلتسي ال اهتباتك يف ُنيعتست اهئيجمو ءال مأ تزجعأ :لأسي ملو ءاهعيب ىلع اهّلهأو ءاهئارش ىلع اهنع هللا يضر ةشئاع ٌدقأ لك ٌيبنلاو «يعفاشلاو «ٌكلامو «ةفينح وبأ لاق اذهبو ءاهعيبي نأ ردقي ال هنأ ىرت الأ هتبتاكم أطي ال :بلاط يبأ ةياور يف لاقو .هصوصن ٌرثكأ هيلعو نع ٌروهشملا دمحأ ٌبهذم اذهو ليس هْرجعُي مل نإو بتاكملا عيب ٌذاوجو :ةأرملا ةبتاكم ٌراوج هقفلا نم ةريرب ٍةوصِق يف ناكو , 0ةيِيَم اَنَلو ٌّقَئَدَص اهْيَلَع ّوُه» :لاقو لكي ّيبنلا هنم لكأف محلب اهيلع َقّدُصُتو «دتعت نأ اهرمأو كل ٌرايخ الف ءِكَبرَق نإ» :اهرّيخ ْذِإ اهل لاقو .هيف يل ًةجاح الف :تلاق ,«ٌمِفاَش اَنأ اَمَنِ الو :لاق ؟كلذب ينرُمأت !هللا ّلوسر اي :تلاقف كيلو وبأو ِكْجْوَر ُهْنإ» : اهل لاقف ءاهّسفن تراتخاف ٌفَخسْفَت بو .اهجرز حاكت ىلع ىنَي نأ نيب كك هلل ثوسر اهريخ مذ (قتغأ نمل الولا اً ُقَئْوَأ هللا ظطْرَمَو .قحأ هللا ُءاَضَق طْرَش ةئام َّناَك ْنِإو «ٌلِطاَب وهم هللا ٍباَتِك يف سيل أطْرَش طَرتْشا نم .هللا ٍباَتِك ذ ْتَسْبَل ًاطوُرُش ٌنوطِرَتْشَي ماَوقأ ُلاَي اَم» :لاقف ّسانلا ٌبطحخ مث ,؛ٌقَئْمأ ْنمِل ُءالّولا امّنِإف ءالّولا ْمُهَل يطرتشاو اهيِرئْشا» :اهنع هللا يضر ةشئاعل 4 ُئبنلا لاقف ءمهل ءالولا ٌنوكي نأ الإ اوَبأَف ءاهلهأل كلذ تركذف ءٌتلعف يل كؤالو نوكيد .مهل الع نأ كلهأ ٌّبَحأ نإ :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ءاهتباتك يف ِْكَك ّيبنلا لأست تءاجو ءاهّلهأ تبتاك َةَريِرَب نأ. :«نئسلا»و ,«نيحيحصلا» يف تبث دبعلا تحت ةقّدعملل ٍرايخلا ٍتوِبُت يف لَك همكخ يف :لصف
 لقنب تدرو ةريرب ةصق نأل :اولاق .بئاكملا عيب زاوج ىلع َميدقلا ٌعامجإلا دحاو ٌريغ ىعدا دقو

 .(175و ١7؟6) يذمرتلاو .(5570) دواد وبأو )1٠6١4(. ملسمو ,(04888) يراخبلا هجرخأ ١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ّعملل رايخلا ٍتوبُت يف لَو همكح يف :لصف ةابا/

 ةق

نأل ؛كلذ ْفرْعَي مل ْنَم ةنيدملاب قبي ملو «ةّناكلا
 ةباحصلا ضعب َنيِبو «نينمؤملا ٌّمأ نيب ترج ٌةقفص اه

طخ مث «ةريرب يلاوم مهو «مهنع هللا يضر
ةبطُ اهعيب رمأ يف ّسانلا قو هللا لوسر ب

 تقو ريغ يف 

ث ءاذه ني رهشأ ءيش نوكل الو «ةبطخلا
ةثزأ يف ًابكاب اهفلخ اهجوز يشم ني ناك م

 يو. ةشنملا 

 هنأ بحاصب نظُي ال ذإ ءةباحصلا نم ٌعامجإ هنأ ًانيقي رهظف :اولاق «نايبصلاو ءاسنلا دنع ًةرهش ّرمألا

اذه لثم يو هللا لوسر ةنس نِم فلاخُي
 نع انوُدِجوُت نأ نكمُي الو :اولاق .ضيفتسملا رهاظلا رمألا 

يب نم ٌعنملا مهنع هللا يضر ةباحصلا نم حا
 اه" فرعُي ال سابع نبا نع ةذاش ٌةياور الإ بتاكملا ع

 .دانسإ

امهدحأ «نيرْذُعب هّعيِب عنم ْنَم رذتعاو
 باحصأ ٌرْذع اذهو «تّرجع دق تناك َةّريرب نأ :

لام باحصأ ٌرذع اذهو ءاهتبقر ىلع ال ةباتكلا لام ىلع درو َعيبلا نأ :يناثلاو . يعفاشلا
 ناذهو .ك

لا نم امهنع رذتعُي نأ ىلإ ٌجوحأ نارْذُعلا
 :امهنم دحاو ّحِصَي الو «ثيدح

يدملاب تناك ةصقلا هذه نأ َبير الف :لوألا امإ
 تناكو هللا دبع هّنباو ٌنمابعلا اهدهش دقو «ةن

كت ملو «ةيقوأ ةنس لك يف «نينس عست ةياتكلا
نإ هئباو سسابعلا نأ فالخ الو ءًائيش تّدأ ُدعب ن

 نكس ام

ئبنلا شعي ملو «ةكم حتف دعب ًةنيدملا
ءثلاثلا ّضعبو ٍنيماع الإ كلذ دعب ِةِلو 

 ٌلولحو ٌرجعلا نيأف 

 !؟موجنلا

 ءاهزجعب اهّلهأ فرتعا الو ؟تزجعأ : ٌةشئاع اهل تلاق الو ؛ثزجع :ُلّقَت مل ةريرب نإف ءًاضيأو

بأ نمف ءقتبا اهنع رب الو :هب اهََصَو الو ءاهزجمب م هلا لوسو مكح الو
 يالا جملا اذه مكل ن

 ! ؟هتابثإ نع َنوُرجعت

ت ىلع يلهأ تبتاك :ةشئاعل تلاق امنإ اهنإف ءاضيأو
 نأ ُبِحَأ ىنإو «ةيقوأ ةنس لك يف قاوأ عس

نع تزجع دع موجن يلع تضم الو ءأثبش مهل ةؤأ مل : لقت لو « ينينيعُت
 :تلاق الو ءاهيف ادألا 

 . يلهأ ينزع

 ةشئاعب َنيِهتستو ءاهتباتك يف ىعستإ ذئنيح نكت ملو «قّرلا يف تداعل اهوزجّجع ول مهنإف ءًاضيأو

 . لطب دق رمأ ىلع

شئاع ُنوق اًهِزََع ىلع لدي يذلا :ليق نإف
يو ؛«كّقتعأو كّيرتشا نأ كلهأ بحأ نإ :ة

 نوك

 ءاشنإ ىلع لدي اذهو «اهيقيغأَف اهيِرتْشاد : اهنع هللا ىضر ةشئاعل هلك يبنلا لوقو .ُثلعف ىل ِكْوالو

 .ديسلا نِم ءاشنإب ال ءادألاب بتاكملا ُقتعو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نم قتع

باتكلا ٍنالطبب ٌلوقلا مهل بجوأ يذلا وه اذه :ليق
 زجعب الإ لظبت ال اهنأ مولعملا َنِمو :اولاق .ة

 . بّتاكم ىلع ال قيقر ىلع ٌعيبلا درو امنإف قدا يف دوعيف ذئتيحو «هسفن هزيجعت وأ بتاكملا

اشنإ ىلع لدي ال ءارشلا ىلع قتلا بيترت نأ :اذه ٌباوجو
 ؛وببس ىلع ببسملل ٌبيترت هنإف «هئ

باتك لّسعُت نأ تدارأ امل ةشئاع نإ اهرس الو
و ءاهقاتعإ يف ًاببس اذه ناك «ةدحاو ةلمج اهت

 مّتلف دق

إهَدِلاَوَّدَلَو يِرْجَب الد :هلي يبنلا لوق نإ : متنأ
اذه نإ (0'2هُهَقِْمُيك ُهَيِرتْسَيف ًاكوُنْمَم ُهَدِجَي ْنأ اَل

 نم 

ال هيلع قتغُي ءارشلا سفنب هنأو «هببس ىلع ببسملا بيترت
 . قتع ءاشنإ ىلإ جاتحي 

س اسس
 هم

 . ةريره يبأ ثيدح نم ؛(١141) ملسم هجرخأ (01)



 )5 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كميت ةقعملل ٍرايخلا ِتوبُت يف لَو همكخ يف :لصف
 ةلمج اهتّدعف ةمّجنم قاوأ م ناك لاملاو «لاملا رتشت و هيف ٌبير ال امم اذهو ءاهل اهؤالو ناكو ءاهتقتعأف اهّثرتشا نينمؤملا ّمأ نإف لطي ةصقلا ٌقايسو ءٌرهظأ هّرمأف :يناثلا ٌرذعلا امآو

ٍ 
 ,ةّلاح اهددعب ةلّجؤملا مهاردلا ءارش يف ضرغ ةشئاعل ناك الو ءام هجوب اهضرغ ناك الو ءاهتمذ يف يذلا لاملل ضّرعتت ملو «ةدحاو 2 عسل

 .«قئوأ هللا ظرشو .قحأ هللا ٌباتك» : هّلوق هيلع لديو فتحابإو هّركذ نآرقلا يف سيل هنأ ٌدارملا سيلو هُراوج هللا مكح يف سيل :يأ ىلا باتك يف سيل» :هلوق ىنعم اذهو «هلوسرو هللا مكح فلاخُي ًاطرش رخآلا ىلع ظرتشي نأ نيّقاعتملا نم ٍدحأل ٌروجي ال هنأ اهينو ءاهرادقم كِلتخي مل اذإ ًاددع دوقنلاب ةلماعملا ٌراوج ةصقلا ينو
 .[4+ :تلصن] اهم 12أ ْنَمَو هسْفَنُف اعللم لمع 8-0 050 ا 5 0300 نم :ىلاعت لاق امك ءاهيلعف : يأ 80 :ءارسإلا] «أهنت ٌمأَسَ ْنِإَو كيتا رثكنت رئنسسَك نإ» :ىلاعت هلوقك ؛«ىلع» ىنعمب يه لب ءاهباب ىلع تسيل مالا :ةفئاط تلاقف ءاهانعم يف اوفلتخا مث . ملعن اميف يعفاشلا ىوس دحأ اهللعُي ملو ءاهيف اونعطي ملو ءاهوجرخأ مهريغو «نيحيحصلا» باحصأ نكلو ءاهئبثي ملو يعفاشلا اًمدرف «هُريغ هفلاخو ءاهب ٌدرفنا ةورع نب ماشه نإ :لاقو ةظفللا هذه يف نعط يعفاشلاو .ديفي ال هنأ ربخأو .طارتشالا اذه يف اهل نذأف ,«قتعأ نمل ءالولا نإف «ءالولا مهل يطرتشا» :هلكي هلوق سانلا ىلع لكشأ دق هنإف «ثيدحلا ىنعم نييبت يف هنم باوصلا رهظي ليصفتو عازن هيف اذهو ب ٌدقعلا لطبي ملو دساف طرش هيف طرش يذلا دقعلا ححص نم هب لدتسا دقو
 .«مهل يطرتشا» :هلوق فالخب ءاهيلع ام نيبو سفنلل ام نيب تقّرف دق اهنإف «ةيآلا ريظن سيلو .فرحلا عوضوملو عةصقلا قايسل هفالخب راذتعالا اذه ةفئاط ْثَّدَرو
 . هللا باتكل هتفلاخمل ًائيش ديقُي ال طارتشالا نإف « يطرتشت ال وأ مهل يطرتشا :هريدقت فوذحم مالكلا يف نكلو ءاهباب ىلع ماللا لب :ةفئاط تلاقو
 .نينمؤملا مآ ال ,ديدهتلاب ٌقحأ ْمُهم معن ؟اهل ديدهتلا يضتقي ام قايسلا يف نيأو ؟انه ديدهتلل امو (ةشئاعل امف «ًاداسف رهظأو هلبق ام سنج نم نالطبلا يف اذهو 4١[. :تلصق] 4« ام ارلمتا» :ىلاعت هلوقك ؛ةحابإ ال ديدهت ٌرمأ اذه لب :ىرخأ ةفئاط تلاقو .بيغلا ملع عون نو هب ملعلاو هيلع ليلد ال ام ٌرامضإ همازلتسال ٌراذتعالا اذه مهريغ درو
 .يتتعملا ريغل ِءالولا ٌنوُك وهو ءمكحلا اذه ٌداسف نّمضت ٌتيدحلا نإف «كلذ ّمِلُم امل طارتشالا يف نذإلا الولو هب ءافولا زجي مل دقعلا يف طِرْش اذإ لطابلا ظرشلا نأ وهو «ةعيرشلا ماكحأ نم ًامكح نّمضتو ؛طرشلا اذه نالطبب مهيف نذأف سانلا ٌبطخ مث ءطارتشالا يف ةشئاعل َنِذَأ نأب مهبقاعف مهل ٌءالولا نوكي نأ نود اوعنقي ملف «كلذ يف كو همكحم اوُملع دق ٌموقلا ناكو لي همكح رّرقتو هب ماعلاو صاخلا ملعو .طرشلا اذه ٍنالطب روهظ ىلإ ةليسو نوكيل طارتشالا يف اهل َّنذأ امنإ :ةفئاط تلاقو .هّدرو هنآلطب يضتقي ثيدحلا خيرصو ءمدقت ام عيمج ني ٌدسفأ اذهو «ةيعفاشلا ضعب هلاق « عئابلل بتاكملا ٌءالو ٌنوكيو ءاذه لثم طارتشا ٌروجي هنأو «نذإو ةحابإ رمأ وه لب :ةفئاط تلاقو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
تعملل رايخلا ٍتوِبُت يف لَو همكح يف :لصف هلأ

 ةق

 ّموقلا ّلعلو «هطارتشا دعب هنالطبب لَو ّيبنلا حيرصت نِم َديِفّعَسا امنإف ءطرش اذإ هثالطب امأو

 طرش نإو « هلك يبنلا هلطبأف «قلطملا دقعلا ىضتقم فالخ ناك نإو «هب ءافولا ديفُي هطارتشا نأ اودقتعا

 .طرشلا نودب هلطبأ امك

لطبي طرتشملا دوصقم تاف اذإف :ليق نإف
 نم ىطعُي وأ «خسفلا ىلع طّلسُي نأ امإ هنإف «طرشلا نا

 ٠ نيرمألا نم ٍدحاوب ٍضْقَي مل لو ئبنلاو «هضرغ نم تاف ام ردقب شرألا

داسفب ًالهاج طرتشملا ناك اذإ تبغي امنإ اذه :ليق
 مكحل هّئفلاخمو هّئالطب ملع اذإ امأف . طرشلا 

 يلاوم يف نيرمألا ٌرهظأ اذهو «شرأ الو هل خسف الف «هطارتشا ىلع همادقإب ًامثآ ًايصاع ناك ءهللا

 .ملعأ هللاو «ةريرب

يئاس قتعأ نمل هئوبث يضنقي ام مومعلا نِم «قتعأ نمل ءالولا امنإ» : لَو هلوق يفو : لصف
 يف وأ «ٌة

محأو «ةفينح يبأو يعفاشلا ٌلوق اذهو «بجأو قتع وأ «ةرافك وأ «ةاكز
 لاقو «تاياورلا ىدحإ ىف د

يف هؤالو دري :ةثلاثلا يف لاقو ؛هيلع ءالو ال :ىرخألا ةياورلا يف
 دمحأ همومعب ٌجتحيو «هلثم قتع 

ادبع قتعأ اذإ ملسملا نأ يف هقفاو نمو
 نم ٌصخأ ٌمومعلا اذهو «ءالولاب هثرو «قيتعلا تام مث «ًايٌمذ ً

 ءالولاب هنري ال : ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا لاقو «هديقي وأ هصصخيف 27«رِفاَكلا ٌمِلْسُملا ُثرَي ال» :هلوق

 ال» :هلوقب صوصخم ««قتعأ نمل ءالولا» :هلوق مومع نإ :اولوقي نأ مهلو ءًاملسم ُدبعلا تومي نأ الإ

 . ريالا مِلْسْملا ثري

 ٌةياورلا تفلتخا دقو دبع اهججوزو تقتعأ اذإ ةجوزملا ةمألا ٌرييخت هقفلا نم ٍةصِقلا يفو :لصف

اقلا لاقف ؟ًارح وأ ًادبع ناك له «ةريرب جوز يف
 ناك ولو «ًادبع ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءمس

هل لاقي دوسأ ًادبع ناك :سابع ُنبا لاقو .ًارح ناك : اهنع ةورع لاقو .اهريخي مل ًارح
 ًادبع «ثيغم :

 .«حيحصلا» يف اذه لكو «ةنيدملا ككس يف اهءارو فوطي هيلإ زظنأ ينأك «نالف ينبل

 ِلِكَو هللا ٌلوسر اهرّيخف «دمحأ يبأ لآل ًادبع ناك :ةشئاع نع ةورع نع ؟"”ةدواد يبأ نئس» يفو

 . اكل ٌرايخ الق ِكَبْرَك ْنإ» :اهل لاقو

ناك ةريرب نأ «اهنع هللا يضر ةشئاع نع « "”دمحأ دئسم» ىفو
 لاق اهتقتعأ املف «دبع تحت ت

 . ؛ديقراَقُت ْنأ ٍتْمِش ْنإو ءِدْبَملا اذه َتْحَن يِبُكمَت ْنَأ ٍتْمِش ْنِإَ «يراتخا» : كي هللا ٌلوسر اهل

ارح ناك هنأ :«حيحصلا» يف يور دقو
 . 

 :ةثالث اهنع هللا يضر ةشئاع نع هاور بخلا اذهو «ًادبع َناك هنأ اهرثكأو تاياورلا ٌحصأو

أ ةشئاع نع هنع كلتخي ملف دوسألا امأ ءٌمساقلاو ؛ٌةورعو ءدوسألا
 هنعف «ةورع امأو . ارح ناك هن

 نب نمحرلا دبع امأو .ًادبع ناك هنأ :ةيناثلاو ؛ًارح ناك هنأ : امهادحإ «ناتضراعتم ناتحيحص ناتياور

 ملو :لتاقم نب دواد لاق .كشلا :ةيناثلاو «أرح ناك هنأ : امهدحإ ؛ناتحيحص ناتياور هنعف «مساقلا

ادبع ناك هنأ سابع نبا نع ُةياورلا فلبخت
ً . 
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز كح ةقّتعملل ٍرايخلا ِتوبُذ يف كلو همكخ يف :لصف
 :ءاهقفلل ذخآم ثالث هيفو ءاهل رايخلا تابثإ يف طانملا قيقحت ىلع لب ءًارح وأ ًادبع اهجوز نوك ىلع نيتينبم ناتياورلا تسيلو يخت : ةنياثلا ةياورلا يف دمحأو ةفينح وبأ لاقو ءٌرييخت ال :هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو كلامو ئيعفاشلا لاقف ؛ًارح ناك اذإ اوفلتخاو ءدبع اهججوزو تّقتعأ اذإ ٍةمألا رييخت ىلع ءاهقفلا قفتاو

 .صقان تحت تلمك : مهلوقب هنع ٌرّبعملا وهو «ةءافكلا ٌلاوز :اهدحأ ١
 .لاجرلاب ال ءاسنلاب ٌربتعم ٌقالطلا نأ مهلصأ ىلع اونبو «ةفينح يبأ باحصأ ٌدخأم اذهو دقعلاب هل ةكولمم نكت مل اهيلع ةثلاث ةقلط كلم جوزلل ٌبجوأ اهقتع نأ :يناثلا
 .هذه يف ام نيبن نحنو .اهسفن اهُلم :ثلاثلا
 . نيهجو نم فيعض اذهو اهل ٍءفك ريغ ٌجوزلا ناب اذإ رّيخت امك ةأرملا ٍترّي تلاز اذإف ىادتبالا يف ةريتعم يه امك ماودلا يف ٌةربتعم ةءافكلا نأ ىلإ عجري اذهف ءصقان تحت اهّلامك وهو :لوألا ذخأملا

 .اهماودو اهرارمتسا طارتشا ءادتبا ةءافكلا طارتشا نم مزلي الف «هتمادتسا دقعلا ءادتبا عنمي امنإ «ةينازلا حاكن عنمي نم دنع ىنزلاو ةدعلاو مارحإلا منام كلذكو ,ٍنادهاشلاو ُييلولا كلذكو ,ماودلا نود ءادتبالا يف طرش ةرّبجملا ريغ ةجوزلا ىضر نإف ءماودلا يف ٌعباوت نوكت نأ طرتشُي ال هدقعل ٌئِراقملا هعباوت كلذكو ءاهرارمتساو اهُماود ربتعُي ال حاكنلا طظورش نأ : امهدحأ
 .نيلوق ىلعف ةجوزلاب ثدح نإو «رايخلا تبث جوزلاب ثدح نإ : يعفاشلا لاقو ءجوزلا قسف ثودحب هئابثإ همزليو «ِثِواحلا بيعلاب ٌرايخلا يضاقلا تبثأو كلام بهذمو «باحصألا ءامدق ٌرايتخا وهو .«بهذملا رهاظ ىلع ٌرايخلا ِِتَي .خسفلل بجوم بيع ٍثودح وأ .جوزلا ٍقسفب حاكنلا ءانثأ يف ةءافكلا تلاز ول هنأ :يناثلا
 . هبناج يف عورشمو ءهيلإو هديب وه نمب ربتعم هنأ ٌحيحصلاو فيكف ىاسنلاب ًاريتعم قالطلا ناك ول اذهو قئلاث ٌةقلط اهيلع 7 يسب فيكف :كلملا اذه بسب ال اهقتعو ءاهكاسمإ ةمادتسا ُفِلَْي وهف هرمعلا ةدن ىلع لع حلاكتلاو ءامهنيب ُثوملا قّرفُي ىتح اهكسمُيو ةثبلا اهئرافُ الأ ُكِلْمَي هنإف ءٌدِساَف ٌدقعلا ٍهِضتقي مل سبحو كاسمإ ٌةدايز وهو «ثالثب الإ ُنيِبَت ال تراصف نيتنئاب هنم ُنيِبَت تناك اهنأ نم مهوتُي امو .خسفلا كلمل ًاييسس ةثلاثلا ةقلطلا كله ٌمراشلا ّبصن لهو ؟اهل ٍرايخلا توين َنيِبد :ةئلاث ةقلط توبث نيب ةبسانم ُيأف ءادج فيعض ٌذخأمف ؛ةئلاث ةقلط كل اهيلع جوزلل بجوأ اهقتع نأ وهو : يناثلا ٌدخاملا امأو

 .يراتخاَك ِكَسْنَن ٍتْكَلم» : اهل لاق ٍةِكَو هنأ ةريرب ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقو ءاهعضُب عفانم تكلم دق ذإ ءهحاكن ٌحسفت نأ نيبو ءاهجوز عم مق نأ نيب ٌعراشلا هرّيخف ءاهرايتخاب الإ اهيلع كلمي الف ءعضُبلا عفانم اهتلمج نمو ءاهعفانمو اهعضي تكلم اهتبقر تكلم اذإف .هتمكحو قتعلا دوصقم اذهو «قتعملل عفانملاو ةبقرلا ٌكيلمت.يضتقي قتعلاو ءاهعئانمو اهتبقرل ًاكلام ناك ثيح كلملا مكحب اهيلع دقع ديسلا نأ ذخأملا اذه رسو «ضقانتلا نم اهُدعبأو ءعرشلا لوصأ ىلإ اهئرقأو ٍذخآملا حجرأ وهف ءاهّسفن اهّكلم وهو :ثلاثلا ٌدخأاملا امآو

00 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
عملل ٍرايخلا ٍتوُبُك يف و56 همك يف :لصف 14

 ةقئ

عاب مث اهجّرز ول امب ضني اذه : ليق نإف
 الو ءهّعِفانمو اهعضُيو اهتبقر كلم دق يرتشملا نإف ءاه

 .حاكتلا خسف ىلع هنوطلست
/ 

لقن عئابلا نإف ءأضقن اذه دري ال :انلق
داصق «هل اكولمم ناك ام يرتشملا ىلإ 

 ءيرو يرو 

زلا ىلإ هكلم نع عضُبلا ةعفنم جرخأ اهجّوز امل وهو
 « عضُبلا ةعفنم ٌةبولسم يرتشملا ىلإ اهلقن مث ؛جو

 .هعاب مث «ةدم هدبع رجآ ول امك راصف

ميف مكل ميقتسي اذه نأ بهف :ليق نإف
ءاهقتعأ اذإ كلذ متلق الهف ءاهعاب اذإ ا

 اهّسفن تكلم اهنأو 

مث ءاهرجآ ول امك ءعضبلا ةعفنم ةيولسم
؟ذخأملا اذه مكيلع ضني اذهلو ءاهقتعأ 

 

مو هّتبقر قيتعلا كيلمت يف قتعلا نأ امهنيب ٌقرفلا : لبق
 مل اميف ذفني اذهلو ؛ عيبلا نم ىوقأ هعفان

؛عيبلا فالخب كيرشلا ةصح يف يرسيو هقتعي
هقيتع نم هُكِلمي ديسلا ناك ام اقسإ قتعلاف 

 أ هلعجو «

مو هسفن ِكلُم طاقسإ يضتقي كلذو .ًاررحم
ملا ريغلا كلم يف يرسي قتعلا ناك اذإو . اهلُك اهعفان

 ضح

ذلا هكلُم ىلإ يرسي ال فيكف ءةجبلا هيف هل قح ال يذلا
 بيصن ىلإ ىرس اذإف «جوزلا قح هب قلعت ي

أو ىلوأ جوزلا ٌنح هب قلعتي يذلا كلُم ىلإ هئايرسف :هيف قتعملل ٌّقح ال يذلا ِكيرشلا
 اذهف «ىرح

 .حيحصلا سايقلاو لدعلا ٌُضحم

«ةعفنملا هذه نم جوزلا ٌقح لاطبإ هيف اذهف : ليق نإف
 . ةميقلا ىلإ ٌعجري هنإف «كيرشلا فالخب 

ايرطف «ءطولاب ةعفنملا ىفوتسا دق جوزلا : ليق
رط ول امك ءأقح هل طقسُي ال اهّماود ليزُي ام ٌن

 ام أ

بيع ثودح وأ عاضرب هّحسفي وأ هُدِسفُي
 .هب ٌحسفي نم دنع ةءافك ٍلاوز وأ «

ا ثيدح نم «يئاسنلا هاور اميف نولوقت امف : ليق نإذ
 و. نيب حس نب مساقلا نع «بَهَْم نب

تلاق «ةيراجو مالغ اهنع هللا يضر ةشئاعل
 :لاقف ولك هللا لوسرل كلذ ٌتركذف ءامهقتعأ نأ تدرأف :

تلا نأ الولو ,”قيراَجلا لب مالُعلاب يئّدبا»د
 مالغلا قتعب ةءادبلل نكي مل ًارح جرزلا ناك اذإ عنمي رييخ

ف ءرح تحت تقتع ءهب تأدب اذإف «ةدئاف
 .رايتخا اهل نوكي ال

ا لوسر نأ :ًاضيأ «يئاسنلا نئس» يفو
بَع ٌتْحَن ُتَناَك ومآ اَمبا» :لاق يو هلل

 َيِهه ْتَقَعَمُك ٍدْ

 ."”«اهجُوَر امي ْمَل اَم ٍرامِخلاِب

ليقعلا رفعج وبأ لاقف :لوألا ثبدحلا امأ :ليق
 نب هللا ديبعب الإ فرعي ال رب اذه :ءاور دقو ي

زح نبا لاقو .فيعض وهو بَهْؤَم نب نمحرلا دبع
 ءةجح هيف نكي مل ٌحص ول مث ؛حصي ال ربخ وه :م

:لاق لب «نيجوز اناك امهنأ ف يل أل
ل نيجوز اناك ول مث .ةيراجو ٌدبع اهل ناك 

 مل هرمأ يف نكي م

 اذهل جوزلاب ءادتبالاب اهرمأ هنأ ربخلا يف سيلو ءرحلا تحت ةقتعملا ٌرايخ طقسُي ام ًالوأ دبعلا قتعب

ذلاب ءىدتبت نأب اهرمأ هنأ رهاظلا لب «ىنعملا
ييثنأ قتع نأو «ىثنألا ىلع هقتع لضفل ٍركَّ

 قتع ٌماقم ٌموقي ن

 . انيبم حيحصلا ثيدحلا يف امك ءِركُد

رمضلا ةيمأ نب ورمع نب نسح نب لضفلا ةياور نم هنأل ء«فّعُضف : يناثلا ثيدحلا امأو
 وهو ي

 نع «هدانسإب دمحأ مامإلا ىور دقف ءاهل رايخلا تابثإ يف عرشلا ُمكح رهظو ءاذه ررقت اذإف .لوهجم

للا ديبع همساو «بهوم نبأ فعضل فيعض ٍكئنسب «151/1 يئاسنلا هجرخأ (1)
 . نمحرلا دبع نب ه

 ١ (4979/) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (؟)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ل ةقثعملل ٍرايخلا ِتوبُت يف و همكح يف :لصف
 مآلا ِتَقَيمَأ اًذإ» :ِِلي يبنلا
 . "00وةئاَرف ٌعيطتست

 :ناتيضق اذه نم دافتسُيو
 .ةجوزلاك ةيعجرلا نأل «خسفلل اهرايتخا طقسو حص هعم ماقملا تراتخا نإو :ٌدعجرلا تلطب ؛ٌحسفلا تراتخاف ءاهتدع يف تقتعف ًايعجر ًاقالط اهقلط نإف «كلذن رثأ الف ءاهسفن اهكلم ةلعلا :انلق اذإو .هب ٌحسفلا ةجوزلا كلم نمز يف راسعإلا لاز ول امكو ءهب خسفلا لبق حاكنلاو عيبلا يف ٌبيعلا لاز ول امكو «قتعلاب خسفلا ببس لاوزل ٌسيقأ لّوألاو ؛هلطبي الف قتعلا ىلع رايخلا كلم مّدقتل خسفلا اهل :- هباحصأ دنع روصنملا وه سيلو - هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاق . خسفلا لبق ةءافكلا لوصحو اهل جوزلا ةاواسمل اهرايخ لطب ءرح تحت ةقتعملل رايخ ال هنإ :انلقو راتخت نأ لبق جوزلا قتع نإف ءحصأ ىلوألا ةياورلاو «خسفلا اهل نأ ملعت مل ولو اهرابخ طقس ءاهتطو نب هتنكمو «ققعلاب تملع اذإ لب ؛خسفلا كلمب اهلهجب رذعت ال اهنأ :ةيناث ةياور دمحأ نعو .ءطولا نم نيكمتلاب اهرايخ طقسي مل امهتلهج ولف هب رايخلا توبثو قتعلاب تملع اذإ اذهو ءاهُرايخ طقس ءاهتطوف ءاهسفن نم هتنكم اذإ اهنأ : ةيناثلا . مايأ ةثالث ىلإ هنأ :ثلاثلاو ؛روفلا ىلع هنأ :يناثلاو .اهرحأ اذه :لاوقأ ٌةثالث يعفاشللو .دمحأو «ةفينح يبأو «كلام بهذم اذهلو ءاهئطَو نم ُهْنكَمُت مل ام يخارتلا ىلع اهّرايخ نأ :امهادحإ
 ؟ال مأ قالطلا عقي له .خسفت نأ لبق اهقلط اذإ نولوقت امف :ليق نإ .اهُراَيِخ ٌحص ءملسأ اذإف «نالطبلا ىلإ رئاص دقعلا نأل .همالسإ لبق رايخ اهل ُحِصَي ال :يعفاشلا لوق ىلعو خسفلل اهجلم طقس ملسأ مث ؛هتراتخا نإف «همالسإ لبق راهخلا اهل لوألا كوشلا ىلأ قدرا نمز يف تقتع مث «لوخدلا دعب ةمألا جوز ٌدترا اذإ اذه ٌريظنو . هيلع هُرثأ َبّترتو ؛هلمع رايتخالا لمعو «ةجوز تراص اهنأل ءهعم ميقثو هزاتخت نأ لئنيح ص ءاهعجار اذإف .عنتمم «ةنونيب ىلإ ةرئاص هيف يه نمز يف ٌرايتخالا نإف «قالطلا نمز يف اهُرايتخا ُحِصَي الو «عاجترالا دعب اهسفن راتخت نأ اهلو ؛ةعجرلا نود ماقملاب تيضر اذإ اهايخ طّقسي ال :دمحأ هباحصأ ضعبو يعفاشلا لاقو
 :هعوقو اًنيبت اهجوز تراتخا نإو «عقي مل هنأ اًنيبت تخسف نإف «قالطلا فقوُي : مهّريغو دمحأ باحصأ ضعب لاقو ؛ةجوز اهنأل .عقي معن :ليق
 ؟خسفلا تراتخا اذإ رهملا مكح امف :ليق نإف
 .اهل ال اهديسل نوكيو «ةفصن بجي :ةيناثلاو ءاهتهج نم ةقرفلا نأل ءرهم ال :امهادحإ .دمحأ نع ناتياور امه .نالوق هيفف هلبق تخسف نإو «تماقأ وأ تخسف . 0 ءاوس ءاهديسل وهو رهملا طقسي مل ىّدعب تخسف نإف .هدعب وأ لوخدلا لبق خسفت نأ امإ : ليق
 ؟رايخ اهل له ءاهّمصن ٍتتعملا يف نولوقت امف :ليق نإف
 اهريغ كلمي ال هل ةرّبدم جوزك اهل رايخ ال :انلق نإف ءدمحأ نع ناتياور امهو ءنالوق هيف : لبق

 لَو اهل را الق اهَتطَو نإو ُهَراَف ثَءاَش نإ ءاَمأكَي مل ام رايخلاب يهن ُ

 .م/م/ه دحأ هجرخأ )١(



 (4) دابعلا نيخ يده يف داعملا داز
 رّثكو لق امب قادصلا يف #5 هئاضق يف 1

تام مث ءارهم نيتئام ىلع دقعف ةثام اهّتميقو
ل اهنأل ؛لوخدلا لبق ٌحسفلا كلمت لَو تقتع 

 تكلم و

«ثلثلا نم جّرخت ملف ءفصتنا وأ ءُدهملا طقس
لخب «لوخدلا لبق ٌحسفلا ٌمِيَتميف ءاهّضعب قريف 

 ام فا

 . اهقيمج قتعيف ؛ثلثلا نم ٌجرخت اهنإف «هكلمت مل اذإ

 ال :تلاقف ««عفاش اَنَآ امّنِإ ءال» :لاقف ؟ينرمأتأ :تلاقف ؛ِهِيْعَجاَر ىل» لي هلوق يف :لصف

 : اياضق ثالث هيف .هيف يل ةجاح

 نم هتعافش لاثتما نأ ٌبير الو «هتعافشو هرمأ نيب قّرف اذهلو «بوجولا ىلع هرمأ نأ : اهادحإ

 .تابحتسملا مظعأ

تُي ملو «ةريرب ىلع ٌبَضْعَي مل لكي هنأ : ةيناثلا
يف ةعافشلا نأل ؛هتعافش لبقت مل ذإ اهيلع رك

 طاقسإ 

 للك هتعافش ُنايصع مّرحي ال كلذلف «هاقبأ ءاش نإو ءهطقسأ ءاش نإ ءهيلإ كلذو ءهقح هدنع عوفشملا

 .هرمأ ٌنايصع مرحيو

كي دق عراشلا ناسل يف ةعجارملا مسا نأ :ةثلاثلا
 ءادتبا نوكيف .ةماكلاب حاكتلا دقع لاوز عم ُنو

كنلا ءادتبا هناحبس ىّمس دقو ءًاكاسمإ نوكيف «هثعشت عم نوكي دقو ءدقع
 جووزلا دعب اثالث قلطملل حا

 يناثلا اهقلط نإ : يأ 5٠[ :ةرقبلا] 4 آَمَجاَرَي نأ آَمِييلَع حان الذ اًهَمْلَط نإقط :هناحبس لاقف «ٌةعجارُم يناثلا

كت اعجارتي نأ لوألا ىلعو اهيلع حانج الف
 . اقنأتسم ًاحا

 «ٌةيدَم انلو ٌةَكَدَص اَهْيَلَع َوُم» :لاقو ؛ةريرُب ىلع هب ٌقُدصُت يذلا محللا نم فلي هلكأ يفو : لصف

 ةقدصلا نم ريقفلا هيلإ هيدهُي امم ةقدصلا هيلع مرحت نم لكو ءمشاه ينبو «ينغلا لكأ زاوج ىلع ٌليلد

 نكت مل اذإ اذه هلامب هنم هّيرتشي نأ هل ٌروجي كلذكو «هلحم غلب دق هنألو «لوكأملا ةهج فالتخال

ي نأ هل زجي مل هّتقدص تناك نإف هسفن ةّقدَص
ن امك «ٌةيده اهلبقي الو ءاهّبهي الو اّهّيرتش

 لوسر ىه

 هتقدص ءارش نع هنع هللا يضر رمع لي هللا
 . "مهري ةكاطْعَأ ْنإَو هرَّثْشَت ال» :لاقو

كو لق امب قادصلا يف كي هئاضق يف : رصف
 َرْثَ

ا عم ام ىلع حاكنلا ةحصب هئاضقو
 نارقلا نِم جوزل

لا يضر ةشئاع نع :املسم حيحص) يف تبث
ع يتنث هجاوزأل لَ يبنلا ُقاَدَص ناك : اهنع هل

 ةرش

 ."”ةئامسمخ كلذف ءاَقنو ةيقو

حي هلل لوسر تع ام : نع هللا يضر دمع لاقو
 ىلع هئانب ني نيش نأ الو ؛هئاسن ني ًانيش 

ثيدح :يذمرتلا لاق ."””ةيقوأ ٌةرشع يتنث ني ٌرثكأ
 . امهرد نوعبرأ :ةيقوألاو . ىهتئا . حيحص نسح 

ح نم :«يراخبلا حيحص 7 يفو
ك ىبنلا نأ دعس نب لهس ثيد

اَخِب ْوَلَو حّوَرَم :لجرل لاق لَ
 مّت

 .يدح نم

ٍ 

 ض0

 (1570) مللسمو ,(577) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(14377) ملسم هجرخأ قفز

 0400و (141)و 186(2) دحأو يئاسنلاو )١114(: يذمرتلاو ؛(١١511) دواد وبأ هجرخأ (0)

 .(90165) يراخبلا هجرخأ (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيل رَكو لق امب قادصلا يف كي هئاضق يف
 . 0لحتْسا ٍدَقْك .ًارمت ْوأ ًاقيوَس هيفك ءلِي ٍقادَص يف ىطغلأ ْنَمه :لاق هي ّيبنلا نأ ءرباج ثيدح نم :ادواد يبأ نئس# يفو

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .“"”هزاجأف «معن :تلاق ؟ «نيلعنب ِكِلاَمو ِكِسْفَ ّنِم ٍتيِضَر» : هي هللا لوسر لاقف «نيلعن ىلع تجوزت ةرازق ينب نم ةأرمأ نأ :يذمرتلا يفو
 .09ةّئوؤم ُهُرَسْيَأ كرب حاملا مغ نإ" : هلو يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم :«دمحأ مامإلا دنسم# يفو

 هني الرو اهب لخدف ميل مأ نم ًارهم مركأ تناك دق ةأرماب انعمس امف :تباث لاق ءاهرفَم كلذ ناك لساف .هريغ كّلاسأ امو ءيِرْهَم اذ ءٍمِلْسُت نإف ءكَجّرزتأ نأ يل ّلِحَي الو .ةملسم ٌةأرما انأو رفاك جر كّتكلو ُدَرُي لدي ام ,ةحلط ابأ اي هللاو :تلاقف ميس ٌمُأ بطخ ةحلط ابأ نأ :يئاسنلا يفو ”00,رارألا نو كلم ام اهو دق :قو هللا لوسر لاقف - اهامس روسي - اذك ٌةروسو اذك ٌةروس معن :لاق «؟نآْرُقلا ّنِم ءيش َكَعَم لمه : لكي هللا ٌلوسر لاقف ءائيش ْدِجَي ملف سمتلاف ,(ديِدَح ْنِم ًامئاَح ْوَّلَو سِمَئْلاَ» :لاق ءاعيش دجأ ال :لاق «هائْيَش ُسِمَتْلاَ قل َراَرإ َالَو ٌتْسّنج َكَراَز اهتيطعَأ ْنإ كيد : كي هللا لوسر لاقف ءاذه يراذإ الإ يدنع ام :لاق ؟ُهاَيِإ اهّدضُت ٍءيَش نم كَدْنِع لهق» : وهل لوسر ٌلاقف ٌةَجاَح اهب َكَل نُكَت مل نإ اهّيِنْجُدَُز هللا لوسر اي :لجر لاقف ءٌدايوط ٌتماقف ءّكل يسفن ٌتبهو دق ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف ءِولَي ّيبنلا ىلإ تءاج ٌةأرما نأ :«نيحيحصلا» يفو 1

 .ةجوزلا اهب ُلِحتو ءًارهم اهتيمست ّحِصي نيلعنلاو ؛ديدحلا ٌمتاخو «قيوسلا ًةضبق نأو :هلقأ رّدقتي ال قادصلا نأ ٌثيدحلا اذه نمضتف
 .هرسُو هتكرب ةلق ني اهنأو .حاكنلا يف ةهوركم رهملا يف ةالاغٌملا نأ نّمضتو
 املا هذه نيب ايوتسم اذه سيلو ؟اسايقو ًاصن انركذ ام رهملا نوك ةحصب مكحلا ىلإ سايقلاد «صنلا نم ةرشع وأ ءمهارد ةثالثب رهملا ريدقتب مكحلا نيأو .رهم نع دقعلا الخ امف ءاهّلجأو اهعفنأو روهملا لضفأ نم اذه ناك .نآرقلل هتءارقو «جوزلا مالسإو «نيّدلاو ملعلاب تيضر اذإف هدب عفتنت ةأرملل ًاقح لصألا يف َعِرْش ٌقادصلا نإف ُجوزلا هلْذبي يذلا لاملا نم اهيلإ ٌبحأ اذهو «ملسأ نإ هل اهسفن اهلذبو «ةحلط يبأ مالسإب اهعافتنا نم ميلس ْمأ هتراّمخا يذلا وه اذهو ءاهئادص وه اهتبقرل اهكلُمو اهتّيرحب ايئاشنا ناكو اهئادص اهقثِمٌديسلا لع اذإ امك ءاهقادض وه ملعلاو نآرقلاب اهعافتنا نم اهل لكس ناكو «كلُذ زاج ءاهرهم نِم هضعب وأ نآرقلل هظفحو «جوزلا ملعي تيِضَر اذإ ًةأرملا نأ نّمضتو

 . تاقث هلاجرو ء ١1١5 /1 يئاسنلا هجرخأ )0( . يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم ,01470) ملسمو ؛(0149) يراخبلا هجرخأ (1) . يصرختب 416/١ «يبرعلا نبا ماكحأ» رظنا هدهارش هل نكل فيعض نسب 2146 47/5 دمحأ هجرخأ دز .ييرختب ١/ 41١6 «يبرعلا نبا ماكحأو علم #١ «ةيارلا بصنا رظناو هللا ديبع نب مصاع فعضل فيعض هدنسو 237241 /* يليقعلاو 440 7“ دحأو 0١8400 هجام نباو :(0117) يذمرتلا هجرخأ قف .هقكو دواد وبأ حجرو ءافيعض دنس )0931١(2 دواد وبأ هجرخأ )١(



 نيجوزلا دحا يف هئافلخو لكي همكح يف 116 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

د نم هل ةصلاخ يهو لي يبنلل اهسفن تبهو يتلا ةبوهوملا نيبو
 اهسفن تبهو كلت نإف :نيئمؤملا نو

ناك نإو قادصو يلوب حاكن ةنإف ءهيف نحن ام فالخب «قادصو يلو نع ةدرجم ٌةبه
 نإف «يلام ريغ 

فن بهت ملو ءهعفن نم اهيلإ عجري امل لاملا نع ًاضوع هتلعج ةأرملا
 نم ءيش ةبهك ٌةَدّرجم دبه جوزلل اهس

ىضتقم اذه .لي هلوسر اهب ٌصخ يتلا ةبوهوملا فالخب ءاهلام
 .ثيداحألا هذه 

 هملع الو ؛ىرخأ عفانم نوكت الو آلام الإ ٌقادصلا نوكي ال :لاق نم هضعب يف فلاخ دقو

اور يف دمحأو ةفينح يبأ لوقك «ًاقادص هميلعت الو
 مهارد ةثالث نِم ّلقأ نوكي ال :لاق نمو .هنع ةي

 الو «ةنس الو «باتك نم اهيلع ليلد ال ةذاش رخأ لاوقأ هيفو «ةفينح يبأك مهارد ةرشعو «كلامك

 .بحاص ٍلوق الو «سايق الو «عامجإ
 لمع نأ وأ «ةخوسنم اهنأ وأ لك يبنلاب اهصاصتخا اهانركذ ىتلا ثيداحألا هذه يف ىعدا نمو

جّوز دقو ءاهُدري لصألاو ٌليلد اهيلع ٌموقي ال ىوعدف ءاهفالخ ىلع ةنيدملا لهأ
 نم ةنيدملا لهأ ُديس 

نُي ملو «نيمهرد ىلع هّتنبا بيسملا نب ٌديعس نيعباتلا
 دقو ؛هلئاضفو هبقانم يف كلذ دع لب «دحأ هيلع رك

 ريداقملا تابثإ ىلإ ليبس الو لَو يبنلا هّرقأو «مهارد ةسمخ قادص ىلع فوع نب نمحرلا دبع جّيزت

 . عرشلا بحاص ةهج نم الإ

 7 نيجوزلا دحا يف هئافلخو لَك همكح يف :لصف

 انينِع جوزلا نوكي وأ ءاماذج وأ ًانونج وأ اصرب هبحاصب دجي

رجُع نب بعك نب ديزي ثيدح نم :«دمحأ دنسم» يف
 جّوزت هلي هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ة

 ٌزاَماف ؛ًاضايب اًهِحْشَكي ٌرّصِبأ «شارفلا ىلع عَ هّيوث ْعَضَوَو هاَهْيَلَع ّلَخَد املف ءراّفِغ ينب نم ًءأرما

 . "(ئيش اهانآ امم ذخأي ملو «ِكَباَْب ِكيلَع يِذُح» :لاق مث ءيشاَرِفلا ٍنَع

 اَهلُك «ُصَرَي وأ ٌماَدُج وأ َنوُنُج اهب جر اهب ٌغ ةأرما امّأ :لاف هنأ رمع نع :"”أطوملا» يفو

 .ُهرَغ ْنَم ىلع ٍلُجّرلا ُقاَدَصو ءاَهنِم ٌباَصُأ امب دْهَملا

 ءامهنيب َّقَّرَق ءاهب ّلخد اذإ «ةنوئجملاو «ءامذجلاو ءءاصْرَبلا يف رمع ىضق :رخآ ظفل ىفو

 . ”0اهّيلَر ىلع هل وهو ءاهايإ هييِيمَب اهل ٌقادّصلاو
با نع «ةمركع ثيدح نِم :؛دواد يبأ نئس» يفو

 وبأ ديزي دبع قّلط : امهنع هللا يضر سابع ن

تءاجن ٌةَئْيْرُم ْنِم ٌةأرما حكنو «ةناكر ّمأ هّتجوز ةناكُر
 امك الإ يّنَع يِنْعُي ام :تلاقف لَك يبنلا لإ 

 ركذف ٌةّيِوَح هي ّيبنلا تذخأف ءهئيبو ينيب قّرَفَف  اهِسأَر ْنِم اهنَذَحَأ ةَرْعَعِل  ٌةَرْعّشلا ول يِنمُت

 اهُتقلط ينإ :لاقف ,هةَناَكُر َمَأ كرما عِجاَرف :لاق مث ءلعفف :ءاهُفّلط» : هل لاق كي نإ هيفو «ٌتيدحلا

 «َنيِتَدِل نوم لا نع ا5إ نيل امأَكط : التو ءاَهْعِحْرأ ُتْمِلَع دقه :لاق للا َلوُسَر اي ًاثالث

 ١[. :قالطلا]

لوهجم وهو «عفار يبأ ينب ضعب نع هل جير نبا ٌةياور الإ ثيدحلا اذهل َةَّلِع الو
 وه نكلو ء

 ك0

 ماكر 0 ٠ فيعض ٍدنسب 2197/7 دحأ هجرخأ )1١(

 .718 /9 يقهيبلا هجرخأ (9)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ةىك نيجوزلا دحأ يف هئافلخو لكك همكح يف
 .هلاح ُنّيِبِي ملو «هدنع ةقث ريغ نع الو «باذك ٍ نم اهلمح هنأ جيرج نباب نظُي ال اهيلإ سال ٌةجاح دتشت يتلا ةنسلا هذهل لثم اميس الو يي ا ٍلوسر يلاوم اميس الو .ةنيدملا لهأ نِم نيعباتلا اميس الو «نيعباتلا يف ًارهاظ ٌبذكلا نكي ملو حرج هيف ملعُي مل ام هل ٌليدعت هريغ نع لدعلا ًةياودو «لودعلا تاقثلا ةمئألا نم جيرج ُنباو « يعبات

 .اهرّيخ مث ءاهنلعأف قلطناف :لاق ءال :لاق ؟ٌميِقَع َكّنأ اهتنَلْعَأ :ُدمع هل لاقف ءًاميقع ناكو ٌةأرما جّوزتف ةياَعّسلا ضعب ىلع ًالجر تعب هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نأ :نيريس نبا نع .فوع نب هّللا ٌدبع انأبنأ ءميشُم انثدح :روصنم نب ٌديعس ركذو .رهشأ ةرشع هّلُجأ هللا دبع نب ثراحلاو ؛هولُجْؤي مل ةرمسو ةيواعمو نامثعو ءةنس هوُلَجَأ «ةريغملاو دوعسم نباو ءرمع نكل «ةبعش نب ةريغملاو «ةعيبر يبأ نب ِهَّللا دبع نب ثراحلاو «نايفس يبأ نب ةيواعمو «بدنج نب ةرمسو «دوعسم نب هللا دبعو هنامشعو .رمع نع َةَّعلاب ٌقيرفتلا ءاجو
 . هتأرما نيبو هنيب قَّرف الإو قافأ نإف .ةنس ًانونجم ّلُجأو
 .ناهجو «دقعلا دعب ثداحلا بيعلاو «ةعبسلا بويعلا نم هلثم هبحاصي يذلا بيعلاو «ًالكشم ىثنخ امهدحأ ٌنوكو ءامهّضر وهو ءجولاو «نيتضيبلا لس وهو لّسلاو «نيتضيبلا ٌعطق وهو يصخلاو ءوجنلاو «لوبلا قالطتساو «ةضاحتسالاو ءروصاّنلاو «ريساوبلاو ؛هيف ةلايسلا حورقلاو «جرفلا يف ينملاو لوبلا يجرخم ٍقارخناو ؛مفلاو جرفلا ٍنّتَن يف هباحصألو «نيليبسلا نيب ام ةقرخنم ةءاقتف ةأرملا نوكت نأ :امهيلع دمحأ مامإلا دازو ؛ةصاخ ِةَّنُعلاو ٌبَجلاو ءْنَرَقلاو ماَّدُجلاو « صرَبلاو نوئجلاب ُحَسْفي :كلامو يعفاشلا لاقو «ةصاخ ِةّنْعلاو ٌبَجلاب الإ خسفي ال :ةفينح وبأ لاقو «ةتبلا بيعب حاكنلا ُحَسْفُي ال :امهقفاو ْنَمَو .مزح ُنباو «دواد لاقف «كلذ يف ٌءاهقفلا فلتخاف
 .هقفاو نمو مزح نبا ٌلوق وأ «سايقلا وه ٌُلوقلا اذهو ؛«يعفاشلا باحصأ تاقبط» باتك يف ينادابعلا مصاع وبأ :هاكح نممو .هلاق نم الو َتَّنِظَم الو ةجولا اذه ُفِرْعَي ال مهرثكأو ؛عيبلا يف ًةيراجلا هب رت بيع لك ةأرملا د ىلإ يعفاشلا ٍباحصأ ٌضعب بمذو
 !؟صقن ال لامك اهدنع اذه يتلا بويعلا يف هنع هللا يضر لوقي اذامف .اهيخو مِمَّا :هل دلوب ال وهو ةأرما جول نمل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو «ًافرع طورشملاك وهف «ةمالسلا ىلإ فرصني امنإ قالطإلاو ؛نيدلل فانم وهو ءشغلاو سيلدتلا حبقأ نم هنع توكسلاو «تارّثنملا مظعأ نم كلذك لجرلا ٌنوك وأ ءامُمادحإ وأ ؛نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقم اهّثوكو «ءشرطلاو سرخلاو ىمعلاف ءهل هجو الف ءاهل راسم وأ اهنم ىلوأ وه ام نود ةينامث وأ ةعبس وأ ةتس وأ نيبيع ىلع ٌراصتقالا امأو

 .ةعيرشلا دعاوق نم هبرقو «لوقلا اذه ٌناحجر هيلع ٌفخي مل حلاصملا نم هيلع لمتشا امو تمكحو هلدعو هدراومو هرداصم يف عرشلا دصاقم رّبدت نمو هب نيو هب ٌرُع امي ًانوبغم الو تق ًارورغم هلوسرو ُهّللا مزلأ امو «عيبلا طورش نم ءافولاب ىلوأ حاكنلا يف ةطرتشملا طورشلا نأ امك «عيبلا نم ىلدأ ومد ٌنايخلا ٌبِجوُي ةّدوملاو ةمحرلا نم حاكنلا ٌةوصقم هب لصحي الو ؛هنم رخآلا جوزلا ٌرِفني بيع ّلُك نأ :سايقلاو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 نيجوزلا دحا يف هئافلخو دللي همكح يف ةىاا/

 اهبو ْتِجوُز ٍةأرما امُّيأ :رمع لاق :لاق بيسملا نبا نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي ىور دقو

 قادّصلا يلولا ىلعو ءاهايإ هسيسمب اهرهم اهلف «كلذ ىلع علطا مث اهب لخدف ٌصَرب وأ ماذج وأ ٌنونج

 هَّرغ امك سلد امب

 لهأ عامجإل فئاخملا درابلا نايذهلا باب نم ءرمع نم عمسي مل بيسملا نبا نأب اذه درو

ل اذإ :دمحأ مامإلا لاق «ةبطاق ثيدحلا
نمف ءرمع نع بيسملا نب ديعس لبقُي م

 مالسإلا ةمئأو ؛لبقي 

بيسملا نب ديعس لوقب نوجتحي مهروهمجو
 هللا يضر ٌرَمُع نع هتياورب فيكف ل هلل لوسر لاق :

اباضق نع هلأسي ديعس ىلإ لسري رمع نب للا دس نال يبي
 نم طق ٌدحأ نعطي ملو ءاهب يتفُيف ءرمع 

ل نمم مهدعب نم الو «هرصع لهأ
س ةياور يف ربتعم ٌلوق مالسإلا يف ه

 الو ءرمع نع بيسملا نب ديع

 . مهريغب ةربع

 اهجوزف «نرق وأ ماذُج وأ نونج وأ ٌصَرَي اهبو تحكن ٍةأرما امّيأ :يلع نع يبعشلا ىورو

ّسم نإو ءقلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإ ءاهسمي مل ام رايخلاب
 ."'اهجرف نم لحتسا امب ٌرهملا اهلف اه

 اذإ :لاق ٌرَمُع نع «بّيسملا نب ديعس نع ءكيعس نب ىيحي نع «يروثلا نايفس نع :عيكو لاقو

 رمع نأ ىلع لدي اذهو .هّرغ نم ىلع هب ٌعجريو ءٌقادصلا اهلف ءاهب لخدف «ءايمع وأ ءءاصرب اهجوزت

هجو ىلع ةمدقتملا بويعلا كلت ركذي مل
 يضاق مكح كلذكو ءاهادع ام نود رصحلاو صاصتخالا 

 نع ءرمعم نع :'”قازرلا دبع لاق «حيرش همكحو هئيدو هجلعب لثملا برضُي يذلا ًاقح مالسإلا

 ٍنَسحأب كُجّورُت انإ :يل اولاق ءالؤه نإ :لاقف «حيرش ىلإ ّلجر مصاخ :نيريس نبا نع «بويأ

ش لاقف «ءاشمع ةأرماب ينوؤاجف «سانلا
ف .رجَي مل بيعب كل سلد ناك نإ :حير

 ءاضقلا اذه لمأت

ضتقي فيك «بيعب كل سلد ناك نإ : لوقو
درلا جوزللف ؛ةأرملا هب تسلد بيع لك نأ ي

 لاقو .هب ٌ

 .ٍلاضُع ءاد لك نم حاكتلا دري :ٌيرهزلا

 تيوُز ةياور الإ «بيع نود بيعب ّدرلا اوّصخي مل مهنأ ملع «فلسلاو ةباحصلا ىواتف لمأت نمو

 يف ءادلاو «صربلاو «ماذجلاو «نونجلا :ةعبرألا بويُعلا نم الإ ءاسنلا در ال : هنع هلل يضر رمع نع

نع غبصأ نم رثكأ ًادانسإ اهل ملعن ال ةياورلا لهو «جرفلا
 نب نع يدر . يلَعو َرَمُع نع ءبهو نبا 

ع «نايفس هركذ «لصتم دانسإب كلذ سابع
 اذإ امأو «ٌجوزلا قلطأ اذإ ِهَّنُك اذه .هنع رانيد نب ورمع ن

 ًازوجع تنابف «نسلا ةثيدح ٌةباش اهطرش وأ ؛ءاهوش تنابف «لامجلا طرش وأ «ةمالسلا طرتشا

ركب وأ «ءادوس تنابف :ءاضيب اهطرش وأ ءءاطمش
 .هلُك كلذ يف ُحسفلا هلف ءًييث تنابف ًا

هلف هدعب ناك نإو ءاهل ّرهم الف لوخدلا لبق ناك نإف
 ؛هّرغ ناك نإ اهيلو ىلع مْرُه وهو ءّرهملا ا

َجَر وأ اهّرهم طقس ةّراغلا يه تناك نإو
ذه ىلع صنو .هتضبق تناك نإ هب اهيلع ّع

 ىدحإ يف دمحأ ا

 .طرتشملا وه جوزلا ناك اذإ اميف هلوصأب امهالوأو امهُسيقأ وهو «هنع نيتياورلا

ايخ الف ءاهفالخب نابف ٌةَفص هيف تطرش اذإ :هباحصأ لاقو
 ناب اذإ ةيرحلا طرش يف الإ اهل ر

 ال هنأ «هدعاوقو ُةبهذم هيضتقي يذلاو .ناهجو هفالخب ناب اذإ بسنلا طرش يفو «ٌرايخلا اهلف ءًادبع

 تمس
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 .قيفوتلا هللابو ءعرشلا دعاوقو «سايقلا نع ٍدعبلاو «ضقانتلاو عانتمالا ةياغ يف اذه ؟خسفلا نم عنمتو ءهب مزلت فيكف ءدوسأ سرخأ شرطأ ىمعأ ًاهوشم ًاخيش نابف ءًاحيحص ًاليمج ًاباش هتطرش اذإف «هب اهعاتمتساو اهتذل لامك عنمت امنإو ضرع يف الو هنيد يف هئيشت ال ةئيند ةعانص اذ ٌجوزلا رهظ اذإ خسفلا اهل زاج افاد «ىلوأ اهنكمت مدع عم ٌحسفلا اهل زوجي نألف «هريغب قارفلا نم هنكمت عم خسفلا هل زاج اذإف «قالطلاب ةقرافملا نم ٌنكمتت ال اهنأل ؛ىلوأ هتطرتشا ام تاف اذإ اهل رايخلا ُتابثإ لب ءاهطارتشاو هطارتشا نيب قرف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هيلا اهجوزل ٍةأرملا ةمدخ يف لَك يبنلا مكح يف :لصف

 ؟لاضُملا ءادلا عاونأ نم هّريغ كلذكو ءريسيلا صربلا كلذ نم ءادعإ ُدشأ وهو نكمتملا مكحتسملا برجلاب هنم نكمي الو ءصريبلا نم ٍةّسدعلا ردقب خسفلا نم نيجوزلا ٌدحأ نّكمي فيكو
 .ملعأ هللاو .هابأت اهماكحأو اهدعاوقو ةعيرشلا ٍتافرصت نأ ًانيقي ملعي امم اذهو :هفالخ طرشو ءهنم ةمالسلا لج مس امي الو ههنع هترقث ةدش عم دبحاص قنع يف اال الع بيعلا اذ لعجو ؛هموؤلل اس ُماَرَحلا ُشِغلاو هسيلدتو بامتك نوكي فيكف .بجوأو ىلوأ حاكنلا يف بيعلا َنايب نأ َمِلْعَف ."”ههِقَياَع ّنَع ًهاَصَع ُعَضَي الن «مُهَج وُبأ ان كَل َلاَمَال ٌكوُلْمُصَ ُةَيواَمُم اَن» :مهجلا يبأ وأ ؛ةيواعم حاكن يف هتراشتسا نيح سيق ِتنب ةمطافل نكي يبنلا لاق دقو ,حاكنلا يف بويعلاب فيكف يرتشملا نم هّمُّثكي نأ هملع ْنَم ىلع مّرحو هتعلس بيع ًانامتك عئابلا ىلع مّرح يي ٌيبنلا ناك اذإو

 .امهنيب ةيجوز الف اهجوزتي مل اذإف كش الب ةييعملا ريغ ٌةملاسلا ذإ ءجوزت يتلا ريغ هيلع تلخدأ يتلا نأل :لاق «ثاريم الو ققفن الو ةزاجإ الو ؛هيف هل رايخ الو «دقعتم ريغ هلصأ نم لطاب حاكتلاف ناك بيع يأ ٌدجوف «بويعلا نم ةمالسلا طرش اذإ ٌجوزلا نأ ىلإ مزح نب دمحم وبأ بهذ دقو
 . هلك تيبلا لمعو «ءاملا ٌءاقتساو «تيبلا سنكو ,ٌشرفلاو ؛ٌحبطلاو ٌنيجعلا :ةئنطابلا ةمدخلاو :بيبح نبأ لاق مث ,ةرهاظلا ةمدخلاب ٌيلع ىلع مكحو «تيبلا ةمدخ ةنطابلا ةمدخلاب ةمطاف ىلع مكحف «ةمدخلا هيلإ ايكتشا نيح اهنع هللا يضر ةمطاف هتجوز نيبو ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نيب هك ٌئيبنلا مكح :«ةحضاولا» يف بيبح نبا لاق اهجوزل ٍةأرملا ةمدخ يف ِكَك يبنلا مكح يف :لصف

 . ؟هريمِص هليل الو :لاق ؟نيفص هليل الو :ٌليق ءُدْعَب اهثكرت امف :ٌيلع لاق . ؛مداخ نم امكل ريخ وهف «نيثالثو ًاعيزأ اربكو ؛َنيئالثو ًاثالث ادّمْحاَو «َنيثالثو انك هللا احّبسَم امُكَمِجاَضم امُتْذَحَأ اذإ :امُدْلاَس اًبِم اَمُكَل ريح َوُم ام ىَلع اَمُكلدَأ آلآ» :لاقف «ينظَب ىلع ِهْيَمَدَق دب تدجو ىتح اَنئبَب َدَعَقَف ءاجف :ءاَمُكئاَكَم» :لاقف «ٌموقن انيهذف ءانَعِحاضم انذخأ دقو انءاجف : يلع لاق . هتريخأ وهلا لوسر ءاج املف ءاهنع هللا يضر ةشئال كلذ تركذف ءهْذِجَت ملف ًامداخ هلأستو ءىحّرلا نِم اَهْيَدَي يف ىَتْلَت ام هيلإ وكشت لكي ئبنلا ٍتتأ اهنع هللا يضر ةمطاف نأ :«نيحيحصلا» يفو

 ,(1485) ملسم هجرخأ )00(

 . يلع ثيدح نم .(917/510) ملسمو ,3818(2) يراخبلا هجرخأ (؟)



 امهنيب ٌقاقّشلا ُعَقَي نيجوزلاَنْدَب لك هللا لوسر ْمُكُح 084 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

لُك تلا ةمْذِخ ٌريبُزلا ُمدخأ تنك :تلاق اهنأ ءامسأ نع ٌحصو
 ُسوُسَأ ُتنُكو ءٌّنسَرَف هل ناكو ءه

 . "هنّلع ٌُموقأو ءهل ٌنشَتْخَأ ُتْنُجو

 «هسرف ٌفِلْعَت تناك اهنأ اهنع ٌحصو
 ىونلا لّقنتو «ٌنِجْعَتو َوَلّدلا ُزِرْحَتو عاملا يِقْسَتو

 ىلع

 . "اخسْرَق يّنلث ْىَلَع هل ضرأ نم اًهِسأر

تمدخ ٍفَلَكلاَو ٍفلّسلا نم ةفئاط بجوأف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف
 لاقو ؛تيبلا حلاصم يف هل اه

تعنمو ؛ءيش لك يف اهجوز َمِدْخَت نأ اهيلع :روث وبأ
 بهذ نممو «ءيش يف اهيلع هتمدخ ٌبوجو ةفئاط 

 ىضتقا امنإ حاكنلا ّدقع نأل :اولاق ءرهاظلا لهأو ؛ةفينح وبأو «ءيعفاشلاو ءكلام كلذ ىلإ

 مراكمو عّوطتلا ىلع ُلدت امنإ ةروكذملا ثيداحألاو :اولاق «عفانملا لذبو مادختسالا ال ءعاتمتسالا

 ؟اهنم ٌبوجولا نيأف «قالخألا

نع فورعملا وه اذه نأب ةمدخلا بجوأ نم جتحاو
 ةيفرت امأو «همالكب هناحبس هللا مهيطاخ نم د

 ّنِمُف «تيبلا ةمدخب هُمايقو هّشرفو «هليسغو فّنجعو فّنحطو «هسلكو «جوزلا ٌةمدخو قأرملا

 لالا :هناحبس لاقو 4 :ةرقبلا) 4في َنِلَع ىِرَلا لِ َقَطَول :لوقي ىلاعت هللاو ءركنملا

 . هيلع ٌةماّدَقلا يهف ءاهل ٌمداخلا وه نوكي لب ؛ُةأرملا همدخت مل اذإو 684 :ءاسنلا] « احتل َلَع تروم

 هللا بجوأ امنإف «هبحاص نم هّرطو يضقي نيجوزلا نم ّلُكو «عضبلا ةلباقم يف رهملا نإف «ًاضيأو

عاتمتسا ةلباقم يف اهنكسمو اهتوسكو اهتقفن هناحبس
 ٠ جاوزألا ةداع هب ترج امو ءاهتمدخو اهب ه

 ُفرُعلاو «فرعلا ىلع ُلّرَتُت امنإ ةقلطملا دوقعلا نإف ءًاضيأو
 تيبلا حلاصمب اهُمايقو «ةأرملا ٌةمدخ

سحإو ًاعربت تناك ءامسأو ةمطاف ةمدخ نإ :مهلوقو «ةلخادلا
 ىقلت ام يكتشت تناك ةمطاف نأ هُدري «ًانا

يلع يه امنإو اهيلع ةمدخ ال :يلعل ْلُقَي ملق «ةمدخلا نم
 املو ءادحأ مكحلا يف يباحُي ال لَ وهو .ك

لقي مل ءهعم ٌريبزلاو ءاهسأر ىلع ٌُفلعلاو ءامسأ ىأر
 هّرقأ لب ءاهل ٌملظ اذه نأو ءاهيلع ًةمدخ ال :هل 

هملع عم مهجاوزأ مادختسا ىلع هباحصأ ٌرئاس ّدقأو «اهمادختسا ىلع
 اذه ءةيضارلاو ةهراكلا نهنم نأب 

 .هيف بير ال رمأ

ذهف (ةينغو ةريقفو «ةئيندو ةفيرش نيب قيرفتلا ٌّحِصْي الو
 ٌمِدُحت تناك نيملاعلا ءاسن فرشأ ه

 ةأرملا حيحصلا ثيدحلا يف لكي يبنلا ىّمس دقو ءاَهِكْشُي ملف ةمدخلا هيلإ وكشت قو هتءاجو ءاهجوز

 ٌةمدخ ريسألا ةبترمو «ريسألا :يناعلاو « "00مكَدْنِه ناو ّىُهَنِإَك ءءاسّنلا يف هللا اوُقَتا» :لاقف «ٌديناع

 رظنيلف «قر حاكنلا» :فلسلا ضعب لاق امك «قّرلا نم ٌعون حاكنلا نأ بير الو هدي تحت وه نم

5 0 

0 

فصنملا ىلع ىفخي الو .«هتميرك ُقِرُي نم دنع مكّدحأ
 .نيليلدلا نم ىوقألاو «نييهذملا نم ٌحجارلا 

 ةامكر دك . نإ هل تع رءثو

 امهنيب قاقشلا ُعَقَي نيجوزلا َنْيَب هلي هللا لوسر ٌمُكُح

نع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم : «0ةهتتس# يف دواد وبأ ىور
 دنع تناك لهس َتنب ٌةبيبح نأ ءاه

 ءأتباث 4 ُيبنلا اعدف ؛حْبُصلا دعب هلي ئبنلا تتأف ءاهضعب َرَسكف ءاهبرضف ءساّمش نب سيق نب تباث

 ." غال /1 دجأ هجرخأ (؟) 767/١. دجأ هجرخأ (1)

يحص وهو «صوحألا نب ورمع ثيدح نم )١1801( هجام نباو «(4175) يئاسنلاو )١17(« يذمرتلا هجرخأ (0)
 . ح

 .دهاوش هلو 5714(2) مقرب (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 48٠8 2 امهنيب ٌقاقشلا فَي نيجوزل َنْيَب لك هلا لوسر ٌمُكُح
 اهتقدصأ ينإف :لاق ؛«معن» :لاق ؟هللا ٌلوسر اي كلذ حّلصيو :لاقف ءاَهئِراَكَو اَهِلاَم َضْعَب ْدُخ» :لاقف
 .لَمَتك ,ءاهثراكو امُعْذُح» :كَي يبنلا لاقف ءاهديب امُهو «نيتقيدح

 . (ءاسنلا] 49 طريح انييع 36 لأ نإ انتي أ قوي انتضإ ديرب نإ امه نم اًكعي .ومأ نم نكح أوثسنأت دب ٌّقاَقِشي َميْفِح ْنِإَو) :ىلاعت هلوقب امهنيب ٌقاَقَّشلا ٌعقي نيجوزلا نيب ىلاعت هللا مكح دقو

 :نيلوق ىلع ؟ناليكو وأ «نامكاح اًمُه له : نيَمكَحَل | يف ُفّلَحلاو فلسلا فلتخا دقو
 .ةياور يف دمحأو «لوق يف يعفاشلاو «ةفينح يبأ ٌلوق وهو «ناليكو امهنأ : امهدحأ
 .حيحصلا وه اذهو ءرخآلا لوقلا يف يعفاشلاو «ىرخألا ةياورلا يف دمحأو ؛كلامو «ةنيدملا ٍلهأ ٌلوق اذهو :نامكاح امهنأ :يناثلاو

 نيَمَكَح امهبصن دق ىلاعت هللاو ؛نامكاح ال ناليكو امه :لوقي نمم بجعلا لُك ٌبجعلاو ل
 . اهلهأ نم ًاليكو ثعبتلو فلهأ نم ًاليكو ثعبيلف :لاقل نيليكو اناك ولو «نيجوزلا ريغ ىلإ امهّبصن لعجو

 .لهألا نم انوكي نأب اصتخي مل «نيليكو اناك ولف ًاضيأو
 . امِهيَلُكَوُم ةدارإب نافدصتي امنإ ءامهل ةدارإ ال ناليكولاو مم :ءاسعلا) انبي هنأ ٍقْؤرَب امكضإ ديب نإإ :لاقف امهيلإ ْمُكُحلا لعج هنإف ًاضيأو
 ارقلا ةغل يف ًامكحح ىمسُي ال ليكولا نإف ًاضيأو

 .صاخلا الو

 .كلذ نم ءيش ليكولل سيلو ؛مازلإلاو مكحلا ةيالو هل ْنَم ْمُكَحلاف ًاضيأو

 ماعلا فرغعلا يف الو .عراشلا ناسل يف الو نأ

 ُعلبأ وه امب فيكف «ضحملا ليكولا ىلع قّدصي ال مكاحلا مسا ناك اذإف «كلذ يف ةيبرعلا لهأ نيب فالح الو «توبثلا ىلع ةلاد لعافلا مساي ةهبشم ةفص هنأل «مكاح نم ٌغلبأ مكَحلا نإف ًاضيأو
 , هله

 .حضاو هللا دمحب اذهو فقالخ ىلع ةلاد يه لب جوي هيلع كدت ال اهنأو «ريدقتلا اذه نع اهانعمو ةيآلا ظفل ّدْعُب ٌمولعمو ءاهلهأ نم ًاليكوو .هلهأ نم ًةليكو :نيليكو الكوي نأ امهورمف ءامهنيب قاقش متفخ نإو : اذكه ةيآلا ريدقت ىلإ ٌجوحُي اذهو ءامهريغ ةأرملاو لجرلا نع لُكوُي نأ ٌحِصَي فيكو «نيجوزلا ٌريغ كلذب بطاخ هناحبس هنإف ًاضيأو
 . امتقرف اَقرَقُت نأ امُثيأر نإ :امهل ليقف «ةعيبر نب ةبتغ تنب ةدطاف هتأرماو بلاط يبأ نب ليقع نيب نيَمكَح ةيواعمو سابع نب هّللا دبع نافع نب ُنامثع ثعبو
 .امًتعمج اَعَمْجَت نأ اًمُثيأر نإو ءامتقرف اقّرفت نأ امثيأر نإ اَمُكْيَلَع : نيجوزلا نيب ٍنيَمكحلل لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ٌحصو
 .ملعأ هللاو .مهدعب نمف نيعباتلا نيب فالخلا فرعي امنإو «فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعي الو «نيمكحلا ىلإ مكحلا اولعج ؛ةيواعمو «سابع ُنباو «ٌيلعو ٌثامثع اذهف
 ليكوتو «هريغو ضوعب ةقرُقلا يف جوزلا ليكوت ىلع ناجوزلا ربجي لهف «ناليكو امهنإ :انلق اذإو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 علّخلا يف ذللكي هللا لوسر مكُح 41

ع ؟ناربجي ال وأ «ضوعلا لذب يف ةجوزلا
 كلذ مكاحلا لعج « الكوي ملف ناربجي :انلق نإف «نيتياور ىل

نإ :انلق نإو «نيجوزلا ىضر ريغي نيمكحلا ىلإ
 .٠ نيجوزلا ىضر ىلإ جتحي مل «نامكح امه

 ٌرظن عطقني مل «ناليكو امهنإ :ليق نإف ءامهدحأ وأ ناجوزلا باغ ول ام ينبني عازنلا اذه ىلعو

 ىلع امهرظن ىقبي :ليقو «بئاغلا ىلع مكحلا مدعل امُهرظن عطقنا «نامكح :ليق نإو «نيمكحلا

 «نيرظانلاك امهف ءامهظحل نافرطتي امهنأل نيلوقلا
 :ليق نإ نيمكحلا ٌرظن عطقنا ءناجوزلا َّنُج نإو

 ىلع يلي مكاحلا نآل ؛نامكح امهنإ :لّيق نإ عطقني ملو :نيلكوملا ٌعرف امهنأل «ناليكو امهنإ

 امهيف نامكح امهنأ بير الو «ناليكو امهنأكف ءامهنع نابوصنم امهنأل ًاضيأ عطقني :ليقو .نونجملا

 بناج حجر نم مهنمو «مكحلا بناج حجر نم ءاملعلا نمف «مكحلل نابوصنم ناليكوو «ةلاكولا ةئاش

 .نيرمألا ربتعا نم مهنمو «ةلاكولا

 علُخلا يف كي هللا لوسر مكُح
 نأ «هنع هللا يضر سابع نبا نع : ؟”يراخبلا حيحصا١ يف

 ِتَنأ «سامش نب سيق نب تباث ةأرما

هيلع ٌبيعأ ام سيق نب ٌتباث !هللا لوسر اي :تلاقف لكي ّيِنلا
 يف َرْفُكلا ُهَرْكأ يثكلو «نيد الو يلح يف 

 ةٌقيِدَحلا لبْما» : هي هللا لوسر لاَ معن :تلاق ؛هتَقيِدَح ِهْيَلَع يئن :ككي هللا لوسر لاقف ءمالُسإلا

 . «ةَفيِلظَت اَهْفْلطو

دّوَعُم ِتْنب عيبا نع : "!يئاسنلا نئس» يفو
 ٌرَسَكُف هتأرما َبرض سامش نب سيق نب ٌتباث نأ ءْ

هوخأ ىتأف ءيبأ نب أ دبع تنب ةليمج يهو ءاهدي
 : لاقف «هيلإ لسرأف «ِكي هللا لوسر ىلإ هيكتشي ا

لتو ٌةَدِحاَو ًةضيح َضّيرَعي نأ لي هللا لوسر اهرمأف ءمعن :لاق «ءاهّليِبَس َّلَخَو َكِيَلَع اهل يذلا لح
 قح

 . اهلهأب
 «ساّمش نب سيق نب ٍتباث ةأرما أ « سابع نبا نع :«دواد يبأ نئس» يفو

 ءاهجوز نم تعلتخا

 . "ةّضِيَح ٌدتعت نأ ني ئبنلا اهرمأف

 ؟ ِكاَطْمَأ يلا ُهَتقبِدَح ِهْيَلَع نيٌئرتأ» : لي ئيبنلا لاقف :ةصقلا هذه يف «ينطقرادلا نئس» يفو

 ىّلخو «هلام ذخخأف ءمعن :تلاق ««ةَتَقيِدَح نكلو الك هدايا امد : هل يبنلا لاقف «ةدايزو ْمَحَن :تلاق

 :لاق «سيق نب تباث كلذ غلب املف ءاهليبس
 هدانسإ :يئطقرادلا لاق . ول هللا لوسر ءاضق ٌتلبق دق

 . ماكحأ ةدع يوبنلا مكحلا اذه نّئضتف . حيحص

 نوما آم أوُدْحأَت ل مُكَحَل لب آو» : ىلاعت لاق «نآرقلا هيلع َّلد امك علُحلا ٌداوج : اهدحأ

ندا اي امهلع حاج اه لا ةرثخ اهي الأ مفي نإ هل تو اهي لأ هاي نأ هل اَعبَم
 .1114 :ةرقبلا] دوي 

لا ٍتفلاخ سانلا نم ةّداش ٌةفئاط َعلخلا عنمو
قلطم هزاوج ىلع ليلد ةيآلا يفو عامجإلاو ٌص

 نذإب ًا

او «هنذإ نودب ةفئاط هعنمو «هريغو ناطلسلا
 . هفالخ ىلع روهمجلاو ةعبرألا ةمئأل

 ضعب هلاق امك ًايعجر ناك ولو «ةيدف هايس هناحبس هنأل هب ةنونيبلا ٍلوصح ىلع ليلد ةيآلا يفو

 ,(0151لال) مقرب (01)
 .نسح ثيدح وهو 2145/5 (0)

ح ثيدح وهو :((1776) دواد وبأ هجرخأ ()
 ةضلب سل ص ينطقرادلا هجرخأ (4) .نس



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز فل علُخلا يف كك هللا لوسر مكُح
 . اهاطعأ امم رثكأ اهنم ّدخأي نأ هل نأو ءرثكو لق امب هزاوج ىلع دب دف ا امهلَع حاج الط : هناحبس هلوق ّلدو «هل هتلذب امب جوزلا نم ادتفالا ةأرملل لصحي مل ٍسانلا

 .هنع ريثك يبأ نب ريثك نع «بويأ نع «ةملس نب دامح هركذ ءاهطرُق نم ولو اهعلخا :لاقف ءاهجوز نع تزشن ةأرما باطخلا نب رمع ىلإ تعفرو .©9اهجيثُت ىتح اهل بوث لكو اهل ءيش لك نم تعلتخا هتأرمال ةالوم هتءاج رمع نبا نأ «عفان نع «ةبقع نب ىسوم نع «جيرج نبا نع ًاضيأ ركذو .هنوُد امف اهسأر ٌصاّقِع ذخأي نأ هرمأو فزاجأف «نافع نب نامثع ىلإ كلذ يف مِصوخف .هكلمت ءيش ّلُكِب اهجوز نم تعلتخا اهنأ فتئدح ءارفع نب ِذوَعُم َتْنِب َعّيبْرلا نأ ؛ليقع نب دمحم نب هَّللا دبع نع «رمعم نع ,©0قازرلا دبع ركذ دقو

 . اهاطعأ ام ّقوف اهنم ُلُحأي ال :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع «ةبيتع نب مكحلا نع ثيل نع ؛رمعم نع ,©0قازرلا دبع ركذو
 .اهاطعأ امم ٌرثكأ اهنم لأي نأ لحي ال :سواط لاقو
 . اهيلإ ةدودرم ةدايزلاف اهقادص ىلع ٌةدايز ذخأ نإ :ءاطع لاقو
 . اهاطعأ امم ٌرثكأ اهنم دخأي نأ هل ٌلِحَي ال :يرهزلا لاقو
 .ناسحإب ْحرَسُي مل اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأ نإ :نارهم نب نوميم لاقو
  اهيلإ قاس ام الإ ًائيش اهنم ذخأي نأ زيجُت ال ٌةاضقلا تناك :يعازوألا لاقو
 هداتسإو ءدحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هعمس :ينطقرادلا لاق ؛الف ٌةدايزلا امأ» : كي يبنلا لاقف ؛ةدايزو تت معن :تلاق ؟ هُتَفيِدَح ِهْبَلَع َنيدُرَتأ» : هلي يبنلا لاق «هتأرما َعْلَح دارأ امل سامش نب سيق نب تباث نأ «ريبزلا يبأ ثيدحب اوجتحا هوعنم نيذلاو «ةباحصلا ٍراثآو .نآرقلا رهاظب اوجتحا هوزّوج نيذلاو

 . حيححص

 .اهيلع درت :لاقو «ةدايرلا مرح هباحصأ نم ركب وبأو «ةهاركلا ىلع ٌصنو «لوقلا اذهب ذخأ دمحأ مامإلاو ءاهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هرك هنأ نع هللا يضر يلع نع «هيبأ نع «ينادمهلا نارمع نب رامع نع :ةفينح يبأ نع عيكو ىور امك ءاهتهارك هنع َيوُر نم مهنمو ءاهتحابإ هنع َّيِوُر نم مهنمو «ةدايزلا ٌميرحت هنع َيِوُر نم مهنمف ؤ :ةفلتخم ةباحصلا نم راثآلاو :اولاق
 معن :تلاق «؟ِككّدضأ يتلا ُةئَقيِدَح ِهْيَلَع َنيدرَتْلا :لاق «هقارف ٌبِحَأو يجوز ُضْفْبَأ ينإ هللا لوسر اي :تلاقن لَك هللا لوسر ةأرما تتأ :ءاطع يل لاق :لاق «جيرج نبا نع (9قازرلا دبع ركذ دقو

 . علخلا سفنب هنم تناب دق : اولاقو مهريغو ةعبرألا ةمئألا هعنم ؟كلذ امهل لهف ؛ةدعلا يف اهعجتراو ءاهنم ذخأ ام اهيلع ّدَرَو َعلخلا الياقت اذإف «نيجوزلا ىضر هيف ربتعا اذهلو ءةضواعملا ىنعم هيف نأ ىلع ليلد ٌديدف علخلا هناحبس هتيمست يفو :لصف .امهنع جيرج نبا هاور دقو دل قُم ريبزلا يبأ ثيدحف ًالسرم ناك نإو اذهو . جوزلا ىلع كلذب ايضقف ءمعن :تلاق .هةقيدحلا كلو الق ِكِلاَم نم ايوا امأ» :كي هلل لوسر لاقف «يلات نم ةننل 0 ا 7 00-1000 ها م 0000
 بسسس ل للسس
 .,(11845) مقرب (9) .(018144) مقري (9 .(11867) قازرلا دبع هجرخأ (0) ,(011860) مقرب (0)



4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
) 41 

 علُخلا يف لي هللا لوسر مكُح

ع «رمعم نع :0قازرلا دبع ركزو
هنأ بيسملا نب ديعس نع ءةدانق ن

 روب ب ىو. يف لاق 

نم ذخأ ام اهيلع ٌةريلف اهمجاري نأ
اهتعجر ىلع دهشيلو «ةدعلا يف اه

 لوقي يرهزلا ناكو :رمعم لاق ء

 نسحلا ناكو :ةداتق لاق . كلذ لغم
 .ةبطخب الإ اهعجارُي ال :لوقي

يرهزلاو بيسملا نب ديعس لوقلو
خأملا فيطل «هقفلا نم قيقد ٌدجو 

 هقفلا ٌدعاوق هاقلتت ءذ

ع لمعلا نأ ريغ «هيف ةراكن الو «لوبقلاب هلوصأو
 تماد ام ةأرملا نإف «هفالخ ىل

 يف يهف ةدعلا يف

ع زجنملا هقالط حيرص اهقحليو ءهسبح
لياقت اذإف ؛ءاملعلا نم ةفئاط دن

 ام ىلإ اعجارتو «علخلا دقع ا

ق عنمت مل ءامهيضارتب هيلع اناك
ف +ب اذهو «كلذ عرشلا ُدعاو

 هنم تراص دق اهنإف «ةدعلا ٌدعب ام 

لا نم ٌبطاخ وهف «ةضحم ةيبنجأ
تي نأ هل نأ اذه ىلع لديو «باطخ

:هريغ فالخب هنم اهتدع يف اهجوز
 

عت نأ ةعلتخملا لَو هرمأ يفو :لصف
:نيمكُم ىلع ليلد ؛ ةدحاو ةضيحب ّدت

 بجي ال هنأ :امهدحأ 

اهيفكت لب «ضيح ثالث اهيلع
ص هنأ امك اذهو «ةدحاو ةضيح 

لا ريمأ بهذم وهف «ةنسلا حير
 نينمؤم

رمع نب هَّللا ديعو «نافع نب نامثع
ك نم وهو اهمعو ذّوَعُم تنب عّيبرلاو ؛باطخلا نب 

 ال «ةباحصلا راب

وم عقان نع ؛دعس نب ثيللا ءاوز امك ؛مهنم فلاش م لم
 ب نوت يح لأ مع نبا ىل

للا دبع يت يهو ءارفح ب زوم
«لويبوا يرو ين نم تعلتخا اهنأ هنع هللا يضر رمع نب ه

 اقف 

افع نب نامثع ىلإ اهُّمع ءاجف «نافع
نم تعلتخا ٍذّوعم ةنبا نإ :هل لاقف «ن

 لاقف ؟لقتنتفأ ءمويلا اهجوز 

دع الو ءامهنيب كلارعالو يلا هيو
يوحوا يوي سضحت ىتح كنت ل الأ الإ هيلع ة

 هي

ف :رمع نب هللا دبع لاقف . لبح اهب
ه ىلإ بهذو ؛انملعأو انيخ نامثع

 «هيوهار نب قاحسإ بهذملا اذ

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخا ؛هنع ةياور يف دمحأ مامإلاو

ق ىضتقم وه :لوقلا اذه رصن نم لاق
طيل ضيح َتالَك تّلعج امنإ ةدعلا نإف ؛ةعيرشلا دعاو

 ٌلو

 دوصقملاف «ةعجر اهيلع نكت مل اذإف «ةدعلا ةدم يف ةعجرلا نم نكمتيو «جوزلا ىّورتيف «ةعجرلا نمز

 انيلع اذه ٌضقتني الو :اولاق ءءاربتسالاك «:ةضيح هيف يفكي كلذو «لمحلا نم اهيحَر ةءارب ٌدرجم

َلاعج قالطلا باب نإف ثالث ةقاطملاب
 ليلد اذهو :اولاق .ةيعجرو ةنئاب ًادحاو هيف ةدعلا مكح 

 نأ ىلع

 ُحِصَي الو ءاهمعو «عيبّرلاو «رمع نباو «نامثعو ءسابع نبا ٌُبهذم وهو «قالطب سيلو «خسف علخلا

مإلا ىورف «ةتبلا قالط هنأ يباحص نع
 نع «ورمع نع «نايفس نع ءديعس نب ىيحي نع «دمحأ ما

نع هللا يضر سابع نبا نع «سوواط
 . "!قالطب سيلو ٌقيرفت ُعْلُحلا :لاق هنأ مه

 صاقو يبأ نب دعس نب ميهاربإ نأ ءسوواط نع ءورمع نع ءَنايفس نع « ”؟قازرلا دبع ركذو

نيتقيلطت هتأرما قّلط لجر نع هلأس
 ٌقالطلا هللا ركذ «معن : سابع نبا لاق ؟اهُسكنيأ ءهنم تعلتخا مث «

ب ٌعلخلاو ءاهرخآو ةيآلا لّوأ يف
 . كلذ ني

ال هنإ :نولوقت فيك :ليق نإف
؛ةباحصلا نم متركذ نمل فلاخم 

 نع (؛ةملس نب ٌدامح ىور دقو 

 «هيبأ نع «ةورع نب ماشه
ةركب مأ نأ نهج نع

دبع تحت تناك ةيملسألا 
 تعلتخاو ديسأ نب هللا 

نأ الإ ةدحاو يه :لاقو «كلذ زاجاف «نافع نب نامثُع ىلإ اعفتراف ءامدنف «هنم
 وهف ءًائيش تّمس نوكت 

 مما
 .01119/919) مقرب ()

.ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإ (؟)
 

 .(111/الا) مقرب (م)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 445 علل يف لَو هللا لوسر مكُح
 . نييملسألا ىلوم هنأ نم رثكأب هفرعت ال نامثع نع ةصقلا ءذهل يوارلا ُناَهْجو ةدعلا هيف بجوأل ًاقالط هدنع ناك ولف ؟ةضيحب هيف ءاربتسالا ىري امنإو :ةدع هيف ىري ال وهو نامثع نع ٌحعِصي فيكو :انخيش لاق ءامهريغو ؛يقهيبلاو ءدمحأ مامإلا هيف نعطف دنع هللا يضر نامثع رثأ امأ .مهنم دحاو نع اذه ٌحِصْي ال :ليق . مهنع هللا يضر ةباحصلا ءالجأ نم ٌةئالث ءالؤهف «بلاط يبأ نب يلع نع يددو .ىاليإ وأ ةيدف يف الإ ةئئاب ةقيلطت نوكت ال :لاق ءدوعسم نبا نع ؛ةمقلع نع يعْخَّنلا ميهاربإ نع «فّرصم نب ةحلط نع :ىليل يبأ نبا نع مشاه نب يلع انئدح :ةييش يبأ نبا ركذو . تنس ام ىلع

 ةثالث هددع يفوتسي مل يذلا لوخُتلا دعب قالّطلا ىلع بّنر ىلاعتو هناحبس هللا نأ قالطب سيل هنأ ىلع ُنُدَي يذلاو .رهاظ قرف نيرمألا نيبو :(ا ًاقالط نوكي علخلا نأ ال ةنئاب عقت علخلا يف ةقلطلا نأ ىلع ندي نأ ًاظوفحم ناك نإ «هتياغ مث .ىليل يبأ نبا ظفح ءوس ىلع دوعسم نبا رثأ :اهلثمأو ءهنع هللا يضر يلع نع حصي ال قيرط نم هانيود :مزح نب دمحم وبأ لاقث «بلاط يبأ نب يلع رثأ امأو
0 

 . هيف ةعجرلاب ٌّقحأ جوزلا نأ : اهدحا
 . كلش الب ةباجتسم ةوعد يهو .نآرقلا نيوأت هللا هَمَّلعي نأ لي هللا لوسر هل اعد يذلا نآرقلا ُناَمُجرت ّمهَف اذكهد ؛ظفللا تحت اهلوخد نم ّنُب الف ؛ةروكذملا يه اهنأل ًاعطق نيتقلطو ٍقيدف دعب تقلط ْنَم لوانتي اذهد .4ذنب نيم مل لج الك اَهَتْلط ني :لاق مث «هريغو هلوانتي وأ قباسلاب ٌصتخي نأ امإ لب ءروكذملا هنم ىلخيو ركذي مل نم ىلإ ٌريمضلا وعي نأ زوجي هلو ءامهريغو اهلوانتي هنإف «نيتقيلطت ةقلطملاب صتخي مل نإو اذهو له :ةرقبلا] 4ديِي ْتَدَْفأ ايي اَمهلَ حاج الم أ ةوثخ ايي الأ مف ني َهأ ردع رب لا 06ج 1 لإ اني نكت نم اوت كل هطحل لِ ةرسخإب ميرتك ذأ نيتي ادلاسنإت لكم ُللقلا» : لاق هناحمس هنإف ءقالطب سيل هنوك يف ًادج رهاظ اذهو ءهدعب ةئلاث عوقوو «نيتقلط دعب هزاوج صنلاب تبثو .ةيحاو ٌةضيح هيف ةدعلا نأ ةباحصلا ٍلاوقأو ةنسلاب تبثو «علُخلا يف ةعجر ال هنأ عامجإلاو ٌصنلاب تبث دقو ءءورق ٌةثالث هيف ةدعلا نأ :ثلاثلا .ةباصإو جوز دعب الإ ددعلا ءافيتسا دعي لت الف «ثالثلا نم بوسحم هنأ : يناثلا
 2 *منلا ىضتقم اذهف ءهسنج ريغ ن اهنأ ىلع لد ءِقالٌَّطلا ىحأ ٌريغ ةيدفلا ٌماكحأ تناك اذإو

 .ديخُيو ًاقالط ءادفلا ىري ال يبأ ناك :سوواط نبا نع «جيرج نبا لاقو «قالطب سيلو ٌقيرفت ٌعلخلا :سابع نبا نع سوواط نع ورمع لاقو . سابع نبا لوق ىلإ ٌبهذي ناك يبأ ٌتيأر :دمحأ نب هللا ُدبع لاق «قالطب سيلف ُلاملا هزاجأ ام :لوقي سابع نبا ىلوم ةمركع هنأ ءرانيد نب ورمع ينربخأ : جيرج نبا لاق .هباحصأو سابع نبا مالكو بمحأ مالك ٌرِماظ اذهو :لاق ءانخيش ٌرايتخا وهو دمحأ باحصأل نيهجولا ٌدحأ اذهو «قاللتلا ظفلب ىتح ناك ظفل يأب ًاخسف علخ | ُدْعَي اهظافلأ نود اهدضاقمو دوقعلا قئاقح ىلإ رظن نم مث «ةباحصلا ٍلاوقأو «سايقلاو 0 ىضتقم ج ريغ نم ٍقالطلا ماكحأ ريع 1
 .قيفوتلا هللابو ءاهّظافلأو اهروص ال اهيناعمو اهثئاقح دوقعلا يف ّيِعْرملا نأ دهشت هلوصأو هقفلا ٌدِعاوقو ءًاقالط قالطلا ظفلب هلعج «دوقُحلا ماكحأ يف اهربتعاو ءاهعم فقوو ظافلألا ربتعا نمو

000 



دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
زو ؛لزاهلا قالط يف يي همكح ركذ 156 )ل 

 هركملاو ءلقعلا لئا

اث رمأ كك ىبنلا نأ اذه ىلع ّلُدّي اممو
يلطت علخلا يف هتأرما قلطي نأ سبق نب ب

 اذه عمو «ًةق

يف ٌحيرص اذهو «ةضيحب ٌدتعت نأ اهرمأ
 ًاضيأو ٠قالطلا ظفلب عقو ولو خسف هنأ 

 هيلع قّلع هناحبس هنإف

ل ةيدفلا َّنأ ٌمولعمو «ةيدف هنوكب ةيدفلا َءاكحأ
يعم ًاظفل اهل هناحبس هللا نيعي ملو عظفلب صتخت ا

 ءًنّ

تحت لخدي الو ءدّيَعم ٌقالط ءادفلا ٌقالطو
 توبث يف اهتحت لدي ال امك «قلطملا قالطلا ماكحأ 

 .قيفوتلا هللابو .ةتباثلا ةنسلاب ءورق ةثالثب دادتعالاو ةعجرلا

لطلا يف ِةَْي هللا لوسر ماكحأ ركذ
 قا

لئازو «لزاهلا قالط يف لَك همكح ركذ
 هسفن يف قيلطتلاو هّركملاو ,لقعلا 

ه يبأ ثيدح نم :«نئسلا» يف
ج ٌنُهْلْرَمو دج ٌنْهَُدِج ثالثا : هنع هلل يضر ةرير

 حاكتلا :ٌد

 . ةمجكلاو «قفآللملاو

 اوُهِرْكُتْسا اَمَو َناّيْسّتلاو المكلا يِتْمأ ْنَع ْعَضَو هللا نإف : رابع نبا ثيدح نم هنع :اهيفو

 ا هك
 . هيلع

ِإ يف قاتع الو ّقآلط الد : أك هنع : اهيفو
 , 90قالُغ

َكيَأ» : ىنزلاب قمل لاق هنأ هنع حصو
 .9؟نوُنُج 

 . ””هكنتسُي نأ هب ّرمأ هنأ هنع تبثو

نع َعِفُر ملقلا نأ ملعت ملأ :رَمُْعِل لاق هنأ يلع نع :«هحيحص» يف يراخبلا ركذو
 نع :ثالث 

 ٠ ظقيتسي ىتح مئانلا نعو كِردُي ىتح ٌيِبّصلا نعو «َقيِفُي ىتح نونجملا

 لَمْغَت ْؤأ ملكت ْمَلاَم ءاهّسفنأ وب تئّدَح اًمَع يِتمأل ٌوواَجَت هلل َّنإد :هلو هنع 'حيحصلا» يفو

 و
 هب

هب ْنْنَي مل ام نأ ننسلا هذه تنّمضتف
وأ «نيمي وأ ؛قاتع وأ قالط ني ناسللا 

 «كلُذ وحنو رذن 

 :نارخآ نالوق ةلأسملا يفو ءروهمجلا ٌلوق اذهو ءدصقلاو ةينلاب مزال ٌريغ ٌوفع

تلاو 5194(«2) دواد وبأ هجرخأ )١(
 ؛دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو ء4/؟ مكاحلاو 7089(2) هجام نباو ؛(184١) يذمر

قت دهاوش ثيدحلل نكل ؛ثيدحلا نيل :لاقف يبهذلا هيقعتو «نييندملا تاقث نم بيبح نب نمحرلا دبعو
 نبا ريسفتا رظنا .هيو

 ٠ يجيرختب 010 4074 ١/ «ريثك

ةشئاع» خسنلا ضعب يف فحصت فز
 .باوصلا وه تبثلاو «

 0 «ءافعضلا» يف يليقعلاو 48/1 مكاحلاو 7115(2) نابح نباو 639 /" يراحطلاو ؛(5044) هجام نبا هجرخأ ()

ا هدانسإ رهاظو «يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححصو
للو «ةيوستلا سلدي ديلولا نأ الإ «ةحصل

 اهب موقت ال دهاوشو قرط ثيدح

 ٠ ييرختب 7117 391١/١ «يرعلا نبا ماكحأ» رظناو «هريغو دمحأ هفعض دقو «ةجح

ض نيقيرط نم 17 01/// يقهيبلاو 2198/؟ مكاحلاو ,(504) هجام نباو «.(519م) دواد وبأ هجرخأ (4)
 ةشئاع نع نيفيع

لسم طرش ىلع مكاحلا ةحبحصب ءًاعوقرم
ديبع نب دمحم :لاقف يبهذلا هبقعتو ءم

 «فيعض :مئاح وبأ لاقو ماسم هب جتجب م 

انم وذ ميعن :رخآلا دانسإلا نع لاقو
 .ريك

لبق ام اذكو ءانزلا ثحب يف مدقت فز
 ٠419 ص ه

 .دهاوش هل نسح ثيدح وهو ؛(4599) دواد وبأ هجرخأ ًاعوفرم ءاج دقو «(ه!<م) ثيدحلا رثإ ًاقلعم يراخبلا هجرخأ ()

 . ةريره يبأ ثيدح نم ,(199) ملسمو ,.(0959) يراخبلا هجرخأ (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز هبه هركملاو ,لقعلا لئازو ءلزاهلا قالط يف دك همكح ركذ
 . اعيش اهيف ُلوقأ الف :لاق «ىلب :لاق ؟كسفن يف ام هللا مِلَع دق سيلأ :لاقف .هسفن يف قَّلط نمع نيريس نبا لئس :رمعم نع قازرلا دبع لاق ءاهيف فقوتلا :امهدحأ
 .رخآلا هفلخ امهّدحأ لاز نيضيقن لك كلذكو .لهجلا لصح ملعلا دقف اذإ «لهجلاو ملعلاك اذهو ءرفكلا وهو هدض َلَصَح «بلقلاب مديل امف .«بلقلاب مئاق ٌتباث يدوجو رمأ َناميإلا نإف ءارفك هلاوز ٌسِفن ناك ؛ٌمزاجلا ٌدقعلا لا اذإف ءرارقإلا عم بلقلا ٌدقع وه يذلا ناميإلا لاوزل رفاك وهف كاش وأ هبلقب َرْفُكلا دقتعا نم امأو ءاهّدحو ةينلا ال «ٌربتعملا وه ةينلا عم لمعلا نأ هيف ربخأ هنأل .مهيلع ٌةجح وهف , ؛تايئلاب لامعألا» ُكيدح امأ .ظفلت ريغ ني ةينلا درجمب قانعلاو قالطلا عوقو ىلع اذه نم ءيش يف ةج لد 1 .ءايربألاب ءوسلا ٌّنظو ِءايّرلاو «ٌكشلاو بجُعلاو ءدسحلاو ربكلا ىلع ُبْكاَعُيِو ؛ةعاطلا ىلع مزعلاو «ىضّرلاو لّكوتلا ىلعو هللا يف ةاداعملاو ةالاوملاو «ضخُبلاو ٌبحلا ىلع بائُي اذهلو ؛حراوجلا ٍلامعأك باقعلاو باوثلا يف بولقلا لامعأ نأبو ءاهلعفي مل نإو ذخاؤم قساف ةيصعملا ىلع ّرصملا نأو 1744 :ةرقبلا] «5نأ ري ميسي فمش وأ كيش ف ّاوشبُم نإرإ» : ىلاعت هلوقو ءرفك وهف هسفن يف رفك نم نأو ,؛ِتاّلاب ٌلامعألا امّنإ» : لو هلوق لوقلا اذه ٌةجحو .يرهزلا نع يورو .كلام نع بهشأ ٌةياور اذهو ءهيلع مزج اذإ هغوقو : يناثلاو

 . قطنلا نع ًادرجم بلقلا يف امل نيمسا اسيلو قباتك وأ ةراشإ نم هنع بان ام وأ ؛ناسللاب نيمئاق نييمسمل نامساف «قالطلاو قاتعلا امأو .باقلاب ٌةمئاق اهتايمسم ناعمل ٌءامسأ يهو ءاهلعف ىلع ةبوقعلا قحتسيف اهيانتجا نكمي ةيرايتخا رومأ يهو .بلقلا ىلع تامّرحم ءوسلا ٌّنظو ءايرلاو بجُحلاو ربكلا نإف ؛بلقلا ةيدوبعل ةيفانُم م و ةيئلبلا يصاعملا ىلع هطحتسي امك ءاهيلع ةيوقعلا ٌقحتسي ةيبلق نصاعم وه بواقلا لادم“ ني هيلع بقاعُي ام نإف ؛نيرمألا نيب مزالت الو «باقعلاو باوثلا نع جراخ رمأ ظلت ريغ نم ةينلاب قاتعلاو قالطلا ٌحوقو نكلو .هب ناءولمم ةنسلاو ٌئآرقلاو حف بولقلا لامعأ ىلع ُباقعلاو ٌباوثلا امأو . لجو زع هلل اهكرت اذإ ةنسح هل بتكُت نأ امإو هيلع بتكت ال نأ امإ :نيرمأ نيب وهف ءاهّلَمْمَي ملو ةيصعملا ىلع مزع ْنَم امأو ٌفِصُملا وه اذهف ءهتدواعم ىلع مزعلا هب لصتا لمع انُهف ءاهيلع ّبصأ مث ةيصعملا َلِمَع نميف وه امنإ اذهف ءذخاؤم ٌنساف ةيصعملا ىلع ّرصملا نأ امأو ؟ةينلاب قالطلا عوقو نم اذه نيأف بدعم وأ هل روفغم وه مث :هيفخُي وأ هيدي امب هئبساحم اهيف امنإو .عرشلاب هماكحأب همازلإ ٌدبعلا هيفخُي امب ةيساحملا نأ اهيف سيلف ةيآلا امأو
 /هٌدِعقي الو ءاهانعم لقعي ال يذلا لفطلا ظافلأ ةلزنمب وغل ] مهظافلأف «نيفلكم اوسيلو ؛حيحص دصق مهل سيل مهنإف «لقعلا لئازو ٍناركسلاو نونجملاو مَسْرَبْملاَو مئانلا فالخب اذهو ْلَيَم وأ هب َّدج .همكح هيلع ٌعراشلا َبَّثر هدصق اذإف ؛هفيلكتو هلقع لاح يف ًارايتخا ببسلا هدصقب ٌةربعلاو ءهذِصقي مل وأ كلكملا هدصق عراشلا ىلإ وهف ءاهماكحأو اهتايّيسم كرت امأو «بابسألا فّدكملا ىلإ امنإف ؛هيلإ سيل كلذو ؛همكحل ديرم ُريغ ظفلل ٌدصاق لزاهلا نأ امهنيب ُقرفلاو «هّركملاو لقعلا ٍلئازو «يسانلاو مئانلا مالك ربتعُي مل نإو ربتعم لزاهلا مالك نأ ىلع كلذ لدف ءهب َدَرَه ام ُهَمِزَل ,ةعجرلا وأ «حاكتلا وأ «قالطلاب َلَوَه اذإ فلكملا نأ تنمضتو

 ل



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
كملاو ءلقعلا لئازو ءلزاهلا قالط يف ُهِيَي همكح ركذ 041

 هر

0 
 و

 06 ا

ملو هب ملاغ وهو ظفللا دصق نم نيب ٌقرفلا ةلأسملا و
 ظفللا دِصقُي مل نم نيبو .همكح درُي 

 :ٌةعبرأ عراشلا اهربتعا يتلا ٌبتارملاف ءدانعم ملعي ملو

 .هّمكُح الو ظفللا َدِصْقي ال نأ : ةيناثلا .هب اََقلِتَي الو مكحلا ّدِصقي نأ : اهادحإ
 دِصقُي نأ :ةثلاثلا

 .مكحلاو ظفللا ّدِصقي نأ :ةعبارلا .همكح نوُد اّمفللا

 اذه ىلعو ءهياكحأو هصوصن عومجم نم ديقٌّتسا يذلا اذه .ناتربتعم ناترخآلاو ءوغل نايلوألاف

م نأ ىلع نآرقلا لد دقو هب رب ال وذل هلك ركملا مالك
 رثكي ال رفكلا ةملكب ملكتلا ىلع رْكَأ ن

 ملف «هركملا نع زواجت هناحبس هللا نأ ىلع ٌةنسلا ِتَّلدو ءًاملسم هب يصب ال مالسإلا ىلع هركأ نمو

فأ امأو ًاعطق همالك هب دارُي اذهو «هيلع ِرُكأ امب هُْذِخاَوُي
 وهف ءاركإلاب اهنم حيبأ امف «ليصفت اهيفف هلاع

رحإلا يف طيخملا سبلو «ةالصلا يف لمعلاو «ناضمر راهن يف لكألاك ءهنع زواجتم
 .كلذ وحنو ما

 رمخلا برشك هيف فلتخا امو «هلام فالتإو ءموصعملا لتقك «هب ْذحاَوُم وهف «هاركإلاب حابُي ال امو

؟ال وأ ءاركإلاب كلذ حابي له «ثالتخالاف ؟ال وأ هب دي له ةقرللاو ىنزلاب
 ءءب هذح هيي مل نمف 

 .دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو «ءاملعلل نالوق هيفو هر مل هاركإلاب هحابأ نمو

فألا نأ :هاركإلا يف لاعفألاو لاوقألا نيب قرفلاو
 اهُدسفم لب ءاهُئدسفم غِفترت مل تعقو اذإ لاع

او مئانلا ٍلاوقأ ةلزنمب اهّلعجو ءاهؤاغلإ نكمي اهنإف «لاوقألا فالخب اهعم
 لعفلا ٌةدسفمف «نونجمل

نإف «لوقلا ةدسفم فالخب ةتباث هاركإلاب حابُي ال يذلا
 .هل ًاراتخم هب ًاملاع هلئاق ناك اذإ تبثت امنإ اه

يتع نب مكحلا نع ؛ىليل يبأ نبا نع عيكو ىور دقو
 تلاق :لاق «نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع «ةب

 ينمس :تلاق «هب كيمسأ ام ٍتاهف :لاق «ًائيش تلق ام :تلاقف «ةيبظلا اهاّمسف «ينمس :اهجوزل ٌةأرما

ا نب رمع تتأف «قلاط ٌةّيِلَخ تنأ :لاق ءًاقلاط ٌةيلخ
 ءاهججوز ءاجف «ينقّلط يجوز نإ :تلاقف «باطخل

وزل لاقو ءاهّسأر رمع عجوأف .ةصقلا هيلع ٌصقف
 ريمأ نم ٌمكحلا اذهف .اهسأر ْمِجوأو ءاهديب ذخ :اهج

عقي يذلا ظفللا ُجوزلا دصقي مل امل عوقولا مدعب نينمؤملا
 «قالعلا هب ديرُي ال ًاظفل دصق لب «الطلا هب 

 وأ «ةحّرسم تنأ :هتأرمال لاق وأ «ةرجافب تسيل اهنأ دارأو «ةرح اهنإ : هِمالُع وأ هتمأل لاق ول امك وهف

الو قع عقي ال اذهف «كلذ وحنو رعشلا حيرست هٌدارمو «كّيحرس
 تماق نإو ؛ ىلاعت هللا نيبو هنيب هالط 

 .هب عقي مل مكحلا يف اقداصت وأ ٌةنيرق

ا متلعج مكنإف ءماسقألا يأ نم اذهف :ليق نإف
الو هّركمب سيل اذه نأ ٌمولعمو ؛ةعبرأ ٌبتارمل

 

 ؟ظفللا مكحل ٍدصاق الو «لزاه الو «لقعلا لئاز

لف «هيينعم ّدحأ هب ديرم ظفللاب ملكتم اذه : ليق
زلي الف ءهدري مل ام نود هظفلب هدارأ ام مكح مز

 م

تسا دقو «هدارأ امل ًاحلاص ناك اذإ ظفللاب هدري مل امب
 :لاقف «ةتبلا هتأرما قّلط امل ةّئاكر لَو ٌيبنلا فلح

 ظفللا يف هتّين هنم لبقف « ''”تدرأ ام وه» :لاق ّللآ :لاق هوّللآ» :لاق «ةدحاو :لاق ؛ٌتدرأ ام»

ع تلحي نأ ديرُي وهو «ةتبلا قلاط تنأ :لاق اذإ :كلام لاق دقو .لمتحملا
 كرتف هل ادب مث ءيش ىل

 سس

 ؛ةناكر ثيدح نم ٠٠١. 194/9 مكاحلاو "ل1 طالب /؟ يعفاشلاو ؛(5703) دواد وبأ هجرخأ ثيدح ضعب وه فلز

 .قرط هلو «يبهذلا هقفاوو هححصو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليا هزكملاو ءلقعلا لئازو «لزاهلا قالط يف دلك همكح ركذ
 . مكحلا يف كلذ هنم لبقُي :هنع ةياور يف دمحأ نإ ىتح .دمحأ ٌمامإلاو ,دعس نب ثيللا ىتفأ اذهبو ءاهقلطي نأ درُي مل هنأل ءاقلاط تسيلف «نيميلا

 :روص ثالث اهل ةلأسملا هذهو

 .ًافلاح نوكي الو «لاحلا يف هيلع قّلطت ال هذُهف «هقارم ٌديجنتلا نكي ملو هنيمي نع عجري نأ :اهادحإ

 .2 ةقيقح لزاهلا ٌريغ اذهو ءاهيناعمو اهّقئاقح اهب ٌملكتملا ٍدِصقي مل يتلا ظافلألا ىلع ًماكحألا اوبتري الأ هدابعل هّئاحبس هنم ٌعيرشت اذهو ءاهتقيقحو نيميلا دقع ىلإ فلاحلا دصق مدعل هب ةذخاؤملا هللا عفر امهالكو .همالك ءانثأ يف هللا ىَلَبو دّللاو الك ءفلحلل دصق ريغ نم هناسإ ىلع نيميلا يرجت نأ :يناثلاو .هفالخب ُنيِبتيف هيلع فلح امك هّنظي ءيشلا ىلع ٌفِلحي نأ :امهدحأ «ناعون :وغللاو ء[5+0 :ةرقبلا] 4من ثبسلك اي موي كلَ كي يف ريل هنأ كلاي اَل) :ىلاعت لاق دقو ؛دمحأ باحصأ لوق اذهو «ةدرجملا ةينلا ريغب زيجنتلا يف ىتأ دق نكي مل كلذ دعب ٌزيجنتلا ىون اذإف ءزجنملا عوقو نع ًارصاق ناكف ؛قيلعتلا هب ىون امنإو «عاقيإلا هب وني مل هنأل ءهب ٌعقي ال اذهف .ًازجنم قالطلا لعجيو ؛مالكلا ءانثأ يف نيميلا نع ٌعجري مث .همالك لوأ نِم َنيميلا هٌدوصقم َنوكي نأ :ةثلاثلا .ًاديز تملك نإ :هٌدوصقمو قلاط تنأ :لوقيف ءٌريجنتلا ال نيميلا هدوصقم نوكي نأ :ةيناثلا
 .ًامكحو

 .ءيشب سيل :ًاعيمج الاقف ءهركملا قالط نع ريبزلا ّنباو ءرمع َنبأ تلأس :جرعألا تباث لاقو .هركملا ٌقالط زيجُي ال يلع ناكو .قالطب سيل اذه نإف «كتأرما ىلإ عجرا :هل لاقف «كلذ هل ركذف ءرمع ىتأف ءاهَتّلطن «تبأف هللا اهدشاتف «ينقلطُتل وأ لبحلا ٌنعطقأل :تلاقف هتأرما تتأف :دلسع َراَثْشَيل لبحب ىّلدت ًالجر نأ هنع ٌحصو . هّئقثوأ وأ هّئبرض وأ هتعجوأ اذإ هسفن ىلع نيمأب ٌلجرلا سيل :لاق هنأ رمع نع ٌحصف «هرارقإو هّركملا قالط عوقو مدعب ٌةباحصلا ىتفأ دقو
 #0000 2و ميس معمر ةحلزم «نمد ا لك 5 «سابع نبا نع ؛ةمركع نع .نالجع نب ءاطع ىورو . ؛هئنسا يف روصنم نب ليعس هاور ''”«قالظلا يف ةَلوُلْيَق ال١ :لاقف لك ىبنلل كلذ ٌرِكَّذف ءًاثالث اهقلطف «تبأف ءاهدشانف ؛كّنحبذأل وأ ينقلط هل تلاقو ؛هقلح ىلع ٌنيكسلا تلعجو ؛هردص ىلع هتأرما تسلج ًالجر نأ قلي هللا لوسر باحصأ نم لجر نع ءمصألا نارمع نب ناوفص نع هل نب يزاغلا هاود امب نومنصت اق : لبق ذأ

 نب ديعس ىورو ."' ههيفَع ىَلَع ٍبوُلْغَملاَو ِهوُتْغَملا قالظ الإ رئاَج ياللا لك :لاق هلك يبنلا نع
5 

7 

04 - 
 .هوتعملا ّقالط الإ ٌرئاج ٍقالطلا لك :يلع لاقو . اهقالط ىضمأف «باطخلا نب رمع ىلإ كِل َعِفُرف ءاثالث اهقلطف ؛يئقّلطُتل وأ «كّئذفنأل هللاو :تلاقو ءاَهِجْوَز نطب ىلع هتعضوف ؛ًافيس ُتْلتسا ةأرما نأ «يرفاعملا ليجارش نب ورمع ينثدح ةلاّضف نب جرف انثدح :روصنم

 بببسسسس_ سس :ةيناثلاو ءورمع نب ناوفص فعض :اهادحإ «للع ثالث هيفف :ةلبج نب يزاغلا ربخ امأ :ليق
 .هركملا قالط يف ركنم هثيدح :هلوق يراخبلا نع لقنو «ةلبج نبا فعضب يليقعلا هلعو 2447/5 7 «ءافعضلا» يف ٍليقعلا هجرخأ قفز
 . كورتم وه لب ءاذه ءاطع فعضل فيعض هدانسإو . 78/7 «ةيعانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو 1191(2) يذمرتلا هجرخأ (1)

 ا ل أ أ
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 (4) دابعل ريخ يده يف داعملا داز
لقعلا لئازو ءلزاهلا قالط يف وكي همكح ركذ 444

 مركملاو «

 :مزح نب دمحم وبأ لاق .هب جتحي ال اذه لثمو «هنع يوارلا ةيقب سيلدت «ةثلاثلاو «ةلبج نب يزاغلا نيل

 .طوقسلا ةياغ يف ربخ اذهو

الجع نب ءاطع ةياور نم وهف «زئاج قالطلا لك» :سايع نبا ثيدح امأو
 «روهشم هقعضو ؛ن

 .لوألا نم رش ربخلا اذهو :مزح نب دمحم وبأ لاق . بذكلاب يمر دقو
53 

نع حيحصلاف :رمع رثأ امأو
لعُي الو ءمدقت امك هفالخ ه

و ؛ومعل يرفاعملا ةرصاعم م
 نب جرف

 . فعض هيف ةلاضف
5 

قالط زيجُي ناك هنأ سانلا هنع هاور يذلاف «يلع رثأ امأو
 يدهم نب نمحرلا دبع ىورو ءهركملا 

نع «ديمح نع «ةملس نب دامح نع
يضر بلاط يبأ نب يلع نأ ءنسحلا 

 قالط زيِجُي ال ناك «هنع هللا 

ذ ام هنع حص نإف «هركملا
 ٠ اذهب صوصخم ماع رهف مترك

يا ايي :ىلاعت لاقف «ناركّسلا قالط امأو :لصف
 ٌقَح ئركش رنا ةرككصلا اوبَرَسَت ال انما ن

ل ءربتعم ٌريغ ناركسلا لوق هناحبُس لعجف [:+ :ءاسنلا] «َنوُلوُمَك ام وُلدت
 ٌحصو .ُثوقي ام ٌمَّلْعَي ال هنأ

رقأ يذلا هلوق ربتعيل كنسي نأ ىنّلاب قُملاب رمأ هنأ في دنع
 . ىغلُي وأ هب ٌ

يف «يراخبلا حيحص » يفو
يب رفع امل ؛ةزمح ةصق 

ف وي يبنلا ءاجف ءيلَع 
 هيلع َقْقو

مث ءناركس وهو هّيَّوصو َرظَنلا هيف ٌدَهِصف هُموُلَي
 لي ُيبنلا صكنف « يبأل ٌديِبَع الإ ْمُتْنَأ له :لاق 

 ىلع

 .ةزمح كلذب ذخاؤُي ملو ءًارفُكو هدر ناكل «ناركس ٌريغ هلاق ول ٌلوقلا اذهو :؟”هيبقَع .

سيل :لاق هنأ هنع هللا يضر نافع نب نامُْع نع حصر“
 نبا هاور .قالط ناركس الو ؛نونجمل 

 .هيبأ نع «نامثع نب نابأ نع :يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «عيكو نع «ةبيش يبأ

أ نع سوواط نبا لاقو .ٌدوجي ال ناركسلا ُقالط :ءاطع لاقو
 . زوجي ال ناركسلا ٌقالط :هيب

 . هقالط زوجي ال :دمحم نب مساقلا لاقو
ْ 

نأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ٌحصو
يذلا هّللاب هفلحتساف «قّلط َناَرُكَسي ي

 دقل :وه الإ هلإ ال 

 «يراصنألا ديعس نب ىيحي ُبهذم وهو .دحلا هبرضو «هتأرما هيلإ ّدَّرف «فلحف ؛ُلِقْعَي ال رهو اهقّلط

 يبأو «هيوهار نب قاحسإو «نسحلا نب هللا ٍدبعو دعس نب ثيللاو «ةعيبرو «نمحرلا دبع نب ٍديمُحو

 تاياورلا ىدحإ يف دمحأ بهذمو «ةيعفاشلإ نم هريغو ٌئينزملا هراتخاو «هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ءروث

 رمأي ال يذلا :بلاظ يبأ ةياور يف لاقف ؛اهيلإ هعوجرب حّرصو هّيمذم اهيلع ٌرقتسا يتلا يهو «هنع

لاب رمأي يذلاو ؛ةدحاو ٌةلصخ ىتأ امنإ قالطتاب
 «هريغل اهّلحأو هيلع اهمّرح ٍنيتلصحم ىتأ دقف قالط

 ناركسلا قالط نإ :ٌلوقأ تنك دق :ينوميملا ةياور يف لاقو .ًاعيمج يقتأ انأو ءاذه نِم يخ اذِهف

قالط ٌروجي ال هنأ يلع بلخف « هثنيبت ىتح ٌروجي
 :لاق .هٌُعيِب زجي مل عاب ولو «همزلي مل رقأ ول هنأل «ه

 ٌبهذم اذهو «ُلوقأ اذهبو :زيزعلا دبع ركب وبأ لاق . هّمزلي الف كلذ ريغ نِم ناك امو «ةيانجلا همزلأو

حطلا رفعج وبأ ةيفيحلا نم هراتخاو مهُّلُك رهاظلا ٍلهأ
 مهل هوعقوأ نيذلاو .ٌيخركلا نسحلا وبأو «يوا

 ١ :ذخآم ةعبس

 )١( يلع ثيدح نم :(5:07) يراخبلا هجرخأ .



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الاد هزكملاو ءلقعلا لئازو ءلزاهلا قالط يف كي همكح ركذ

 .هتايانجب ذخاَؤُي اذهلو .فّلكم هنأ :اهّدحأ
 .هل ٌةبوقع قالطلا عاقيإ نأ :يئاثلاو
 .نونامث يرتفملا ٌدَحو .ىرتفا ىذه اذإو ىذه ٌركَس اذإو ءٌرِكَس برش اذإ :اولاق مهنإف ءهمالك يف يحاّصلا ماقم هوماقأ ةباحصلا َّنأ :عبارلاو .ركسلا هيف رثؤُي الف ءاهبابسأب ماكحألا طبر باب نم قيلطتلا ىلع قالطلا بترت َّنأ :ثلاثلاو
 .مدقت دقو «قالطلا يف ةلوليق الد :ثيدح :سماخلاو
 . مدقت دقو .؛هوتعملا ٌّقالط الإ زئاج ٍقالط ص : ثيدح :سداسلا
 رمع قرفف ةوسن عبرأ هيلع دهشو «باطخلا نب رمع ىلإ َعِفرف .ناركس وهو هّئأرما قلط الجر نأ ءديبل يبأ نع «ثراحلا نب ريبزلا نع ؛مزاح نب ريرج نع ,نوراه نب ديزي انثدح :ديبع وبأ لاق . سابع نبا نع هُريغ هاورو «ةيواعمو رمع نع ديبُع وبأ هاورف «قالطلا هيلع اوعقوأ ةباحصلا نأ :عباسلاو

 .ناركسلا ٌقالط زاجأ ةيواعم نأ «بّيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع .ةعيبر نب رفعج نع ,ديزي نب عفان نع ءميرم يبأ نبا انثدحو :لاق
 . ًالصأ ٌةجح هنم ءيش يف سيلو هب اوجتحا ام ٌعيمج اذه
 .فّلكمب سيلف .لوقي ام َلِقعي ال نمو قعلا ٍفيلكتلا رش نأ ىلع ٌدقعنم عامجإلا ذإ «لطابف ءفلكم هنأ وهو ءّرألا ٌدخأملا امأف
 .هب نولوقي ال مهو رمح اهنأب ملاع ريغ وأ ءاهيرش ىلع ًاهركم ناك اذإ ةقالط عقي نأ بجول ًفلكم ناك ولف ءاضيأو
 . ىهني الو رمؤُي الف ٌلِقْعَي ال نم امأو ءقالصلا دارأ اذإ ركسلا نع يهُن هنأو «يحاصلا ىلع وأ «باطخلا ُلِقعي يذلا ىلع هّلمح بجيف ءهباطخ امأو
 :نيقرفب اوقّرف «هلاوقأ نود هلاعفأ اوربتعا نيذلاو .”زقعلا هل ربتعُي لعف َلُك يف نونجملاك هنأ دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهد ءطقف رمخلا َّنح الإ ٌدح الو ٌدقع هُمزلي ال : يّنَبلا نامثع لاقف «قافو لحم ال عازن لحمف فتايانجب هُمازلإ امأو
 :كلذ لاق نم ىلع ًاركنم دمحأ لاقو . اهلوصأو ةعيرشلا ُدعاوق هابأت امم اذه ؟ٌدحلا هنع طقسي فيك ركسلاب هّمرُج فعاضت اذإف ءًادحاو ًامرج ىتأ اذإ ٌدحلا هيلع ماقيف «كلذ لعفو ٌركَس «بارجلا وأ ةقرسلا وأ ىنزلا وأ هريغ لتق دارأ نم لك ذإ «صاصقلا ليطعت ىلإ ٌةعيرذ هلاعفأ طاقسإ نأ :امهدحأ

 .ءوس مالك اذه «نونجملاو مسْربملا ةلزنمب ناك .ةالصلا وأ مايصلا

 رشتنم ٌداسفو «ضحم ٌررِض هلاعفأ ٌءاغلِإف .تعقو اذإ اهؤاغلإ نكمُي ال اهدسافم نإف «لاعفألا فالخب هيف ةدسفم ال لقاعلا ريغ ني ةرجملا لوقلا نأل «ةدسفم نّمضتي ال هلاوقأ ءاغلإ نأ :يناثلا قرفلاو

 . هليعتم

00 

 هلاعفأو هلاوقأ نيب ٌةيوستلا تناك احصي مل نإو «قاحلإلا لطب ناقرفلا ناذه مص نإف هلاوقأ فالخب



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ملاو ءلقعلا لئازو لزاهلا قالط يف ِْلَي همكح ركذ لم

 هّرك

هل ٌةبوقع هب قالطلا عاقيإ نأ وهو يناثلا ذخاملا امأو
 هيفكي ّدحلا نإف «فعضلا ةياغ يفف 

 «قالطلاب ةيوقُعلاب ةعيرشلا يف انل دهع الو ءدحلاب ةبوقعلا هذه نم هناحبس هللا ىضر لصح دقو «ةبوقع

 . نيجوزلا نيب قيرفتلاو

بابسألاب ماكحألا طبر نم هب قالطلا ٌعاقيإ نأ :ثلاثلا ٌذخأملا امأو
 داسفلا ةياغ يفف «

 نونجملابو ءرمخ اهنأب ًالهاج وأ ءًاهركُت ركس نمم قالطلا َعاقيإ بجوُي اذه نإف ء«طوقسلاو

ا طبرُي ىتح ٌببس ناركسلا ٌقالط نأ مكل تبث لهو :لاقُي مث «مئانلابو لب مَسْرَبُملاَو
 لهو ؟هب ُمكحل

 ؟كلذ يف الإ ازنلا

لاك هولعج ةباحصلا نأ وهو :عبارلا ذخأملا امأو
 َرِكَس اذإو ءٌّرِكَس برش اذإ :مهلوق يف يحاص

:مزح نب دمحم وبأ لاق .ةتبلا حب ال ربخ وهف :ىذه
 ًايلع هللا هزئ دق بوذكم ربخ وهو 

لا نم هيفو ؛هنم فوع نب نمحرلا دبعو
جيإ هيف نإف «هنالطب ىلع لدي ام ةضقانم

 نم ىلع دحلا با

 .هيلع لح ال يذاهلاو «ىذه

 بجول ّحص ولو خِصَي ال ربخف « 'قالطلا يف ةلوليق ال» :ثيدح وهو :سماخلا ذخأملا امأو

ذهلو «لقعي ال نم نود ُلِّقعي فّلكم قالط ىلع هّلمح
 ٍمَسْربُملاو نونجملا ٌقالط هيف لخدي مل ا

 . يبصلاو

لا قالط الإ زئاج قالط لك :ربخ وهو ءسداسلا ذخأملا امأو
 «حصي ال ءاوس هلثمف ؛؛هوتعم

ركسلا نأ :ثلاث باوجو .فلكملا يف ناكل حص ولو
 دقو هب قحلُم امإو «هوتعم امإ ُلِقعَي ال يذلا نا

 .هب ملكتي ام يردي الو ءهل لقع ال يذلا :ةغللا يف هوتعملا :اولاقو هوتعم هنأ ةفئاط تعدا

 حصف «كلذ يف نوفلتخم ٌةباحصلاف «ٌقالطلا هيلع اوعقوأ ًةباحصلا نأ وهو :ٌعباسلا ذخأملا امأو

 . هنع هانيكح ام نامثع نع

 ةيناثلا يفو «ةاطرأ نب جاجحلا امهدحأ يف «نيقيرط نم هنأل «دنع ٌحِصَي الف «سابع نبا ٌرثأ امأو

 .نافع نب نامثع امهفلاخ دقف «ةيواعمو رمع ُنِبا امأو «ىبحي يبأ نب ميهاربإ

ح ةياور يف دمحأ مامإلا لاق دقف «قالغإلا قالط امأو :لصف
 هللا يضر ةشئاع ٌتيدحو :لبن

يف قاتع الو ٌقالط ال» : لوي لكي يبنلا تعمس :اهنع
 هاكح ءدمحأ ضن اذه .بضغلا ينعي ,«قالغإ 

 .دمحأ ريسفت اذهف ؛«رفاسملا دازدو «يفاشلا» يف ركي وبأو «لالخلا هنع

 وبأ هرسفو .«طلغ ىلع قالطلا باب» : هيلع مجرتو «بضغلا هنظأ : "!هتنس» يف دواد وبأ لاقو

 ةعفد ثالغلا تاقلطلا عاقيإ نع ّيهن وه :ليقو «نونجلاب امهريغ هرسفو «هاركإلا هنأب هٌريغو ديبُع

رلا قلمك «ءيش هنم ىقبي ال ىتح ُقالطلا هيلع لع «ةدحاو
 .يورهلا ديبُع وبأ هاكح ؛نه

لف ؛هّبلق لجرلا ىلع قلغُي نأ قالغإلا ٌةقيقحو :انسيش لاق
 هنأك ءهب ملعي ال وأ ؛مالكلا ٌدِصقي ا

 ال ثيحب ربصلا ُةلقو ءردصلا ٌنيض :َقّلَكلا :دربملا سايعلا وبأ لاق :تلق . هّثدارإو هدصق هيلع قلغنا

ملاو هّركملا الط كلذ يف لخديو :انخيش لاق «ًاصلخم دجي
 «بضغ وأ ركُبب هَلقع لاز نمو «نونج

 .لاق امي هل ةفرعم الو هل دصق ال نم نحو

 لكل تلك (؟199) مقرب 01



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار ليا حاكنلا لبق قالطلا يف هي هللا لوسر مكح

 :ماسقأ ةثالث ىلع بضغلاو
 . عازن الب هقالط ٌعقي ال اذهو :لاق امب هّيحاص ٌرُعشي الف «لقعلا ليزي ام : اهدحأ
 . هثالط عقي اذهف ءهدصقو ٌلوقي ام روصت نمي هّبِحاص عنمي ال ثيحب هيدابم يف نوكي ام :يناثلا
 .هجتم يوق ةلاحلا هذه يف عوقولا مدعو ءرظن لحم اذهف «لاز اذإ هنم طرف ام ىلع ٌمَدني ثيحب هتين نيبو هنيب لوحي نكلو «ةيلكلاب هلقع ليزي الف هب ٌدتشيو ٌمكحتسي نأ :ثلاثلا

 .هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع ٌثيدح :لاقف ؟حاكتلا لبق قالطلا يف خص ءيش هيأ :تلقف ليعامسإ نب دمحم تلأّسو «بابلا اذه يف ءيش ٌنسحأ وهو ءنسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ."”ُكِلمَي أ امي ُهَل الط الو ُكِلمَي ال اًميِف ُهَل َقْنِع الو ُكِلْمَي ال اًميف كك نْبال َرْذَن الد : هلي هللا لوسر لاق :لاق .هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم :«نتسلا» يف حاكنلا لبق قالطلا يف ٌهِْكَي هللا لوسر مكح
 ."ُكيمَي اًميذ الإ ِرْذَ ءاَقَو الو ُكِْمَي ايف الإ َعَِب ال١ :دواد وبأ ىودو
 . وكلم َلْبَق قع ًالَو حالا َلْبَ قال آل» :لاَك لَو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةَمّرْحَم ٍنِب روسملا نع :«هجام نبأ نئس» يفو
 , ©9«حاكن َّلْبَق ٌقآلَط ال» : هعفري هللا دبع نب رباج نع امهالك .حابر يبأ نب ءاطعو «ريكنملا نب دمحم نع «بئذ يبأ نبا انثدح :عيكو لاقو
 .حاكن دعب نم الإ ٌقالط ال :هنع هللا يضر سابع نبا لاق :لوقي ًءاطع ٌتعمس :لاق ؛جيرج نبا نع 2 قازرلا ٌدبع ركذو

 .نهومتحكن مث تانمؤملا متقلط اذإ :لقي ملو [44 :بازحألا] «شوششفلطم دش ٍبتئمؤمْلا ُمُثَحكَد اذإ9ل :لوقي ىلاعت هللا نإ ءاذه يف أطخأ :سابع نبا لاقف ءزئاج وهف كتي مل ام قّلط نإ :لوقي دوعسم نبا نأ سابع نبا غلب :جيرج نبا

 .كلم دعب نم الإ ٌقالط سيل : يلع لاقف ؛قلاط يهف ةئالف ٌتجوزت نإ :لاق لجر نع لِئَس هنأ ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع :ديبُت وبأ ركذو
 .ثيدحلا لهأ ٌروهمجو ءهباحصأو دوادو « مهباحصأو «قاحسإو ءدمحأو «يعفاشلا بهذ هيلإو ةشئاع ٌلوق اذهو .اهامس نإو حاكن دعب نم الإ قالط ال :لاق هنأ هنع هللا يضر هنع تبثو
 ًاملكتم هّلعجي ال ةفصلا ُدّدِجتو ؛ةيبنجأ كاذ ذإ يهو ءاقلعم مّدقتملا قالطلا ىلإ ًادانتسا كلذ نوكي امنإف تقلط ول اهنأ َمِلمف ءًاقالط نوكي ال حاكتلاو ءاهحاكي وه ٌةّدجتملاو «ةيبنجأ قّلعملا قالطلا َنيح اهنإف «لاحم كلذو «ةيبنجأل ٌقّلَطُم ءقلاط يهف ةنالف ٌتجوزت نإ :لئاقلا نأ لوقلا اذه ةجح نمو

 .(1141) يذمرتلا هجرخأ )١(
 .نسح ثيدح وهو «(51940) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .نسح هداتسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ,(044) هجام نبا هجرخأ
 .(01458) مقرب (©) .تاقث هلاجر (4)
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 ضئاحلا قالط ميرحت يف هلو للا لوسر ُمُكُح #10 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

كنلل راتخم اهدوجو دنع هنإف ءاهدوجو دنع قالطلاب
 لاق ول امك ؛خِصَي الف ؛قالطلل ديرم ٌريغ حا

 .فالخ ريغب قلطت مل تجوز يهو ُتّلَخدف «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :ةيبنجأل

لاق ول هنإف ؟قتيلا قيلعتو قالطلا قيلعت نيب ٌقرفلا امف : ليق نإف
 ّحَص ءرح وهف ًانالف تكلم نإ :

 ؟كلملاب قتعو ٌقيلعتلا

نع ناتياور امهو «نالوق قتعلا قيلعت يف :ليق
 ؛قالطلا قيلعت يف ناتياور هنع امك «دمحأ 

حصأ هيلعو هصوصن ُرثكأ هيلع يذلا هبهذم نم ٌحيحصلاو
 ٌقرفلاو ,قالطلا نود قتعلا قيلعت ٌةحص هبا

 نوكي نأ ٌحِصّيو ءريغلا كلم يف ذفني هنإف «كلملا ذوفن ٌدِمتعي الو «ةيارسو ةوق هل ٌّقتِعلا نأ امهنيب

 ول امكو «هئارشب مّرحملا همحر يذ نع قتعلاب هكلم ٌلوزي امك «ًاعرشو ًالقع قتعلاب هلاوزل ًايبس كلملا

تعلا طرشب هارتشا وأ ءرذن وأ ةرافك يف هقتعيل ًادبع ىرتشا
 ًاببس كلملا لعج هيف عرشُم اذه لجو «ق

 سيلو «هبوبحم ىلإ ةيضفم ةليسو لكي هيلإ ٌلسوتلا هناحبس هللا عرشف «ىلاعت هلل ةبوبحم ةبرُق هنإف «قتعلل

 ًاببس حاكنلاب عضْبلا كلم لعجي ملو «هيلإ لالحلا ٌضغبأ وهو هللا ىلإ ٌضيغب هنإف «ٌقالطلا كلذك

 .ةتبلا هتلازإل

 هللا ينانآ نثل :هلوقك «رربتلاو تاعاطلاو ٍبَرُقلا رذن باب نم كلملاب قتعلا قيلعت نأ ٍناث ٌقرفو

هقلع ام همزل ظرشلا َدِحُو اذإف ءاذكو اذكب نقدصتأل هلضف نِم
 دول اذهف ؛ةدوصقملا ةعاطلا نم هب 

 .رخآ نول كلملا ىلع قالطلا ٌنيلعتو

سفنلاو ضئاحلا قالط ميرحت يف ولكي هللا لوسر ُمُكُح
 ءا

 ةلمج ثالثلا عاقبإ ميرحتو ءاهرهط يف ةءوطوملاو

تأرما قلط هنع هللا يضر رمع نبا نأ :«نيحيحصلا» يف
 ؛عيك هلا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو ه

ف وهلا لوسر كلذ نع هنع هللا يضر باطخلا نب مح لأسف
 ىلح اهكيشيل من اهرب مه :لاق

و «كِلذ دعَب كَسْأ ءاَض ْنإ مث َرهظَت مك .ضيحت مث رت
 يتلا ٌةَدِلا َكْلَيُق ءسسَمي ْنَآ َلْبَق ٌقلطُي ًءاَش ْنِإ

 . "')وهاَسْنلا اهل َقّلطُت ْنَآ ُهّللا َرَمآ

 . "'«الياح وأ ًارهاط اهنلطيِل مَ ءاهنجاريخ رمد :ملسملو
 . "”«ىلاعت هللا ُهَرَمأ امك َةّدِمْنِل ٌقاللكلا كلذ سمي ْنأ لبق ًارهاط اهّقّلط ءاش ْنإ» : ظفل يفو

يف اهلل مث اهئجارَك هرم : يراخبلل ظفل يفو
 . “هاهي لبق 

 نب هللا دبع قلط :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «يئاسنلاو «دواد يبأو ءدمحأل ظفل يفو

ري ملو كي هللا لوسر هيلع اهّدرف «ضياح يهو هّئأرما رمع
 وأ ْنلطْيْلَك ُتَوُهَط اذإ» :لاقو ءًائيش اه

قي هللا لوسر أرق :هنع هللا يضر رمع نبا لاقو .؛(ُكِيْمُيِل
 4 َنُهوُعَللَم نزلا دلع | يلا ايآَبط : 

 (ه)# ية
 َنِهَتَذِع ٍلبُق يف ١[ :قالطلا]

 )1١( ملسمو «(05861) يراخبلا هجرخأ )141901(.

 .66 ح) (149/1) مقرب (0
 .(4 ح) (1891) مقرب (6

 .(0778) يراخبلا هجرخأ (1)

 .تاقث هلاجرو «(هدمه) ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو «(514) دواد وبأو 0694(«2) دحأ هجرخأ (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لي ٍضئاحلا قالط ميرحت يف يي هللا ٍلوسر ُمُكُح

 . مارح ناهجوو «لالح ٍناهجو :هجوأ ةعبرأ ىلع ٌقالطلا نأ مكحلا اذه نّمضتف
 .اهلمح ًانيبتسم ًالماح اهقّلطُي وأ ء عامج ريغ ني ًارهاظ هتأرما قّلطي نأ :نالالحلاف
 لوخدملا قالط يف اذه :هيف اهعماج رهط يف اهقْلطُي وأ «ضئاح يهو اهقّلطُي نأ :نامارحلاو

 . اهب

 لبق قالطلا ٌةحابإ امهيف ناتللا ٍناتيآلا ناتاه الولو ىماَتلا اَهَل ىَّلطُت نأ ُهَّللا ّرمآ يتلا ٌّدِعلا َكْلتْ» :هلوقب لك هللا لوسر هيلع هّبنو ءاهل ةدع ال هذهو ١[ :قالطلا] 4َنَّنِعِ َنُهومْلََف» :ىلاعت هلوق اذه ىلع لد دقو ء[44 :بازحالا] 4 اَبوُدََ وِ ني نه د ا .يرخوشتت نأ لق نم وسَْلط ّرُث تتمْؤُْل رشحت اذإ ًاَونَماَ نيل اباكي» :ىلاعت لاقو [*7 :ةرقبلا] © هَ َّنهَ اوُسرْتَك وأ ٌنُهوُمصَت مل اَم َهآَسِْلَ هذ نإ يلع َحامْج ال :ىلاعت لاق امك ءًارهاطو ًاضئاح اهُقالط زوجيف ءاهب لخدي مل نم امأو
 هت ْنأ

 .اهيلع هل ةدع ال ْنَم قالط نم عنمل ؛لوخدلا

 20 ُلثوأ الفأ !هللا لوسر اي :لاقف ءلجر ماق ىتح .همُكِرهظأ نيب انأَ للا باتُكي ُبَعْلُيا» :لاقف ؛نابضغ ءاقف «ًاعيمج ِتاقيلطت ثالث هتأرما نّلُط ٍلُجر نعلم هللا لوسر ٌريخأ :لاق «ديبل نب دومحم ثيدح نم :هريغو «يئاسنلا نئس» يفو
 ,©0 كيما ٍقالط ني كَرمأ ايف هللا تيصعو «كَريغ ًاجوز حكت ىتح َكيلَع كمرَح دقن ثالث اهتقّلط َتْنُك نإو ءاذهب ينرمأ لك هللا لوسر ًانإف ءنيئَرَم وأ هرم َكَنأَرْما تفل نإ ّتْنَأ اّنَأ :لاق قالطلا نع لثس اذإ ناك هنأ .هنع هللا يضر َرَمُع نبا نع :«نيحيحصلا» يفو
 . ًاضئاحو ًارهاط اهب ٍلوخدملا ريغ ُقيلطت ٌروجيو :ةعومجم ًاثالث اهقيلطت زوجي ال امهالكو ءاهب لوخدم ُريغو ءاهب ٌلوخدم :ناعون ةقّلطملا نأ ٌصوصنلا هذه ُتَدَّمضتف
 .هل ٍدصاق ءظفللا لولدمب ملاع ءراتخم فلكم ني ناك اذإ هحابأو هيف هللا نذأ يذلا قالطلا عوقو ىلع نوملسملا ٌعمجأو «قالطلا ني هلوسر ناسل ىلع ُهَّللا هعرش يذلا اذه .هّلبق زوجيو «ةباصإلا رهلش يف ءطولا دعب اهقالط ْرُجَي مل ًالئاح تناك نإو «هلبقو ٍءطولا دعب اهُقالط زاج ؛لمحلا ةّئيبتسم تناك نإف :ًارهاط تناك نإو ءاهّقالط مرح ءءاسفن وأ ًاضئاح تناك نإف ءاهب ٌلوخدملا امأو

 :ناتلأسم هيفو .كلذ نم مّرحملا عوقو يف اوفلتخاو 1
 .هيف اهعقاو يذلا رهطلا يف وأ «ضيحلا يف قالطلا :ىلوألا ةلأسملا
 هيلع علطا ام فالخلا ني هيلع يفخو .هملع غلبمب لاقو :هعوقو ىلع َعامجإلا ىعدا نم ْمَِو دقو «فلخلاو فلسلا نيب ًاتباث لزي مل مّرحملا قالطلا عوتو يف فالخلا نإف :ىلوألا ةلأسملا امأف .هاطش هيلإ تهتنا ثيح ىلإ ىعسو «هاوق هيلإ تهتنا ام َلَمَح ْنَم َرِدُع دقلو ءهاطختي ال ليبسو ىفادعتي ال ٌدِرْوَم سانلا نم لكلو ءمايإ الإ ْمُكَحُي الو ءهاوسب ٌمتأي ال ليلدلا بلاط نأو «ةيآ لُك هتءاج ولو هدلق ْنَم كرتي ال بطعتملا دّلقملا نأب ملعلا عم «نيتفئاطلا مادقأ ىهتنمو «نيقيرُقلا جَجُح ركذنو ءًاريوصت امهانركذ امك ءًأريرقتو ًاريرحت نيتلأسملا ركذن نحنو «ثالثلا عمج يف :ةيناثلا ةلأسملا

.)140/1( 
 ملسمو 865514(2) يراخبلا هجرخعأ () .نيل هدانسإو 47 يئاسنلا هجرخأ
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 ضنئاحلا قالط ميرحت يف لَو للا لوسر ُمُكُح ليي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ااا ا (؟) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 

لعل هيردُي امو «بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم# :دمحأ ُمامإلا لاق دقو «هُريغ
 فيك .«اوفلتخا َسانلا 

 نيمدقتملا نع توبغلا ٌمولعم ةلأسملا هذه يف سانلا نيب فالخلاو
 نب دمحم لاق .نيرخأتملاو

 انثدح «يفقثلا ٍديجملا دبع نب ٍباّمولا دبع انثدح ءراشب نب دمحم انثدح :ينشُحلا مالسلا دبع

ق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع ءرمع نبا ىلوم عفان نع ءرمع نب هللا ديبُع
 هتأرما قلط لجر يف لا

ح نب دمحم وبأ هركذ «كلذب دتعي ال :رمع نبا لاق «ضئاح يهو
 . هيلإ هدانسإب 207«ىلحملا» يف مز

سوواط نبا نع « جيرج نبا نع :9«هفنصم» يف قازرلا دبع لاقو
 ال ناك :لاق هنأ هيبأ نع «

 ريغ نِم ًارهاط اهَقّلَطُي نأ :قالطلا ٌةجو :لوقي ناكو «ةدعلا ةجوو يتاللّقلا ةجو تلاخ ام ًاقالط ىري

 . اهّلمح نابتسا اذإو عامج

 «ىيحي نب ماَّمه انثدح يدهم نب نمحرلا ُدبع انثدح «ىّنثملا نب دمحم انثدح :ينشُحلا لاقو

ح يهو هتأرما قّلطُي لجرلا يف لاق هنأ ورمع نب سال نع «ةداتق نع
 . اهب ُدَتْعُي ال :لاق «ضئا

لخ ىلع ٌعامجإلا ىعّذا نم ةأرُج نم ٌبجعلاو :مزح نب دمحم وبأ لاق
 دجي ال وهو ءاذه فا

ٍلحأ نع ةملك هيف اهعماج رهط يف وأ ضيحلا يف قالطلا ءاضمإ يف هلوق قفاوُب اميف
 يضر ةباحصلا نم 

نيتياورو ءرمع نبا نع اهنم ُنسحأ وه ام اهضراع دق رمع نبا نع ةياور ٌريغ مهنع هللا
 نع ٍنيتطقاس 

 نع «ناعمس نبا نع بهو نبا قيرط نم اهانيور :امهادحإ ءامهنع هللا يضر تباث نب ٍديزو نامثُع

هجوز اهُقْطُي يتلا ةأرملا يف يضقي ناك هنع هللا يضر نافع نب َنامثع نأ هربخأ لجر
 اهنأ ضئاح ىهو ا

 ناعمس نب دايز نب هللا دبع وه ناعمس نباو :تلق .ءورق ةثالثب اهّدعب ٌدتعتو «كلت اهتضيحب دعت ال

 نع «قازرلا دبع قيرط نم ىرخألاو :دمحم وبأ لاق .فرعُي ال لوهجم نع هاور دقو «باذكلا

نب ديز نع ءهامس لجر نع «ةمقلع يبأ ىلوم دعس نب سيق نع «ناسح نب ماشه
 نميف لاق هنأ تباث 

 .ةضيحلا كلت ىوس ضيح ثالثب دتعتو «ٌقالطلا همزلي :ضئاح يهو هتأرما قّلط

«نوُزيجتسي ام انزجتسا ول انه اه عامجإلا ىوعدب ٌدعسأ نحن لب :دمحم وبأ لاق
 نم هللاب ٌدوعنو 

خملا عيمج مهتلمج نمو «ةبطاق ملعلا لهأ نم ٍدحأ نيب فالخ ال هنأ كلذو «كلذ
 نأ كلذ يف انل نيفلا

مأل ةفلاخم كي هللا لوسر اهنع ىهن ةعدب هيف اهعماج رهط يف وأ ضيحلا يف قالطلا
 ال ناك اذإف ءهر

لضو ٌةعدب اهنأ نورقي يتلا ةعدبلا زيوجتب مكحلا نوزيجتسي فيكف ءمهدنع اذه يف كش
 سيلأ ؟ةلا

 انغلبي مل ول ىتحو :دمحم وبأ لاق !؟ةعدب اهنأب نيلئاقلا عامجإل ًافلاخم ةعدبلا ٌريجم ةدهاشملا مكحب

الو .هدنع نيقي ال امب مالسإلا لهأ عيمج ىلع ٌعطاقلا ناكل «فالخلا
 ىلع ًايذاك مهعيمج نع هغلب 

ثم نيقيب الإ ُنقيتملا ٌحاكنلا ُلاّري ال :مرحملا قالطلا عوقو نم نوعناملا لاق
 وأ «باتك نم هل

 ىلإ َليِبَس الو ءهب حاكتلا َمُكُح انعفر «ةثالثلا هذه نم ًادحاو انومتدجوأ اذإف .نّقيتم عامجإ وأ ءةنس

 . كلذ ريغب هعفر

 ةتبلا ىلاعت هللا هعرشي مل قالط اذُه نإف ؛هعوقو مدع ىلع لدت ٌةرئاكتملا ٌةلدألاو فيكو :اولاق

 ؟هتحصو هذوفنب لاقي فيكف «هعرش نم سيلف «هيف نذأ الو

 .(0دق16 1977 مقرب (0) ةدنسللا 4



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك ضئاحلا قالط ميرحت يف و للا وسر ُمُكُح

 .عقي الو ءحصي الف ءهيف هل نذأ الو «مرحملا ٌقالطلا هكّلمي مل هنأ مولعملا نمو ىايإ اهكّلمي مل هنأل ٌةعبارلا هب عقي ال اذهلو «قلطملل ىلاعت هللا هكّلم ام مرحملا قالطلا نم عقي امنإو :اولاق
 بلا فرصتلل ًالحم نوكي ال هلوسرو هللا هب نذأي مل امف «نذإلاب فرصتي امنإ تلكملا نأ مولعملا نيو ؛عراشلا نذإ نود قالطلا عاقيإ ةحص يف ًربتعم قولخملا نذإ ناك فيكف ديف هل نوذأ» ةيغ هنأل «عقي مل ءًامرحم ًاقالط قلطف ءًزئاج ًاقالط هئآرما قّلطُي نأ ًاليكو لكو رلو :اولاق
 «رهطلا يف ءطولا دعب وأ ضيحلا لاح يف طي نأ جوزلا ىلع رجح دق ٌمراشلاف ًاضيأو :اولاق

 رجح نم ىوقأ فرصتلا هعنم نم ىلع يضاقلا رجح ناكو «ىنعم عراشلا رجحل نكي مل هقالط حص ولف
 .هرجحب ٌفرصتلا لبي ثيح عراشلا

 «ٌتقولا اذه هعئاب ىلع ٌحِراشلا رجح عيب هنأل «ةعمجلا موي ءادنلا قو ٌعيِبلا انلطبأ اذهبو :اولاق
 . هحيحصتت دو هٌديفنت زوجي الف

 قرف ال ناكل هانححص ولف ءهنع يهنملا اسف يضتقي ٌيهنلاف ءهنع يهنم مرحم ٌقالط هنألو :اولاق
 .داسفلاو ةحصلا ةهج نم هيف ٍنوذأملاو هنع يهنملا نيب

 .دوصقملا اذه دِض هذيفنتو هحيحصت يفو .ههركيو هضْعي ام عقي الثل همّرحف «هيلإ هوركم هّعوقو لب .هعوقو ٌبحُي الو هُضِفْبُي هنأل همرحو هنع ىهن امنإ ٌعِراشلاف ًاضيأو :اولاق

 فيكو :قالطلا نيبو هنيب ٌقرفلا امف .يهنلا لجأل عصي ال هنع يهنملا ٌحاكنلا ناك اذإو :اولاق
 نالطبلا يضتقي يهنلاو «قالطلا نم هنع ىهنو همّرح ام متححصو «حاكنلا نم هنع هللا ىهن ام متلطبأ
 ؟نيعضوملا يف

 مّرحملا ٌقالطلا اذه نأ حيرص اذهو "هدر َوُهَك انُرمَأ ِهْيَلَع بَل ًالَمَع َلِمَع ْنَم» :ةياود يفو كر َوُهَك انُرمآ ِهْيَلَع َسْبَل ٍلَمَع لُكه :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ءهنع ؛حيحصلا» يف امك ؛ءءاغلإو هلاطبإو هرمأ فلاخم ام درب هيف صيصخت ال يذلا ماعلا يي هللا ٍلوسر ْمكُح اذه نم انيفكيو :اولاق
 ؟.درب مكحلا نم اذه نيأف !ذفان مزال حيحص هنإ :لاقُي فيكف «لطاب دودرم لي هرمأ هيلع سيل يذلا

 .هايإ ٌحراَّشلا هكّلم امم وه الو مّرحملا قالطلل ًالحم تسيل ةجوزلا هذه نإف «ةجوزلا فالخب قالطلل ًالحم تسيل ةيبنجألا نأب ٌقرفلا مكثفني الو «ةيبنجألا قالطك ًالطاب ًادودرم ناكو ءادبأ هللا هعرشي مل ٌقالط هنإف ًاضيأو :اولاق
 ُهَللا همّرح يذلا حيرستلا نم رشأ الو «ناسحإب حيرستلاب رمأ امنإ هناحبس هللا نإف ًاضيأو :اولاق

 .ةئبلا هب ةربع الف ءامهُريغ ثلاث رمأ مّرحملا حيرستلاو «ناسحإب حيرست وأ «فورعمب كاسمإ امإ :نيرمأ ٌدحأ حاكنلا ٍدَمع بجومو هلوُسرو

 رهطلا نمز يف ٌنالطلا وه هيف نوذأملا عورشملا قالطلا نأ «همالك نم هارم هللا نع ٍنيبملا كي بنا نع ٌحصو ١[ :قالطلا] 4َنِِتّرل نمو هَل مشل وي نأ اك :ىلاعت ُهَّللا لاق دقو :اولاق
 11 ُسلا
 .(00914) ملسمو 5790 يراخبلا هجرخأ (1)
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ضئاحلا قالط ميرحت يف لكي هللا لوسر ٌمُكُح للحي

 001 0 سو هسا هاا
ار

 م

ادع امو «لمحلا ةنابتسا دعب وأ «هيف عماجُي مل يذلا
 الف ءاهب لوخدملا قح يف ةدعلل قالطب سيلف امٌم

 ؟هب ةأرملا مرحت فيكف «ًاقالط نوكي

 «هيف َنوذأملا قالطلا ٌدارأ امنإ هنأ مولعمو «[114 :ةرقبلا] قاتم ُنَلَطلا» : ىلاعت لاق دقو :اولاق

 هيف َنذوأملا عورشملا ٌقالطلا رصح هنإف «قالطلا نم سيل هادع ام نأ ىلع لدف «ةدعلل ُقالطلا وهو

 مهنع هللا يضر ٌةباحصلا ناك اذهلو :اوُناق . ًاقالط ءادع ام نوكي الف نيترم يف ةعجرلا هب كلمي يذلا

 نع «مزاح نب ريرج نع «بهو ُنِبا ىور امك «مّرحملا قالطلا يف ىوتفلاب مهل ةقاط ال مهنإ :نولوقي

قلط نم :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نأ ءشمعألا
 نلف فلا نمو هل هللا نّيب دقف هللا هرمأ امك 

لو مهل قاطم ريغ هب ئاتفإلا نكي مل فلاخملا ٌقالط عقو ولو «هفالعي ني
 ناك ذإ ىنعم قيرفتلل نكي م

 .نيذفان نيعقاو ناعونلا

ام لاف الاو «هل هل يب دقف ههجو ىلع ألا ىنأ نم :ًاضيأ هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو
 ان 

 .نوُئدَْحُت ام لكب ٌةقاط

نَم :ةعومجم ثالثلا قالطلا نع لثس دقو ةباحصلا ضعب لاقو
 نمو ءهل نّيُب دقف رمأ امك قّلط ْ

 .هسييلتو هانكرت سِّيَل

ا دنسلاب دواد وبأ هاور ام هلك كلذ نم يفكيو :اولاق
 «حلاص نب دمحأ انثدح :تباثلا حيحصل

ىلوم نميأ نب نمحرلا دبع عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ :لاق «جيرج نبا انثدح «قازرلا دبع انثدح
 

ف ىرت فيك :- عمسأ انأو ريبزلا وبأ لاق  رمع َنبا لأسي ةورع
 قّلط :لاقف ؟ًاضئاح هتأرما قَّلط لجر ي

ع لأسف كي للا لوسر دهع ىلع ًاضئاح هّتأرما رمع نبا
 نإ :لاقف لو هللا لوسر كلذ نع م

ع اهّدرف :هللا دبع لاق «ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نب هللا دبع
 ترهط اذإ :لاقو ءائيش اَهَّرَي ملو يل

 ١[ :قالطلا] 4َنشوُمْيْطَم سيلا دلع اذ نيل انيك : ليلك هللا لوسر أرقو :رمُع نبا لاق ُْكِسْمْيِل وأ ْنّلطْيلَف

زلا ابأ نإف ءةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو :اولآق .َنهَتَدِع ٍلبُت يف
 امنإو «ةقثلاو ظفحلا نع عوفدم ٌريغ ريب

 ٌرثكأو «ةمّموتملا ُةلعلا تلازو «سيلدتلا ٌروذحم لاز «ينئدح وأ ٌتعمس :لاق اذإف «هسيلدت نِم ىشخُب

مأف «هثيدح نم كلذ ححصُي ملسمو «عامسلاب حّرصُي ملو «نع» :لاق اذإ هب نوجتحي ثيدحلا ٍلمأ
 اذإ ا

 .ةجحلا تماقو «ٌثيدحلا ٌحصو «ُلاكشإلا لاز دقف عامسلاب َحّرص

 هنأ ًاداقتعاو ًاداعبتسا هدر ْنَم ِهَّدَر امنإو هدر بجوُي ام اذه ريبزلا يبأ ربخ يف ملعن الو :اولاق

 .دّرلا بجوُي ام هيف سيل هنأ نيبنو هدر نم مالك يكحن نحنو «ةحيحصلا ثيداحألا فالخ

 .ريبزلا وبأ لاق ام فالخ ىلع اهّلُك ٌثيداحألاو :دواد وبأ لاق

 هب لاقُي نأ ىلوأ نيثيدحلا نم ٌثبثألاو «ريبزلا يبأ نم رمع نبا نع ٌتبثأ ٌمفانو : ٌيعفاشلا لاقو

 .هفلاخ اذإ

اَريل ُْرُم» : لكي هلوق ينعي ءاذه نم ُثبثأ ريبج نب سنوي ٌتيدح :ئيباطخلا لاقو
 هلوقو « 'اَهْعِج

.همف :لاق ؟قمحتساو زجع نإ َتيأرأ :هنع هللا يضر
 ١ 

 حم-م-__-بكب هسا
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليدل ضئاحلا قالط ميرحت يف وي هللا ٍلوسر ُمْكَح

 .هنم ٌتبثأ وه نم فالخب فيكف ههلثم هيف هفلاخ اميف ةجحب سيل ريبزلا وبأو .مهنم ٌدحأ كلذ لقي ملف ةَلِجَأ ٌةعامج هنع هاور دقو «ريبزلا يبأ ريغ ٌدحأ هنع هلقني مل اذهو :ربلا دبع نبا لاق
 . اذه نم ٌركنأ ًاثيدح ريبزلا وبأ ورب مل :ثيدحلا ٍلهأ ٌضعب لاقو
 .هنالطب الو هدر بجوي ال لمأتلا دنع وهو «ريبزلا يبأ ٌربخ هب در ام ةلمج اذهف
 . اهنم ٍةملك لك يف ام ٌركذن نحنو «ةمواقملا مدعو «ثوافتلا ٌرهظي ةنزاوملا دنعو ءاهانقس يتلا ةمدقتملا ةلدألا كلتل اهتضراعمو ؛هيلع اهميدقتو ءاقيش اهري ملو يلع اهُدرف :هلوقل ءاهتضراعم يف نأشلا ل ُنأشلا امنإو ءاهيف نعطم الو ءافلألا هذه ةحص يف ٌبير الو ءاهب دادتعالاو ءاهعوقو ىلع ندي دحاو ٌفرح كلذ ءارو سيلو ؛اهفالك نم تبسحفاا :هنود ْنَم وأ عفان لوقو «قمحتساو زجع نإ تيأرأ :لاقف ؟ةقيلطتلا كلتب دتعتأ : لئس دقو ءرمع نبا لوقو .قالطلا عوقو ٌمِزلتست ةعجرلاو ؛؟اهعجاريلف ُمْرُما :مكيديأب ام ٌةياغو «ًاليبس كلذ ىلإ نوُدِحَت الو «ريبزلا يبأ كيدحل حيرص فالخ اذه وَّللاو معنف ؛كلذ ناك نإف ,اهب َّدتعي نأ هرمأو «ةقلطلا كلت هيلع بسنحا 2 هللا لوسر نأ دحاو ٌتيدح اهيف لهف ؟ريبُرلا يبأ ٌتيدح فلاخُي ام ةحيحصلا ثيداحألا يف نيأ انوربخأو «ٌديلقتلا اوعدف «مكبناج نم ٌةجحلا نأ نومعزتو «كلذ َنْؤَضرت ال متنأو «دواد يبأ ٍديلقت ىوس مكيديأب سيلف هفالخ ىلع اهلك ُثيداحألا :دواد يبأ ُلوق امأ
 .ناعم ثالث ىلع ِهِلوسرو هللا مالك يف تعقو دق ةعجارملاف ,«اهعجاريف هرم :هلوق امأ
 . أدتبم حاكن كلذو «لوألا جوزلا نيبو اهنيب َعٌجارتلا نأو «يناثلا جوزلا وه :انه اه قلطملا نأ نآرقلاب ملعلا ٍلهأ نم ٍدحأ نيب فالخ الو :ةرقبلا] لأ ةوُدُح اًميِقُي نأ آَنَظ نإ آعَجاَوَي نأ َمِلَع حاج الم اَهَتْلط نّه :ىلاعت هلوقك «حاكنلا ًءادتبا :اهّدحأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هٌريرقت يتأيس امك .لدعلا فالخ اهنأو ءحّلصت ال اهنأ ربخأو ءأروج ل ذا وسر اهامس يتلا ةزئاجلا ٌةبهلا هيف حصت مل ام در اذهف مدر :هدلو نود هب هّضخ ًامالغ هنبا َّلَحَت امل ريشي نب نامعنلا يبأل هلوقك ًالوأ اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلإ يسحلا درلا :امهيناثو
 .ةتبلا ضيحلا يف قالطلا عوقو يضتقي ام كلذ يف سيلو «قالطلا لبق اناك امك عامتجالا ةلاح ىلإ درو عاجترا هتأرما رمع نبا ةعجارمب رمألا اذكهو ءاناك امك امهعامتجا ةلاح ىلإ نيئيش در وه لب «لطاب ٌعيِب هنإف «عيبلا ةحصل ًامزلتسم درلا اذه سيلو «عيبلا درو «كلذ نع هاهنف «عيبلا يف اهدلوو ةيراج نيب قّرف نمل هلوق اذه نمو
 زجع دقف ؛مّرحملا هجولا ىلع اهدقع ْنَم يتلا ةمّرحملا دوقعلا فالخب هدر نكمي ال ًالعف نوكي نأ الإ ءرمألا لاثتما نع ٌيمحلاو ٌرجعلا هيب ذفان مكح ىلاعت هللا نيد يف سيل هنأل ؛هلعاف لعف نم طقاس هنأو هب دتعُي ال هنأ هبفص هذه اميف رهظألاو يف هل هللا نذأ يذلا هجولا ىلع قالطلا عاقيإ نع هّقمحو قلطملا زجع هّيبس يأرلا نم عون ىلع ةلادلا ؛تيأرأ» ةظفل ىلإ ةنسلا حيرص نع لئاسلل ُلِْعَي فيكف ««تيأرأ» هيلإ ام هركأ رمع نبا ناكو «ٌتيأرأ :ىلإ هعرشو هلعفب باوجلا نع ٌلِدْعَي مل اهب هيلع ٌدتعاو هيلع اهبسح دق 5 هللا لوسر ناك ولو ءاذه لثمب ذخؤُت ال ماكحألاو للف هللا ٌلوسر هيلع اهبّسح ةقلطلا كلت نأب ظفللا اذه يف نايبلا نيأ هللا ٌناحبس ايف ,؛قمحتساو زجع نإ َتيأرأ» :هلوق امأو
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ضئاحلا قالط ميرحت يف لي هللا لوسر ْمُكَُح ليلا

زللاو ةحصلا ىلع هنم ٌدرلا ىلع ُندأ اذه :لاقُيف ٍلئنيحو «قمحتساو
 ىلع قمحأ زجاع ُدقع هنإف ءمو

 زجع نم قالط نالطب ىلع ُلدأ سايقلاو يأرلا اذهف «ًالطاب ًادودرم نوكيف «هلوسرو هللا رمأ فالخ

 . هرابتعاو هتحص ىلع هنم قمحتساو

بتو رهظ هلعاف َيّمّس اذإف هلعاف مسي مل امل ينبم لعفف ءاهقالط نِم ُتَبُحف : هلوق امأو
 له «ني

فلا نابسُم يف سيلو ؟ال وأ ةجح هنابسُح يف
 «تبسحفا :ُلئاقلا ناك ءاوسو .ةتبلا ٌليلد لوهجملا لعا

 هللا لوسر نأ نايب هيف سيلو «هنود نم وأ ًاعفان وأ رمع نبا
 هب ٌةجحلا ملت ىتح اهبسح يذلا وه

ال ثيداحألا ٌرئاس نأ نيبت دقف :هتفلاخم مرحتو
 نأ يف حيرص هنأو ءريبزلا يبأ ثيدح ُفِلاَحُت 

 . اهيف نايب ال ةلمجم ثيداحألا رئاسو «ًائيش اهري مل لو هللا لوسر

مُكلطبأو «ًابعص ىقترم نوعناملا اهيأ مثيقترا دقل :نوعقوملا لاق
 هبلاغ نإف «نيقلَطُملا قالط ٌرثكأ 

 ىتفأ يذلا لوقلا اذهب مثذذشو «روهمجلا فال اًوّشاحتت ملو «ةمئألا فالخب مترهاجو «يعدب قالط

 لي الك هلع نت : ىلاعت لاق «هئالطب ىلع لدت ننسلاو ُنَرقلاو «هفالخب مهدعب ْنَمو ةباحصلا ٌروهمج

 تيري تفطلار» :هلوق كلذكو «قالط َّلُك معي اذهو 0150 :ةرقبلا] «َرْيَع اًبِدَر حكت يع 3

 هلوقو 21779 :ةرقبلا] 4ّناَّرم ُنَلَطلا : ىلاعت هلوق كلذكو «قّرفي ملو [؟18 :ةرقبلا] ورم دق نهضت

جي ال تامومع يهو ةقلطم هذهو 61754١ :ةرقبلا] « عَن ِتدلطَتلَمط : ىلاعت
 وأ صنب الإ اهّضيصخَت زو

 . عامجإ

ّرحملا قالطلا عوقو ىلع ليلد رمع نبا ٌثيدحو :اولاق
 :هوجو نم م

 .قالطلا ٌعوقو هثعش امنإو «حاكتلا ٍثعش مل يهو «ةعجارملاب ُرمألا : اهدحأ

 هنأ رمع نباب نظُي فيكو «ةاهقّلط يتلا ةقيلطتلا اهل تبسحو اهتعجارفا :رمع نبا ُلوق : يناثلا

مل يي هللا لوسرو ءاهقالط نم اهبسحيف يي هللا لوسر فلاخي
 ؟ائيش اهري 

 ءقمحتساو زجع نإ َتيأرأ :لاق ؟ةقيلطتلا كلتب بستحيأ :هل ليق امل رمع نبا ٌلوق :ثلاغلا

اهب هباستحا مدع يف هل ًارذع نوكي ال هُقمحو هرجع :يأ
 . 

0 

هو ءاهب دادتعالا مدعل هنم ٌراكنإ اذهو ؛«اهب ّدتعأ نأ ةعنمي امو» :لاق رمع نبا نأ : عيارلا
 اذ

 اهب 7 !إ ينعنمي رمع نبا نأ : عبارل

ي فيك ذإ «ريبزلا وبأ هنع اهاور يتلا ةظفللا كلت لطب
 وهو ؟«اهب دتعأ نأ ىنعنمي امو» :رمع نبا ٌلوق

 .ًائيش اهري ملو هيلع اهّدر دق هللا لوسر ىري

 سانثلا ُملعأو «ةصقلا ُبحاص وهو «ضيحلا يف قالطلاب دادتعالا رمع نبا ّبهذم نأ :سماخلا

 .اهتفلاخم نم ًاجدحتو «ننسلل ًاعابتا مهّدشأو ءاهب

ئذ يبأ نبا انثدح ,؛هعماج» يف بهو نبا ىور دقو :اولاق
 ءرمع نبا نع مهربخأ ًاعفان نأ «ب

اقف «كلذ نع كك هللا لوسر ٌرَمُع لأسف «ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ
 اَهُكِسْْيِل من اَهْعِجاَرُيلك ُْرُمه : ل
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لذ َدْعَب كَسْنأ ءاش نإ ْمُث رُهظت َّمُ ٌضيحت مث َرهظَت ىَّتَع
 ٌةَّدِملا َكْلْيَ ّسَمَي ْنَأ َلْبَق َقّلَط َءاَش ْنإَو ك

 .هثيدح ظفل اذه , ""”«ةدحاو يهو ُءاَسنلا اَهَل َقلطُت ْنآ هللا َرَمآ يتلا

 ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص هدائسإ 22
. 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلا ضئاحلا قالط ميرحت يف ل هلا ٍلوسر ٌمُكُح

 . معن :لاق ؟لك هللا لوسر دهع ىلع ًاضئاح هتأرما رمع نب هللا دبع ةقيلطت تبسح له :ءاطع عم ٌنحنو ةئيدملا ىلإ ًابهاذ ةودنلا راد يف لّجرتي وهو عفان ىلإ انلسرأ :لاق جيرج نبا نع 7قازرلا دبع ىورو :اولاق

 .هركذف دامح انثدح عراذلا ةيمأ نب ليعامسإ انثدح , يجاسلا ايركز نع «عناق نب يقابلا دبع هاور ,ةئعذيهاََرْلأ ٍةعْدِب يف َقّلَظ ْنَما : هلي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ؛بيهص نب زيزعلا دبع نع .ديز نب ٌدامح ىورو :اولاق
 .عوقولاب امهاوتف يف تباث نب ديزو «نافع نب نامثع ٌبهذم ِمّدقت دقو :اولاق
 . امهنيب قرف الو «عجارُي نأ ىلإ هرثأ هيلع بترتيو ,مّرحم يعدبلا ٌقالطلا اذكهف ءٌرْثكي نأ ىلإ ةجوزلا ٌميرحت وهو هيلع هرثأ بترتو «كش الب مّرحم وهو ءروزو لوقلا نم ركنم هنإف ناهلّملاك هيلع همكحو ؛هرثأ بترت عنمي ال هميرحتو :اولاق
 .امهريغو ةداهشلا ٌدرو ّدحلا نم ٌهرثأ هيلع بترتو «مّرحم ُتذقلا كلذكو :اولاق . لجو زع هير قلطملا هب ىصع يذلا قالطلا هيلع عقوأف «كتأرما قالط نم هب كرمأ اميف كبر ٌتيصعو ,كّريغ ًاجوز مكنت ىتح كيلع ْتَمْرَح :ًاثالث قلطملل ٌلوقي رمع نبا اذهو :اولاق
 . ماثآلاو يصاعملا ىلع اهب نيعتسي هنأ ملعي نمل اهتبهك ءمّرحملا عربتلابو «بذاكلا رارقإلابو «مّرحملا فالتإلاب نيعلا نع هكلم ُلوزي امك «ًاعرش هيف ًانوذأم ليزملا ببسلا نوك ىلع ٌفّقوتي ال كلذو «هكلمل ٌةلازإو .هقحل ظاقسإ هنإف ؛قالطلا فالخب ؛عراشلا هحابأ ام الإ اهنم حابُي الو ؛ميرحتلا ىلع لصألا يف عاضبألا نإف ءًاعرش هيف نوذأملا ٍهجولا ىلع الإ نوكي الف ءاهعضُب كليو ةجوزلا لج نّمضتي دقع حاكنلا نأ «مّرحملا يقالطلاو مرحملا حاكنلا نيب ٌقرفلاو :اولاق
 . هتلازإل عضو يذلا مّرحملا قالطلاب حاكتلا ٌدقع ٌلوزي ال فيكف ءًارفك ناك اذإ مّرحملا مالكلاب لوزي ءاهُقرشأو اهّنجأو دوقعلا ٌلصأ ٌناميإلاو :اولاق
 .هميرحت عم عقي نأ ىلوأ ٌداجلا ُقالطف هميرحت عم لزاهلا ُقالط عقد اذإف ؛كّتعجار كّتقلط ,كُتعجار كتقلط :ًاوزه هللا تابآ نوُدِخَتي ماوقأ لاب ام» :ّهلَي يبنلا لاق دقو للا تايآب لزهلا هل لحي ال هنأل هميرحت عم عقي هنإف «لزاهلا ٌقالط الإ ةلأسملا يف انعم نكي مَل ولو :اولاق
 . ًامرحم اهبيس نوكي نأ ٌروجيف «ةمقز وكلم نع عضُبلا ٌجورخو هتلازإو «تامرحملاب حابتسُت الف ةمعن حاكنلا نأ ؛مرحملا قالطلاو ؛مّرحملا حاكنلا نيب رخخآ قرفو :اولاق
 «ضئاح يهو هتأرما قلط :ًاثيدحو ًاميدق مهُّْك عرشلا ٍةلمح وق الإ انيديأب نكي مل ولو :اولاق .هيلع ّسماقُي ىتح رخآلا نم امعّدحأ نيأف «ةهبشلاب هنم جرخُيد «ةميزعلاب هيف لخدُي لب «كلذ نم ءيش ىلإ هنم جورخلا ٌجاتحي الف «ءيش رسيأب هنم ُجَرْخُيو ءاهاضد ٍربتعملا ةجوزلا ىضرو «نيدهاشلاو يلولاو «لوبقلاو باجيإلا نم ٍديكأتلاو ٍديدشتلاب الإ هيف لخدُي ال خاكنلا انْدِهَع دقو :اولاق .دقعلاو ةعجرلا ديدجتو .قالطلا ٌَعوقو يضتقي ظايتحالاو ءاهل طاتحُي ٌجورفلا نإف ًاضيأو :اولاق
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
احلا قالط ميرحت يف لك هنلا لوسر ُمُكَح 1

 ضئ

 :هجوأ ةعبرأ ىلع ٌقالطلا : هنع هللا يضر سابع نبا لوقو «ةعدب قالطو «ةنس قالط :ناعون قالطلاو

إلا اذهف .مارح ٍناهجوو «ٌلالح ٍناهجو
الط مهدنع هنأ ىلع ليلد ُميسقتلاو قالط

 ُنومشو (ةقيقح ق

 «لالحلا قالطلل هلومشك هل قالطلا مسا
قيقح هل نكي مل ًاوغل ًادرجم ًاظفل ناك ولو

 قلط :ليق الو ؛ة

ك ًاوغل ناك اذإ ظفللا اذه نإف «هتآرما
ف لاقي ال اذه ٌلثمو «همدعك هدوجو نا

 مسقي الو «قلط :هي

ف «عقاولا ىلإو هيلإ عقاو ٌريغ وهو ءقالطلا
تباث ناعم اهل سيل يتلا ةيغاللا ظافلألا نإ

 يه ُنوكت ال ة

 . أظفل ةتباثلا ةقيقحلا نم ًامسق اهيناعمو
 مهضعب ىعدأ امبرو «نوعقوملا هب كّسمت ام ىصقأ اذهف

 . عازتلاب هملع مدعل عامجإلا

لث يف مكعم ٌمالكلا : عوقولا نم نوعئاملا لاق
 .ةلأسملا يف ٌنحلا ُنيبتسي اهب قاماقم ثا

امجإلا نم متمعز ام ٌنالطب :لوألا ماقملا
ا لب «ةتبلا هتابثإ ىلإ مكل ليبس ال هنأو «ع

 هئافتناب ٌملعل

 . مولعم

لدي ال لوقلاب روهمجلا ىوتف نأ : يناثلا ماقملا
 .ةجحب سيل روهمجلا لوقو ءهتحص ىلع 

قالطلا صوصن تحت لخدي ال مّرحملا قالطلا نأ : ثلاثلا ماقملا
 ٌحراشلا بتر يتلا ةقلطملا 

«ةلأسملا يف مكنم باوصلاب ٌدعسأ انك «ثالثلا تاماقملا هذه انل تعبث نإف «قالطلا ماكحأ اهيلع
 

 :لوقنف

ازنلا ةياكح ني مدقت دقف :لوألا ماقملا امأ
و فيك ؛عامجإلا ىوعد ُنالطب هعم ملعُي ام ع

 ما ما

يذلا عامجإلا تابثإ ىلإ ليبس مكل نكي مل :كلذ ملعي
 ٌمرحتو «ةرذعملا هعم ٌعليقنتو «ةجحلا هب موقت 

 .مولعملا يعطقلا ٌعامجإلا وه كلذ بجوُي يذلا عامجإلا نإف «ةفلاخملا هعم

ىلع ٌروهمجلا نأ وهو :يناثلا ماقملا امآو
 لوق نأ ةيعرشلا ةلدألا يف انوُدِجْرَأَف «لوقلا اذه 

لا باتك ىلإ ةفاضم ٌةجح روهمجلا
لا بمهاذم لّمأت نمو .هتمأ عامجإو «هلوسر ةنسو هل

 اميدق ءاملع

 ءروهمجلا فالخ غيوست ىلع نيعمجُم مهدجو «مهلاوحأ أرقتساو نآلا ىلإو ةباحصلا دهع نم ًاثيدحو

نع اهب درفنا ةديدع ًالاوقأ مهنم لكل دجوو
لو «طق دحأ كلذ نم ىنثتسُي الو ؛روهمجلا 

 ٌلِقتسم نك

هل ام اوت ةمئألا نم هومتيمس متئش نمف «رثكتسمو
 انعبتت ولو 'روهمجلا اهيف فلاخ يتلا لاوقألا نم 

يضتملا بتكلا ىلع مكليحُت نحنو «ادج هب ٌباتكلا لاطل «هانددعو كلذ
 ءاملعلا بهاذمل ةئ

 ني كلذ ىلع مهعامجإ ذخأي مهقئارطو مهبهاذمب ةفرعم هل نمو «مهفالتخاو
 يف اذه نكلو «مهفالتخا

 ؛هليبس اذه ناك ام امأو «ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا اهعفدت الو ءٌداهتجالا اهيف ٌحوسي يتلا لئاسملا

اذهو ؛هكرو هراكنإ ىلع نيقفتملاك مهنإف
.٠ نيعضوملا يف مهبهاذم ني ٌمولعملا وه 

 

لا لوخد مكاوعد وهو : ٌتلاغلا ُماقملا امأو
 اهلومشو «قالطلا صوصن تحت مرحملا يقالط

وُلوقت ام : مكلأستف «مكمالك رخآ ىلإ نيعونلل
اكتلاو ءمرحملا عيبلا عاونأ لوخد ىعٌّدا نميف ن

 مّرحملا ح

 رئاس كلذكو لب ؛ءاوس دسافلاو كلذ نم حيحصلل مسالا ُلومش :لاقو «حاكنلاو عيبلا صوصن تحت

شلا دوقعلا ظافلأ تحت اهلوخد ىعّذا اذإ ةمرحملا دوقعلا
 اهنع يهنملا ةمّرحملا ٌثادابعلا كلذكو «ةيعر

وكت له ءاهل مسالا ٍلومشل ةحّضلاب اهل مكحو ؛ةيعرشلا ظافلألا تحت اهّلوخد ىعدا اذإ
 هاوعد ن

 نم ةرورضلاب ٍداسفلا َمولعم ًالوق ناك «كلذ ىلإ مكل ٌليبس الو «ةحبحم : مُتلُك نإف ؟ةلطاب وأ ةحيحص



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لل ٍضئاحلا قالط ميرحت يف لي هللا لوس ُمُكُح
 ؟ىليلدل ةمّدقم هولعجت ىتح كلذ ظق مكوعزانم مكل مّلس لهو ؟كلذ لاثمأو 1 :ةرقبلا] 4(ٌيَوُو دلت نهي سريري تكنو : ىلاعت هلوق تحتو 16١ :ةرقبلا] 4م ِتقلطُمْلاَوال :ىلاعت هلوق تحت هنع يهنملا مّرحملا قالطلا لوخد يف الإ ٌعازنلا عقو لهف :بودطملا ىلع ةرداصملا ٌنيع كلذو ؛ليلدلا يف ةمدقم هومتلعج دقف عازنلا لحم ني دي قيرعل هذه يف هومتررق امع ءاطغلا َفِشُك اذإو «هلوقب ال هلوقل ّجَتْحُي نم ىلع دامتعالا وأ ءاهلثمب اهتلباقم دحأ لك ٌنِيحُي يتلا ىوعدلا ىوس مكيديأب سيل هنأ اوملعاف ,؛كلذ نع مّتزجع نإو «نالطبلا ٌمكح هل ٌتبثيف ءاهتحت لخدي ال ام َنيِبو ءةحصلا ٌمكح هل ٌتبثيف ءصوصنلا ظافلأ تحت ةمّرحملا دوقعلا لم لري ام نيب هلا نم اناهرب هب مكعم «سكعنم هرم حيحص نقرب اوقرفف :مكل لبق ؛عضرم يأ ةرُثو .عضوم يف بقت :متلق نإو ءءانلق ام ىلإ متعجرو مكلوق مثكرت ةلطاب هاوعد : مّثلق نإو «نيدلا

 :هوجو نم مكل ٌةجح نوكي نأ ىلإ هنم ٌبرقأ مكيلع ًةجح نوكي نأ ىلإ وهف ءرمع نبأ ثيدحب مكلالدتسا امأو :اولاق
 .هيلع نوفقتس امك ةحيحص ٌريغ ٌةحيرص امإو ءةحبرص ريغ ةحبحص امإ ظافلالا كلت ٌميمج لب «نيمضوملا يف همواقُي ام مكيديأب سيل حيحصلا حيرصلا اذهف :اولاق . هتحص ٌنايِب مّدقت دقو «ًائيش اهري ملو ّيلع اهدرف» :هلوق حيرص : اهدحأ
 . مدقت دقو . كلذب ُدَتُْي ال :لاق ءضئاح يهو هتأرما َقّلْطُي لجرلا يف هنع عفان نع هلا ديبع ةياور نم سمشلاك دانسإب هنع هللا يضر رمع نبا نع ٌحص دق هنأ : يناثلا
 ١ ؟َتيأرأ :لئاسلل هلوقو «يأرلا دّرجم ىلإ هب لدع امل هدب دادتعالا يف ًاحيرص ناك ول هنأ :ثلاثلا
 .هنايب مدقت امك «ةبرطضم ةلمجم ظافلأ كلذ يف فلاخو ؛هاديعالا مدع ىلع هاوتقو هتياور ٌحيرص عمتجا دقف كلذ يف ًاحيرص هثيدح ظافلأ دحأ اندجوو «عوقولا مدع يف ًاحيرص هاندجوف ؛هاوتفو «رمع نبا بهذم ىلإ انرظن ءظافلألا كلت تضراعت يب يب ءادتخالاو ةقلطلا كلت حرقو يف وهلا لوس نع حيرص صن هدنع نكي مل هنأ ىلع لدي اذهو دنع ةحيحص اهلكو «ًاديدش ًابارطضا كلذ يف رمع نبا نع تبرطضا دق ظافلألا نأ : عبارلا
 .ناتياور هنع نوكيو «عوقولاب هنع ةحيرص ةياور وكي نأ اذه ةياغف .«قمحتساو ٌرجع نإ تيأرأ» :هلوقو اهب ٌدتعأ ال يل امو» :هنع هللا يضر رمع نبأ ُلوق امأو
 .هيأر ىلع هدعب نمو يباحصلا ةياور ميدقت يف ٌةنسح ٌةَوْسَأ اهيوار اهفلاخ يتلا ثيداحألا ني هريخب هلد ءهيوار هفلاخ ثيدح ٍِلَّوأب اذه سلف ؟اهب هيلع ٌدتعي ملو هيلع اعثر دق و هللا لوسر نأ ملعي وهو عوقولاب تفي فيك :مكادأل

 .ةلمج ثالثلا قالطلا عاقيإ يف لَو همك ىلع مالكلا دنع ًابيرق هارت كلعلو ءةمألل مهطايتحاو .هلوسرو هللا نع مهمهفو ,مهبهاذمو ةباحصلا لاوقأ ىلع درج لل م هكرمي م ايف اقف اذه يف نأ ىلع عوقولا مدع نم ءاور امل هثقفاوم نع نيتاورلا ٌحرصأد فيك ءاهفالخب يأرلاو .موصعم نع ٌةموصعم ةياورلا نإف «ثباوصلا وه اذهو ءهيأر اوكرتو «هتياورب سانلا ذخأف «هفالخبب ىتفأو ءاهقالطب سيل ةمألا عب نأو «ةريرب ٌتيدح سابع نبا ىور دقو

000 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ضئاحلا قالط ميرحت يف لي هللا لوسر ٌمُهُح ليدل

بأ نبا نع بهو نبا ثيدح يف هلوق امأو
هللا ٌرمعلف «ةدحاو يهو :هرخآ يف بئذ ي

 هذه تناك ول 

 نبا اهلاقأ يردن ال نكلو «ةلهو ِلّوأب اهيلإ انرصلو ءًائيش اهيلع انمّدق امل هللا لوسر مالك نم ةظفللا

ٌررجي الف ؟عفان مأ ءبئذ يبأ نبا مأ «هدنع نم بهو
 نم هنأ ُنَقيتُي ال ام لكي هللا لوسر ىلإ فاضُي نأ 

 رهاظلاو «لامتحالاو مهولاي هللا دنع نم اذه :لاقيو «ماكحألا هيلع بترتو «هيلع هب دهشيو ءهمالك

مع نبأ نأ اهب هدارمو ءهنع هللا يضر رمع نبا نود ْنَم وق نم اهنأ
 نكي ملو «ةدحاو ةقلط اهقلط امنإ ر

و هتأرما هنع هللا يضر رمع نبا قلط يأ ؛ ثالث هتم كلذ
 . هركذف كك هللا لوسر دهع ىلع ةدحا

ع ةقيلطت نأ عفان نع ءاطع نع جيرج نبا ثيدح امأو
 نم نوكي نأ هنياغ اذهف «هيلع ْتَيُح هللا دب

ذلا نم فرعي الو «عفان مالك
 «هسفن هللا ديع وهأ ءاهيسح ي

لط هللا لوسر وأ «رمع هوبأ وأ
 زوجي الو ؟ة

 اذهب ًاثيش اهري ملو «هلوق حيرص ضراعي فيكو «نابسحلاو مهولاب كو هللا لوسر ىلع دهشي نأ

ائقيت ول انأ - ًاديهش هللاب ىفكو  دهشي هللاو ؟لمجملا
 دعتن مل ؛هيلع اهبسح يذلا وه ل هللا لوسر نأ 

 .هاوس ىلإ بهذن ملو «كلذ

 نحنو هيي هللا لوسر ىلع لطاب ثيدحف :ةَتَعْدِب هانمَْلأ عد يف ّقّلَظ ْنَما :سنأ ثيدح امأو

وري ملو «هيلع لطاب ثيدح هنأ هللاب دهشن
يز نب دامح باحصأ نم تاقثلا نم ٌدحأ ه

 نم وه امنإو ءد

ي يذلا باذكلا عراذلا ةيمأ نب ليعامسإ ثيدح
نب يقابلا دبع هنع هل يوارلا مث «لصفيو عّرن

 دقو ؛ عناف 

قو «هرمع رخآ يف طِلُتخا دق ناكو «هريغو ٌئيناقربلا هفعض
 اذإ اذه ٌلثمو ءًأاريثك ءىطخي :ينطقرادلا لا

امهنع هللا يضر تباث نب ديزو «نافع نب َنامثع ءاتفإ امأو
 خصب الو كلذ ٌحص ولف «عوقولاب 

يع فرعي ال لوهجم نع ِباَّذك هيف نامثع رثأ نإف ءًادبأ
 نع «ناعمس نبا ةياور نم هنإف ؛هلاح الو هن

 سيق :لوهجم نع لوهجم هيف :ديز رثأو «لجر
ل ايف «ديز نع هامس لجر نع «دعس نب

 نيأ «بجعلا هل

جملا دبع نب ٍباّمولا دبع ةياور نم ناتياورلا ناتاه
ع ؛عقان نع ءقمألا ظفاح هللا ديبُع نع «يفقثلا دي

 ن

كلبق نم ُرثألا اذه ناك ولف اهب ُدَْخُي ال :لاق هنأ رمع نبا
 . متلجمو هب متلّصل م

 «راهظلاك هيلع هرثأ برت عنمي ال هميرحت نإ :مكلوق امأو
 هانركذ ام هعفدي ٌنمايق اذه : ًالوأ لاقيف

 ةضراعم ءاوس هلثمب ضراعم اذه : ًايناث لاقي مث «هنم حجرأ يه يتلا ةلدألا كلت رئاسو «صنلا نم

ل :ًاثلاث لاقيو *حاكتلاك هيلع هرثأ بترت عنمي هُميرحت :لاقي نأب بلقلا
 لح ةهج :ناتهج راهظلل سي

زو لوقلا نم ركنم هنإف «مارح ِهَّلُك لب «ةمرح ةهجو
 مارحو «زئاج لالح ىلإ مِسِقني نأ ُنِكْمُي الف ءرو

 نأ رّوصتُي الف «هتدسفم عم الإ دجوُي مل دجو اذإف «ةدرلاو يبنجألا نِم فذقلا ةلزنمب وه لب «لطاب

لاو حاكتلا فالخب «لطاب مارحو ؛ حيحص لالح هنم :لاقي
اعفألا ٌريظن راهظلاف ؛عيبلاو قالط

 ل

 عيبلاو «حاكنلاب قالطلا ٌقاحلإو ءاهُماكحأ اهيلع تبترتف اهّدسافم اهتنراق تعقو اذإ يتلا «ةمرحملا

و «مارحو ٍلالح ىلإ ةمسقنملا دوقعلاو ةراجإلاو
 . ىلوأ «لطابو حيحص

 ناهرب مكل نيأ نِم «معتف هب جرخي ٌدقع ُنالطلاو «عضُبلا هب كلمُي ٌدقع حاكنلا نإ :مكلوق امأو

رابتعا يف نيدقعلا نيب قرفلاب هلوسرو هللا نم
لا ءاغلإو «هذيفنتو هب مازلإلاو ءامهدحأ مكُح 

 رخآ

 ؟هلاطبإو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز للا ضئاحلا قالط ميرحت يف دي هلل لوسر ٌمُهُح
 ْ . ًايذاك ناك نإو هيف قّدصملا رارقإلاب هٌكْلُم انلزأو ءهرارقإ يف ًارهاظ ءانقدص إف :دعبأو دعبأف ؛بذاكلا رارقإلاب هّلاوز امأو . لحم هل قبي ملو ءاسح لاز دق كلم كلذف «مّرحملا فالتإلاب نيعلا نع هكلم لاوز امأو
 .مارحو لالح رفكلا يف سيل هنأو «هّباوج مدقت دقف ءرفك وه يذلا مالكلاب ناميإلا لاوز امأو
 .هيلإ سيل كلذو «همكح ىلإ ًايضفم وه هلعجو «هدنع ني بيسب ىتأ امنإو «قالطلا عوقو ىلإ ًايضفم هناحبس هللا هّبصن يذلا ٍببّسلاب تأي مل هنإف «قالطلا نمز ريغ يف َقَّلط نم فالخب «كلُذ هْغفني ملف «هيبس ٌنوكي الأ دارأو ءماتلا ببسلاب ىتأ دق وهف «عراشلا ىلإ لب ءهيلإ سيل كلذو «هيلع هٌرثأ بترتي ال نأ هنم ةدارإ هب لزه هثوكو «ذفنف هيف عماجُي مل رهط وهو الحم فداص هنأل عقو امنإف ءلزاهلا ٌقالط امأو
 ؟[١ :قالطلا] 4 ند َنُهوُْلَم ل رشا ادي يلا يأكل :لوقيو [577 :ةرقبلا] 4 هوست خل ام ةلئإا ملط نإ ُدكَبَع عاج الو :لوقي ىلاعت هللاو ًةمقن نوكي فيك مث .قالطلا لثم ٍنيضغابتملل الو «حاكتلا لثم ٍنْيِاحتملل ري ملف اهمئالُي الو اهبحُي ال نمم ٌصّلختلاو ءجوز ٌناكم جوز لادبتسا مهّدحأ دارأ اذإ قالطلاب ةةراقملا ني مهتكم نأ هدابع ىلع هللا ةمعن مامت نِ لب «ةمقِ يقالط ْلُك سيلف «هلجر نم ديقلاو هقنع نم لكلا قلطملا اهب كفي يتلا معنلا ربكأ نم قالطلا نوكي دق :لاقبف ٌديصعم هبَبَس ّنوكي نأ ٌزوجيف ءمعتلا ةلازإ باب نم هنإف «قالطلا فالخب ًةعاط الإ يبس نوكي الف ةمع حاكنلا نإ :مكلوق امأو

 .اذه نِم ٌريخ اذهف «هريغل اهّلحأو هيلع اهمّرح ٍنيتلصخ ىتأ قالطلاب رمأي يذّلاو «ٌةدحاو ًةلصخ ىتأ امنإ قالطلاب ٌرمأي ال يذلا :لاقف اوس طايتحالا اذه ريظن ناركسلا قالط يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ ٌمامإلا لاق دقو «مكنم طايتحالاب ىلوأ انأ نّيبتف ؛نيتهج نم أطخ رهف اطخ ناك نإف .هربخإ هلالحاو «نيقيب ل ًالالح ناك نم ىلع جرفلا ٌميرحت :نيرمأ نوُبكترت متنأو «يناثلا ةهجو لوألا جوزلا ٍةهج :نيتهج يف انّياوصف ءانبصأ نإو «ةدحاو ةهج يف انؤطخف ءانأطخأ اذإف «نيقيب هليزُي ام يتأي ىتح حاكنلا ٍنيِقي ىلع ٍنيجوزلا انيقبأو انطتحا انإف ؛ءاوس انلق اذكهو ءمعنف ءاهل طاتحُي ٌجورفلا نإ :مكلوق امأو
 ١

 .الكف «هنم جورخلل ًاببس وه هلعجيو «هدنع ُنِمؤملا هّبِصني ام امأو ؛هيف نذأو ءدنم هب جرخُي ًابيس هللا هّيصن امب الإ هنم جرخُي ال نكلو :انلق ,ءيش ىندأب هنم جرخُيو «طايتحالاو ةميزعلاب هيف لخدُي حاكتلا نإ :مكلوق امأو

 امهّيأ هسفن عم رظنيلو ءديلقتلا ضحم ني هسفنل هاضترا امع هتبغر يف هَعِزانُم رِزعيلَف :ديعبلا نأشلا اذه نع هتبغرو هروصق يف هعزانمل رذاع ٌريغ ناك نإو ءةمه لك اهيلإ مكاحتلاو ءاهميكحتو كو هللا لوسر راثآ لوح ٌماحو هيْرَع قاس نع َرّكش ْنَم رْذْعيلَ شار هرامث ىنج نع ٌرصاقتو «ليلدلا فلخ فعضف هُغاب ملعلا يف ٌرصَق نمم ناك اذإ هنأو ءهدنع ام ءارو رخآ ائيش كانه نأ ةاجزُم ملعلا ني هثعاضي يذلا هيلا ملعيل اهيدأو اهذخأم ىلع انهبن امنإو ءناعجشلا ٌةعاجش اهتلوص ىدل ُلءاضتتو «ٌناسرفلا اهتلدأ ٌَيِعأ بذاجتي ينلا ,كلسملا ةرعولا ءُكرتعملا ٍةقيضلا ةلأسملا هذه يف نيتفئاطلا مادقأ ىهتنم اذهف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
حاو ةملكب ًاثالث قلط نميف لِي همكح يف :لصف للا

 ةد

 ءروكشملا يعسلا وه نوكي نأب ٌنحأ نييعسلا ٍّيأو ءٌروذعملا وه
 وهو «نالكُتلا هيلعو ناعتسملا هللاو

 .باب لك ريخلا نم هتاضرمل ًابلاط هّاب ّمأ نمل ُحِتافلا «باوصلل ُقّئوملا

دحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف لِي همكح يف :لصف
 ة

وسر نأ :هنع هللا يضر ديبل ني دومحم ٌثيدح مدقت دق
 ٌتالث هتأرما قَّلط لهر نع رب لك هللا ل

 مرش ىلع هدانسإو ؛؛!ْمُكرُهظأ نانو هللا باك بمب :لاق مث ءًابضخُ ماقف «اميمج تاقيلطت

لا نب ريكُب نب ةمرخم نع هاور دق بهو نبا نإف ءملسم
 ديبل نب دومحم تعمس :لاق هيبأ نع «جشأ

حب ةهحيحص)» يف ملسم جتحا دقو «كش الب ةقث ةمرخمو «هركذف
 ْ . هيبأ نع هثيد

 نع لينح نب دمحأ تلأس :بلاط وُبَأ لاق . .ٌباتك وه امنإو «هنم عمسي مل :اولاق هولعأ نيذلاو

 :لوقي ءيش لك «هيف رظنف ءةمرخم ٌباتك وه امنإ «هيبأ نم عمسي ملو «ةقث وه :لاقف ؟ريكب نب ةمرخم

رخم باتك نِم وهف ءراسي نب َناميلُس نع ينغلب
ِب ىيحي ٌتعمس :ةمثيخ يبأ نب ركب وبأ لاقو . ةم

 نيعم ّن

 «ٌفيعض وه :يروُدلا سابع ةياور يف لاقو .هعمسي ملو هيبأ ُباتك هيلإ عقو ريكُب نب ٌةمرخم :لوقي

 ٌتيدح ءأدحاو ًاقيدح الإ هيبأ نم عمسي مل :دواد وبأ لاقو .هنم هعمسي ملو «باتك هيبأ نع هثيدحو

ىسوم هلاخ نع ميرم يبأ نب ديعس لاقو .رتولا
ق ؟كوُبأ كثدح :تلقف ةمرخم ُثيتأ :ةملس نب 

 مل :لا

 .هبتك هذه نكلو «يبأ ُكِرْذَأ

 .نيهجو نم اذه نع ٌباوجلاو

الف «ًاطوبضم ًاظوفحم هدنع ناك هيبأ ٌباَتِك نأ :امهدحأ
 ام نيب ٍثيدحلاب ةجحلا مايق يف ٌقرف 

نيت اذإ ظوحأ ةخسنلا نع ٌدخألا لب «هباتك يف هآر وأ ءهب هثّدح
 هذهو ءاهنيعب خيشلا ةخسن اهنأ يوارلا 

بتك ُتعبي يي هللا ٌنوسر ناك دقو «فلسلاو ةباحصلا ٌةقيرط
 حلا اهب مهيلع موقتو ؛كولملا ىلإ ه

 لَو هللا لوسر باتك قيدصلا عفدو ءاهب اوجتحاو ءاهب اوملعق «مالسإلا دالب يف هلامحت ىلإ هبتك بتكو

 تاقدصلا يف مزح نب ورمع ىلإ هّياتك كلذكو ُةمألا هب ُتَلِمَعَو ؛هلمحف كلام نب سنأ ىلإ ةاكزلا يف

ي ٌفلخلاو كلسلا لزي ملو «ورمع لآ دنع ناك يذلا
 ُبوتكملا لوقيو ءضعب ىلإ مهضعب باتكب نوجتتح

قبي مل ِبّتُكلاب ٌجاجتحالا لطب ولو «هربخأ ًانالف نأ نالف يلإ بتك :هيلإ
 «ريسيلا ٌرسيأ الإ ةمألا يديأب 

ظفحلا ىلع ال خسّنلا ىلع وه امنإ دامتعالا نإف
 يف ظفحي الو «نوخت ال ةخسنلاو ءناَّوَخ ظفحلاو ؛

در ملِعلا لهأ نِم ًادحأ نأ ةمّدقتملا نامزألا نم نمز
 «ٌبتاكلا هب ينهفاشُي مل :لاقو باتكلاب جاجتحالا 

علاو باتكلا لوبق ىلع نوعمجم مهن لب «هلبقأ الف
 . هباتك هنأ هدنع حص اذإ هب لم

نم لوقب ضّراعُم «هيبأ نم عمسي مل :لاق نم لوق نأ : يناثلا باوجلا
 هعمو «هنم عمس :لاق 

تاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق «تايئإو ملع ٌةدايز
 حلاص :لاقف ريكُب نب ةمرخم نع يبأ لئس :م

امع ةمرخم تلأس :كلام باتك رهظ يف تدجو :سيوأ يبأ نبا لاقو :لاق .ثيدحلا
 نع هب ْثِّدحُي 

س  ٌدجسملا ينعي - ِةدَبلا هذه برو :يل فلحف ءهيبأ نِم اهعمس «هيبأ
 نب يلع لاقو . يبأ نم ٌتعم

بأ نم عمس ٌةمرخم :لوقي ىسيع نب نعم ٌتعمس :ينيدملا
 يأر ني ءايشأ ةعيبر هيلع ضرعو «هي

ّباتك هيبأ نِم عمس ةّمرخم نظأ الو :يلع لاقو «راسي نب ناميلس
 ءيشلا هنم عمس هّلعل «ناميلس 

ةمرخم نع ينربخي ةنيدملاب ًادحأ دجأ ملو «ريسيلا
 تعمس ' هايدح نم ءيش يف لوقي ناك هنأ ربكب نب 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اكلك ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف
 :يرصملا حلاص نب دمحأل ليقو .ريكب نب ةمرخم :لاق ؟وه نم ءةقثلا ينثدح :سنأ نب كلام لوقي يذلا اذه :تلق «سيوأ يبأ نب ليعامسإ تلأس :متاح وبأ لاقو . ًاحلاص ًالجر ناكو .ةمرخم ينثدح :لوقي ناكو ««ئطوم» يف هب ٌجتحاو هيف رظنف هباتك ذخأ ًاكلام نأ يفكيو .ىهتنا .ةقث ةمرخمو «يبأ

 .هب سأي ال هنأ وجرأو :ةميقتسم ٌناسِح ُثيداحأ :ةمرخم نع ىسيع نب نعمو بهو نبأ نع يدع نبأ لاقو «معت :لاق ؟لاجرلا تاقث نم ةمرخم ناك 1

 . عوفرم اندنع وه :مكاحلا لاقو ٌةَبُح يباحصلا ثيسفتو ؛هب رومأملا قالطلل هنم ٌريسفت اذهو 0:كبأَرْما ٍقالط ْنِم ِهِب كرم اًميِف َكََر تْيَصَعَو كَوْيَغ ًاجْوَز َح كَ ىَّنَح َكْيَلَع تمرح :ًاثالث قّلطملل رمع نبا ُلوق «ملسم حيحص» يفو
 ردف (+ ردا رق يبت من يمل هت خلق الإ ةنبش ل كير هَ باد: هناحمس هلو اذه نم ٌحرصأو .طقف تارم ٌتالث ناكل ءظفللا اذهب نيثالثو ًاعبرأ ربكأ هللاو «نيثالثو ثالث هلل دمحلاو «نيثالثو ًاثالث هللا ناحبس :لاق ولف «ًاضعب هّضعب ولتي ٍلاوتم ٌديمحتو ٌريبكتو حيبست الإ كلذ نم لقعُي الل هنإف ءهرئاظنو 20:نيزالَتو ًاعبْزَأ ُهَريكو «نيثالثو ًاثالث هدمحو َنئالَتَو ًائالث ٍةَالَص لك َرْبُ هللا حبس ْنَم١ :هلو ٌيبنلا لاق امك «نيتبقاعتم الإ نيترملا عوقو اهتغل يف برعلا لقعت الو ل74 :ةرقبلا] ياكم ُنَلَلْاظ ىلاعت لاق «ةتبلا ةدحاو ٌةلمج ثالثلا ٌعاقيإ هناحبس هللا عرشي ملو ؛ةعجرلا هب ُكِلمَي يذلا ٌنالطلا وه لوخدلا دعب ٌعورشملا ٌقالطلا نأ فرعو «كلذ هل نّيبت لمأتلا ٌّقح نآرقلا لّمأت نمو

 رم يعم مع
 دوق كلذ نم ٌحريصأو «ةدحاو تناك نيبذاكلا نمل هنإ تاداهش عّبرأ للاب دهشأ :تلاق ولف 14 :روتلا 4 تيزكلا نيل ُمَنِإ دقي ندنبم عَ دب ائَملا اع اررَيَرل : ىلاعت هلوق كلذكو «ةّرم تناك نيقداصلا نمل ينإ تداهش ,رأ ِهّللاب ٌدهشأ :لاق
 :ىلاعت هلوقك ءردقلا يف نالثم امهو «نالثملا امهو ءنامعّضلا امه انه نيترملا نإف 70 نْيئَرَم مهرج َنوَنْؤُي ةنآلَل :وكو هلوقو 015١ :بازحألا] 4 نيم اهل اَهتْوُق» : ىلاعت هلوقب اذه ضقتني

 الو «ةرم دعب ةرم اًذهف ١ :ةبوعلا] 4ِنيتَرَم مُهبْرَمْتَسل :ىلاعت هل

 5 [110 :ةرقبلا] 4؟نْيَمْعِص اًهلُخعُأ َنَئاَكَقظ : ىلاعت هلوقو ء[** :بازحألا] 4ْنِيَفْعِص ثادملا اَهَل فَعَصي9
 لوألاو ءدحاو نآ يف نيترملا ٌحامتجا هيف روصتي :يناثلاف ,ةفعاضملا يف نيترمو نيءزجو نيلثم نوكي ام نيبو .نامزلا يف نيتّرم نوكي ام َنيِب مولعم ٌقرفلاو ةدحاو ةرم ٌرمقلا قشنا امنإ هنأ ًاعطق مولعم رمأ اذهو (9نْيَقْلَو ٌرمقلا قشنا :رخآلا ظفللا يف لاق امك ؛نيتقرفو نيتقش : يأ «نيترم هيي هللا لوسر دهع ىلع ٌرمقلا قشنا :سنأ ٌلوق اذه نمو «يتؤُت تناك ام يفعضو ءاهريغ هب ٍبّذعُي ام يفعض : يأ 3

 أ اي :ىلاعت هّلوق كلذكو ءاذه دعب ةروُكذملا ةثلاثلا ىوس ةعجرلاب هيف ٌقحأ قلطملاف «لوخدلا دعب الط َّلُك نأ ىلع ُلُدَي اذهف ء[178 :ةرقبلا] «ًامكضإ ادن نإ َكِلَد يف ني نحل َنبلومَوام :لاق نأ ىلإ ودق دمك نيت, سري ُتيياطلاَول : ىلاعت لاق هنأ ,ةلمج ٌتالثلا عرشي مل هللا نأ ىلع لدي اممو
 . ىسوم ينأ ثيدح نم )١65(2 ملسمو ,(:11) يراخبلا هجرخأ (0) ةففلف دمحأو ,(099) ملسم هجرخأ فقز ,(5) (1491) ملسم هجرخأ قفز
 .(5805) ملسمو 0(2م58) يراخبلا هجرخسأ (4)

000 

 .0 ا



 ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف كلي همكح يف :لصف ليد (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 َنهوُفراَ وأ فورغمب هك لأ ند ادِّيَو :هلوق ىلإ ١[ :قالطلا] « نود َنُوميطَم لا ُدْنَلم اذإ

 يف اهّلُك ٍقالّطلا ًماسقأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو «ٌعورشملا ُقالطلا وه اذهف [؟ :قالطلا] 4 بويع

 ُمُرَحُت اهنأو «ةثلاثلا ةقلطلا ركذو «هيف ةَّذِع ال هنأو «لوخدلا لبق ٌقالطلا ركذف ءاهّماكحأ ركذو «نآرقلا

ا ءادفلا ٌقالط ركذو «هريغ ًاجوز حكنت ىتح قّلطملا ىلع ةجوزلا
 هبسحي ملو «ةيدف هامسو «ُّعْلُخلا وه يذل

نحأ ُنُللعُملا يذلا ّيعجرلا ٌقالطلا ركذو ءمدقت امك ثالثلا نِم
 ماسقألا هذه ادع ام وهو «ةعجرلاب هيف ٌ

 . ةثالثلا
 ٍريغب لوخدلا دعب ةدحاو ٌةقلط عرشلا يف سيل هنأ ىلع امُهْرْدَغَو ٌيعفاشلاو ٌُدمحأ جتحا اذهيو

 كلمي ال هنأو «ةنونيبلاب اهُمصو وغليو ةيعجر تناك ةنئاب ةقلط قلاط ٍتنأ :اهل لاق اذإ هنأو «ةنئاب ضوع

 روهمجلاو ءاهطقسأ دقو هل قح ةعجرلا نآل «كلذب ُنيبت :لاقف ةفينح وبأ امأو .ضوعب الإ اهتّنابإ

قح اهتوسكو ةيعجرلا ةقفن نكل هل ًاقح ةعجرلا تناك نإو :نولوقي
 أ هظاقسإ كلمي الف هيلع 

 ٌزاوج وهو «نيلوقلا دحأ يف ضوع ريغب هنم اهّمفن يدتفت نأ اهلاؤس وأ «ٌضوعلا اهلْذبو اهرايتخاب

 صنلا ُفالخف ءٌضوعلا اهلذب الو اهلاؤس ريغب ٍةقفنلاو ةوسكلا نم اهقح ظاقسإ امأو .ضوع ريغب علخلا

 . سايقلاو

 اوناك مهنإف «ةأرملاو لجرلل اههفنأو هوجولا لمكأ ىلع قالطلا عرش هناحبس هللاف ًاضيأو :اولاق

 ءءاش املك ةأرملا مهّدحأ قّْلطيف «ددع ريغب ةيلهاجلا يف َنوُقلطُي
 قفر هيف ناك نإو اذهو ءاهُعِجارُيو

 ام ةعجرلاب ٌّنحأ هلعجو ءاهيلع جوزلا رصقو :ثالنب كلذ هناحبس خسنف «ةأرملاب رارضإ هيفف «لجرلاب

تمرح هكلُم يذلا ددعلا ىفوتسا اذإف ءاهتدع ضقنت
 مرحت مل ذإ لجرلاب قفر اذه يف ناكف «هيلع 

 اهَّدح يتلا هٌدودحو ءهئمكحو هُعرش اذهف «ثالث نم رثكأ هيلإ لعجي مل ثيح ةأرملابو «ةقلط ٍلوأب هيلع

هو «هتمكحو هعرش تالخ ناك اهقّلطي ةقلط لأب هيلع ُتَمْرَح ولف «هدابعل
 ثالثلا ٌعاقيإ كلمي مل و

 .هيف هل نوذأم ٌريغ اهيلع ٌدئازلاف «ٌةدحاو كلم امنإ لب «ةلمج

إ «ةدحاو ةقلطب اهتّنابإ كلمي مل هنأ امك اذهو :اولاق
 اهتنابإ كلمي مل ءهعرش ام فالخ وه ذ

 .هعرش ٌفالخ وه ذإ «ةعومجم ِثالثب

ف الإ طق ًانئاب ًاقالط ةمألل لعجي مل هللا نأ ةلأسملا ةتكّبو
 ٍريغ ُقالط : امهدحأ :نيعضوم ي

تقم اذه «ةعجرلا هيف جوزلل لعج دقف قالطلا نم هادع امو «ةثلاثلا ةقلطلا :يناثلاو .اهب لوخدملا
 ىض

 :اوُلاق ءرهاظلا ٌلهأو ؛ّيعفاشلاو دمحأ ٌمامإلا :مهنم «روهمجلا ُلوق اذهو «هريرقت مَّدقت امك باتكلا

 .علخلا يف الإ ثالثلا ٍنودب اهتنابإ كلمي ال

 ؛ثالث اهنأ :اهدحأ .اهيف ةعجر ال ةقلط قلاط ِتنأ :لاق اذإ اميف لاوقأ ٌةثالث كلام باحصألو

 .ةرورض ثالثلا تءاجف ؛ثالثب الإ عطقنت ال يهو ءقعجرلا نم هقح عطق هنأل نوشجاَملا نبا هلاق

 اهكلمف «ضوعب ةقلطي اهتنابإ كلمي هنأل «مساقلا نبا ٌلوق اذهو «لاق امك «ةنئاب ةدحاو اهنأ : يناثلا

 هيضتقي يذلا وهو ءبهو نبا ُلوق اذهو ؛ةيعجر ةدحاو اهنأ :ثلاثلا .قالط هدنع ٌعلخلاو «هنودب

 .نورثكألا هيلعو «سايقلاو ةنسلاو ٌباتكلا

ُسانلا فلتخاف ؛ةدحاو ةملكب ثالثلا ٌعوقو يهو «ةيناثلا ةلأسملا امأو :لصف
 ةعبرأ ىلع اهيف 

 :بهاذم



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز يول ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ريثكو «نيعباتلا روهمجو ؛ةعبرألا ةمئألا ٌلوق اذهو ؛عقت اهنأ :اهذحأ
 ٌةلَمَع َلِمَم ْنَم» :ِهلي هلوقل «ةدودرم ٌةعدبلاو ؛ةمرحم ةعدب اهنأل ُدَرُت لب عقت ال اهنأ : يناثلا

 .ةضفارلا ٌلوق وه :لاقو فركنأف دمحأ مامإلل يكخو «مزح نب دمحم وبأ هاكح ٌبهذملا اذهو ''0دَر َوُهَف اًنرُمأ ِوْيَلَع سَ
 .ةيميت نبأ مالسإلا خيش ٌرايتخا وهو .ةمركعو .«سوواط لوق وهو «ىهتنا ؛ةنسلا ىلإ دريف ةنسلا فلاخ :لوقي «قاحسإ نبا ٌبهذم اذهو :دمحأ مامإلا لاق .هنع دواد وبأ هركذ «سابع نبا نع تباث اذهو :ةيعجر ةدحاو هب ٌعقي هنأ :كثلاثلا
 .«ءاملعلا فالتخا» باتك يف يزورملا رصن نب دمحم هنع هاكح اميف هيوهار نب قاحسإ ٌبهذم وهو «سابع نبا باحصأ نم ةعامج ٌلوق اذهو ءةدحاو اهريغب عقيو ءاهب لوخدملاب ثالثلا عقتف ءاهريغو اهب لوخدملا َنيِب ُقرَفُي هنأ : عبارلا

 .لوقلا اذه ٌةجح يتأتسو «مرحم ٌريغ زئاج ِثالثلا ٌعمج نأ يعفاشلا ٌبهذم راتخا هنكلو «لطبتَو ٌدرُت نأ بجول ةمرحم ةعدب تناك ول اهنأب مزح نب دمحم وبأ فرتعا دقو .ةدودرم ٌةعدبلاو «مرحم ةعدب ٌقالط هنأب اوُجتحاف ةلمج اهعقوُي مل نم امأف

 .«هحيحص» يف ملسم هاور .معن لاق ؟رمع ةرامإ نم ًاردصو ءركب يبأو قي هللا لوسر ٍدهع ىلع ًةدحاو ٌلعجُت تناك ثالثلا َّنأ ملعت ملأ :سابع نبال لاق ءابهصلا ابأ نأ «هيبأ نع «سوواط نبا نع جيرج نباو ءرمعم هاور امق «صنلا امأف . سايقلاو ٌصنلاب جتحاف «ةدحاو اهلعج ْنَم امأو
 ."0معن :لاق ؟ةدحاو ىلإ در 2 50 .٠ رمع ةفالخ نم ًاردصو ءركب يبأو كي هللا لوسر ٍدهع ىلع تناك تالثلا نأ ملعت ملأ :ظفل يفو
 ع2 < ةلآ» :هئاسلجل لاق مث «هتوخإو ةناكرب اعدف ٌدّيمَح هلو يبنلا تذخأف «هنيبو ينيب قّرفف  اهسأر نِم اهتذخأ ةةرعشل  «ٌةرعشلا هذه ينخت امك الإ يع ينغُي ام :تلاقف كك ّيبنلا تءاجف ةئيزُم نِم ٌةأرما حكنو «.ةناكر مأ  هتوخإو ةناكر وبأ ديزي ُدبع ٌّقّلط :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نعني هللا ٍلوسر ىلوم عفار يبأ ينب ٌضعب ينربخأ :لاق جيرج نبا نأ «قازرلا دبع انثدح «حلاص نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاقو

 1٠©, : قالطلا] 4َنبتدِمل َنُموُمْْطف سل رقما اَذِإ نيل ياك» :الَتَو هاَهْنِجاَر ُتْمِلَع ْدم» :لاق هللا ٌلوسر اي ًاثالث اهُّتقلط ينإ :لاقف ؛«هتوخإو ةئاكر ٌمأ َكَنَآَرْنا عجاَر» :لاق مث لعفف ىكاهُتلل» :ديزي ديعل هك ّيبنلا لاق ءمعت :اولاق ؟ءاَذَكو اًذك ُهنِم ًانالُكو ديزي دْبَع ْنِم اًذكو اذ ُهْنِم ُهِْنُي ًانالق نأ َنْوَرَت
 هلأسف :لاق «ًاديدش ًانزُم اهيلع َنِزَحَف ءدحاو سلجم يف ًاثالث هتأرما بلطملا ينب وخأ ديزي دبع نب ةناكُر قّلط :لاق «سابع نب هللا ٍدبع نع «سابع نبا ىلوم ةمركع نع «نيصحلا نب دواد ينثدح :لاق ءقاحسإ نب دمحم نع «يبأ انثدح :لاق ؛ميهاربإ نب دعس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .ةشئاع ثيدح نم :(14) (10918) ملسم هجرخحأ )١(
 .19197/9 مكاحلا هكردتساو ,(14937) ملسم ةجرخأ 22
 ,(7185) دواد وبأ هجرخأ (©)

0000007 9 : 
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةدحلو ةملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف 164

يف» :لاقف ءثالث اهّئقلط :لاقف ؟«اهتفلط تنك لي هللا ٌلوسر
 امّنْإَق» : لاق ءمعن :لاق ؛؟ِدِحاَو ِسْلْجَم 

 ."”رهط لك دنع ُقالطلا امنأ ىري سابع نبا ناكف . اهّمَجاَرَف :لاق 2َتْنِش ْنِإ اهْمِجْراَق ٌةَدِحاَو َكْلَ

 ىلع تسيل اهنأل «ةدودرم ٌةعدبلاو «ةعدبو مّرحم ِثالثلا ٌَعمج نأ مّدقت دقف «ُمايقلا امأو :اولاق

 مل ولو :اولاق .ةلمج اهعوقو مدع ىلع لدي ميرحتلا نايب يف مدقت ام ٌرئاسو :اولاق .يلَي هللا لوسر رمأ

 نأ َباَدعْلا اع اربيل : ىلاعت هلوقو :رونلا] ولي تدع ُمْيَأ جي ُءَدهَتَنٍَ :ىلاعت هّلوق الإ انعم نكي

 ؛ةداهش وأ رارقإ وأ فلح نم راركتلا هل ربتعُي ام كلُ كلذكو :اولاق .[4 :رونلا] أي تدب عي بْنَ

 َنيسمخ للاب فلحن :اولاق ولف "”«مُكيِجاَص مَ َنوُفصَتسََو ايي قييم نول يبنلا لاق دقو

امك ىنزلاب رارقإلا كلذكو :اولاق .ةدحاو ًانيمي تناك «هلتق ًانالف نإ ًانيمي
 ضعب نأ ثيدحلا يف 

هللا ُلوسر كمجر ًاعبرأ تررقأ نإ» :زعامل لاق ةباحصلا
 هيف عبرألا نوكت نأ لقعُي ال اذهف ««لكي 

 .دحاو مفب ٌةعومجم

 :ناتجح مهلف ءاهريغو اهب لوخدملا نيب اوقّرف نيذلا امأو

 ناك ءءابهصلا وبأ هل لاقي ًالجر نأ «سوواط نع ءحيحص دانسإب دواد وبأ هاور ام : امهادحإ

ب لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما قلط اذإ ناك لُجَبلا نأ تملع امأ :هل لاق «سابع نبال لاؤسلا ريثك
 اه

ردصو ركب يبأو كي هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو اهولعج
 دق ّسانلا ٌرمع ىأر املف ؟رمع ةرامإ نم ًا

 ."”مهيلع نهوزيجأ :لاق ءاهيف اوُعَياَك

 ىأرو ؛وغلتف ؛نئاب يهو ثالثلا ٌركذ اهُقداصُيف «قلاط تنأ :هلوقب ُنيبت اهنأ :ةيناثلا ةجحلا

أ ٌتيدحو اهي لوخدملا ٌقح يف وه ثالثلاب رمع مازلإ نأ ءالؤه
 . اهي لوخدملا ٍريغ يف ءابهصلا يب

ايقلا ٌةقفاومو «نيبناجلا نم لوقنملا ٌةقفاوم قيرفتلا اذه يفف :اولاق
 لاوقألا هذُه نِم لوق لكب لاقو «س

ريغو مزح ُنِب دمحم وبأ هاكح امك «ىوتفلا لهأ نم ٌةعامج
 ٌبهذم وه ةلمج عوقولا مدع نكلو «ه

 .تيبلا لهأ نم ةعامج نع ُةؤكحو «ةيماهإلا

الثلا عمج ميرحت :امهدحأ :نيماقم يف مكعم ٌمالكلا :ثالثلل نوعقوملا لاق
 :يناثلاو .ث

 .نيماقملا يف مكعم ُمّلكتن نحنو . ةمرحم تناك ولو ةلمج اهعوقو

عامجو ءهنع تاياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأو روث وبأو «يعفاشلا لاق دقف :لوألا امآف
 نم ٌة

ل اَهََلَع نه : ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو ءةنس ثالثلا عمج نإ :رهاظلا لهأ
 عجنت يع ُدنَب او مل ُلي ا

ةعومجم ُثالثلا نوكت نأ نيب قّرفي ملو 150+ :ةرقبلا] 4 ايي
 ام َنيِب قّرفن نأ زوجي لو «ةقرفم وأ 

َو» : ىلاعت لاقو .هنيب هللا قّرف ام نيب عمجن ال امك ؛هئيب هللا عمج
 «نُهوُسَمت نأ لبق ني َنُهوُمتدَلط نإ

 :ةرقبلا] ةيآلا 4ٌنموُسَمَت مك ام هيلا ٌمدَلَط نإ ركيِتَع عاج الط :هناحبس لاقو «قّرفي ملو [110 :ةرقبلا]

 َنيِذلأ امأتي# :هناحبس لاقو 14١[ :ةرقبلا] يومملاب عم ِتلاعمْلَول :هناحبس لاقو قّرفي ملو 6

 ٠ قّرفي ملو 144 :بازحألا] 4 موس نأ لق ني ومقلط دق يتيوزتلا 225 اَذِإ ومما

 .يوق ريغ هدانسإو )١41( 2376/1١ دحأ هجرخأ )١(

 . ةحتح يبأ نب لهس ثيدح نم (1714) ملسمو 1898((2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .01199) دواد وبأ هجرخأ ()



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليل ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف و همكح يف :لصف

 . اهتليسع يناثلا قوذ ىلع لوألا ىلإ اهعوجر فقوي مل عقت مل ول ذإ «ايعروو ىلعو ؛ثالثلا عمج ةحابإ ىلع ُندَي اذهو «كلذ دك ركب ملف "وألا قاد امك اهلي ٌقوُرَي ىَّتَح اله :لاق ؟لوألل لحتأ قو هللا لوسر لئسف «؛تقلطف «تجّرزتف «ًاثالث هتأرما قلط ًالجر نأ ؛نينمؤملا مأ ةشئاع نع دمحم نب مساقلا ثيدح نم «يراخبلا حيحصا» يفو :اولاق .هيلع تمرح دق تناك نإو قي هللا ٌلوسر هل اهَتّيَبَل ًامارح ناك ولف تأرما اهنظي وهو اهقلط هنأ َكَش الف «يناثلا ناك نإو .ةرهاظ هنم ةجحلاف «لوألا ناك نإف .ناعللاب هيلع تمرح َنيِح وأ «هتأرما يهو عقو دق َنوكي نأ اهُيالط وُلخي الو لَو هللا ٌلوسر هيلع ّرقأ امل ٌةيصعم ثالثلا مج ناك ولف :اولاق . ”اهقالطب هّرْمأي نأ لبق لي هلا لوسر ةرضحب ًاثالث هئأرما قلط ينالجعلا ًارميوُم نأ ««نيحيحصلا# يفو :اولات
 , © هدّدِلا اَهْيَلَعَو ُةَنَفَ اَهَل َسِيَل» : لك هللا ٌلوسر لاقف ؟ةقفن نم اهل لهف ءًثالث هّتأرما قّلط صفح ابأ نإ : اوُناقف «نينمؤملا مآ ةّثوميم ٍتيب يف كك هللا لوسر اوتأف ءرفن يف ديلولا نب ٌدلاخ قلطناف ءنميلا ىلإ قلطنا مث ثالث اهقّلط يموزخملا ةريغملا نب صفح ابأ اهجوز َّنأ هتربخأ سيق ٌتنب ةمطاف نأ «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم ؛نيحيحصلا» يفو :اولاق
 . هدّقَمَت كَل َسْيَل ٌقَدَص» :لاقف ثالث :تلق «؟ِكَقّلَظ ْمك» :لاقف و هللا لوسر ُثيتأف :ٌةمطاف تلاق :ةصقلا هذه يف 'ملسم حيحص» يفو

 , 92 محَتْفُي نأ فاخأ ينإو «ًاثالث ينقلط يجوز نإ !هللا لوسر اي :تلاق :هل ظفل يفو
 , )هويت الو ىنحكش اَهَل سيل :اثالث ةقلطملا يف لاق و يبنلا نأ ءاهنع :هل ظفل يفو
 , ودل َرقَع َءاَش ْنإو ُهَبَّذَع هللا َءاَش ْنإ «ٌمْلظَو َناَوْدُعَق َنوُعْسيَو ٌَعْيَسَو ِةئامُعْسَي اًمآو هلك ثالث يأ كُدَج هللا قنا ام» : لك ئبنلا لاقف كلذ هل ركذف « هيكهللا ٍلوسر ىلإ يبأ قلطناف «ةقيلطت تفلأ ُهل ةأرما يّدج قّلُط :لاق «تماصلا نب ةدابع نب دواد نع «تماصلا نب ةدابُم نب هللا ديبُع نب ميهاربإ نع «يفاّضولا ديلولا نب هللا ديب نع «ءالعلا نب ىيحي نع «هفصم» يف قازرلا دبع ىور دقو :اولاق
 . هول يف م َنوُعسيو ٌةَعَْسَو قلامعشيو تسلا ري ئلَع ثالث ثم كلاب .ًاجرخم ُهَل لَعجَيك هللا كَ مَ مك َنإف :لاقف ؟جرخم نم هل لهف ءفلأانمَأ قط انابأ نإ !هللا لوسو اي :اولاقف . هللا ٍلوسر ىلإ هونب قلطناف ؛هتأرما يئابآ ضعب قّلط :لاق ؛هدج نع ءهيبأ «تماصلا نب ةدابع نب هللا ديبُع نب ميهاربإ نع «نارمع يبأ نب ةقدص نع مهضعب ءاودو
 بببتسسس___ للسس اهّتقلط تنك ول !هللا لوسر اي :تلقف :هيفو ؛ثيدحلا ركذو , , , كئّللا تأطخأ هللا َكَرَمْأ اذكف ام !رَمُح َنبا ايف :لاقف . لككهلا لوسر كلذ غلبف «نييقابلا نيءرقلا دنع نييرخأ نيتقلطب اهعبتُي نأ دارأ مث «ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ ءامهنع هللا ي ذر رمع نب هللا دبع انثدح :لاق «نسحلا نع مهئّدح يناسارخلا ءاطع نأ «قيرُد نب بيعُش نع هروصنم نب ىَّلعم نع ؛ناذاش نب دمحم ىورو : ولاق

 .دعس نب لهس ثيدح نم )١497(: ملسمو ,(0709) يراخبلا هجرخأ قفز
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 ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف و همكح يف :لصف لل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

03 
 3 2 سمس اوم سام

َو نيب تناك ءآل» : لاق ؟اهعمجأ نأ ىل ناكأ :ًاثالث
 . "ةيِصْفَم نوُكت

ر نب ديزي دبع نب ريجُم نب عفان نع :«هئنس# يف دواد وبأ ىور دقو :اولاق
 نب ةناكر نأ ؛ةناك

 قايم 0 1 و 0
 2 94 4 558 ب

 الإ َتْدَرَأ اَم وللاو» : كو هللا ٌلوسر لاقف ؛كلذب لي ئيبدلا ٌربخأف ءقتبلا ةميهُس هتأرما قّلط ديزي دبع

 نمز يف ةيناثلا اهّقّلطف كي هللا ٌلوسر هيلإ اهّدرف «ةدحاو الإ ٌثدرأ ام هللاو :ةناكر لاقف ؟ هٌةَدِحاَو

 قفز ءاافاعإ

3 

 . نامثع نمز يف ةثلاثلاو «رمع

ر نب ديزي نب يلع نب هللا دبع نع :«يذمرتلا عماج» ىفو
 قّلط هنأ (هدج نع «هيبأ نع «ةناك

 :لاق ءوّللآ :لاق .؟هللآ» :لاق ؛ةدحاو :لاق ؟ 'اهب َتْدَرَأ اما :لاقف ليها لوسر ىتأف ؛ةتبلأ هتأرما

  يراخبلا ينعي  ًادمحم ٌتلأسو ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا لاق . "”0َتْدَرَأ اَم ئلَع وُهد

 .بارطضا هيف :لاقف ثيدحلا اذه نع

 اهب دارأ ول هنأ ىلع لدف ؛ٌةدحاو ٍةّنبلاب ٌدارأ هنأ هفلحأ لَو هنأ «ثيدحلاب لالدتسالا ةجوو
 «ءرككأ

 . هفّلحُي مل لاحلا قرتفي مل ولو «هدارأ ام عقول

 هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع عفار يبأ ينب ضعب نع جيرج نبا ثيدح نِم ٌحصأ اذهو :اولاق

 .ةتبلا اهقلط امنإ ةناكر نأ هب ُملعأ هلهأو «لجرلا دلو مهنأل :دواد وبأ لاق . ًاثالث اهقلط

 نإو «فورعم ةقث وهف «هللا ديبحُم ناك نإف «عفار يبأ ينب ضعب نع هاور امنإ جيرج ُنباو :اولاق

 .ةجح هب موقت ال ةلادعلا ُلوهجمف ءهتوخإ نم هّريغ ناك

 نأ ٌيباطخلا ىكح دقو «فورعم هيف ٌمالكلاو «قاحسإ نبا اهيفف ءدمحأ مامإلا ٌُقيرط اّمأو :اولاق

 . اهلك ثيدحلا اذه قرط ُفُْعَضُي ناك دمحأ مامإلا

 ٌدحأ ٌتيدحلا اذه :يقهيبلا لاق دقو «سابع نبا نع ءابهصلا يبأ ٌتيدح مكعم ام ٌحصأو :اولاق

 نع تاياورلا رئاس هتفلاخمل هكرت هنظأو «يراخبلا هكرتو ملسم هجرخأف «ملسمو يراخبلا هيف فلتخا ام

 يبأ نب ءاطعو ءريبج نب ديعس ةياور هذهف :لاق مث :ثالثلا عوقوب هنع تاياورلا قاس مث «سابع نبا

 :لاق «ريكبلا نب سايإ نب دمحمو «ثراحلا نب كلامو «رانيد نب ورمعو «ةمركعو «دهاجمو «حابر

 لاقو .نهاضمأو ثالثلا زاجأ هنأ «سابع نبا نع مِهّلُك ؛يراصنألا شايع يبأ نب ةيواعم نع هانيورو

فالخب يتفُي مث ًائيش كب يبنلا نع ظفحي هنأ سابع نباب ٌّنظُي نأ زئاج ريغف :رذنملا نبا
 . ه

دهع ىلع بسحُت تناك ثالثلا نإ :سابع نبا ٍلوق ىنعم ناك نإف :ىعفاشلا لاقو
 ةكوهللا لوسر 

ملع دق سابع نبا نوكي نأ  ملعأ هللاو  هبشُب يذلاف لكك يبنلا رمأب هنأ ينعي ءةدحاو
 ًائيش ناك هنأ 

 هاور ام يقهيبلا ديري «ليوأتلا اذه ةحصل ٌديكأت اهيف سايع نبا نع ةمركع ةياورو :يقهيبلا لاق . خسنف

 ةيآلا وفر َدَكلَ نهب صبري كنك هد : ىلاعت هلوق يف ةمركع ثيدح نم «يئاسنلاو دواد وبأ

 «كلذ خسنف «ًاثالث اهقلط نإو ءاهتعجرب قحأ وهف هّتأرما قّلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو [144 :ةرقبلا]

 .[978 :ةرقبلا] 1 ل هلأ ىلاعت لاقف

 .(5705) دواد وبأ هجرخأ (؟) 159/1١ «لحملا» يف هركذ فلز

 .717/5 يئاسنلاو ء(1196) دواد وبأ هجرخأ (4) (121/9/) يذمرتلا هجرخأ (7)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لف ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف و همكح يف :لصف

 نم نكمتي ناك جوزلا نأ ىنعمب تقولا اذه نم ةدحاو لعجُت تناك الثلا نأ لمتحيف :اولاق
 .كلذ خسن مث ؛ةدحاولا دعب ةعجارملا نم نكمتي امك ءاهدعب ةعجارملا

 قّرفي نأ وهو «ثالثلا قالطلا نم صاخ عون يف ءاج امنإ كلذ نوكي نأ نكمُي :جيرس نبا لاقو
 يبأ دهعو لَو هللا لوسر دهع يف ناكو «قلاط تنأ .قلاط تنأ «قلاط تنأ :لوقي نأك «ظافلألا نيب
 مهنأ نوقّدِصُي اوناكف «عدخلاو بلا مهيف نكي مل «مهتمالسو مهقدص ىلع ٌسانلا هنع هللا يضر ركب
 ًالاوحأو ترهظ ًارومأ هنامز يف هنع هللا يضر رمع ىأر املف «تالثلا هب نوديرُي الو بيكأتلا هب اودارأ
 .ثالثلا مهمزلأو «راركتلا ىلع ظفللا لمح نم عنم «ترّيغت

 مث «ةدحاولا عاقيإ لك هللا ٍلوسر ٍدهع ىلع مهُثداع تناك سانلا نأ ثيدحلا ىنعم :ةفئاط تلاقو
 :اذه ىلع ثيدحلا ىنعمو هيف اوُعَياتتو ,ةلمج ٌتالثلا ّقالطلا اوداتعا مث ءاهّثدع يضقنت ىتح اهعدي
 ٌرابخإ وهف :ةدحاو ركب يبأو للي هللا لوسر دهع ىلع ُهَعِقوُي ًاثالث نآلا قلطملا هعقوُي يذلا ٌقالطلا ناك
 .عورشملا نع ال «عقاولا نع

 الو ؛ةدحاو ٌتالثلا لعجي ناك يذلا وه ِهْك هللا لوسر نأ ٌنايِب ثيدحلا يف سيل :ةفئاط تلاقو
 ٍةدحاو ٌةحص ملعُي الو «هيلع ٌّرقأف هب ملع وأ «هلعف وأ هلاق اميف الإ ةجحُم الو يلع ٌرقأف كلذب ملعأ هنأ
 .ءابهصلا يبأ ثيدح يف رومألا هذه نم

 ُملعأ مهّنإف لَك هللا ٍلوسر ٌباحصأ هيلع ام ىلإ انرظن «ٌتيداحألا ائيلع تفلتخا اذإو :اوُناق
 نايفس نع «قازرلا دبع هاور ام هريغ هنع ُتْبْنَي ال يذلا باطخلا نب رمع نع ُتياثلا اذإف انرظنف ءهتنسب
 ءافلأ هتأرما قلط لجر باطخلا نب رمع ىلإ َمِفُر هنأ «بهو نب ذيز انثدح «ليهُك نب ةملس نع .يروثلا
 كلذ نم كيفكي امنإ :لاقو هةّرّدلاب ُرَمُع هالعف «بعلأ ٌتنك امنإ :لاقف ؟كّتأرما ٌتقلطأ :رمع هل لاقف
 ثالث

 .كئاسن َنيِب نهّرِئاس ْمِسِقاو «ثالثب كنم تناب :ٌىلع هل لاقف ءفلأ يتأرما ُتقلط ينإ :لاقف «بلاط يبأ نب يلع ىلإ لجر ءاج :لاق ؛تباث يبأ نب بيبح نع ؛«شمعألا نع ءعيكو ىورو
 .ثالثب كنم ْتّناب :لاقف ءأفلأ يتأرما ٌتقلط :لاقف «نافع نب نامثع ىلإ ٌلجر ءاج :لاق «ىيحي يبأ نب ةيواعم نع «ناقرُي نب رفعج نع ءاضيأ عيكو ىورو

 «رْزو كيلع اهّثيقبو «كيلع اهُمّرَحُت ثالث : سابع ُنبا هل لاقف ءأفلأ يتأرما ُتقلط :سابع نبال لجر لاق :لاق «ريبج نب ديعس نع «ةرم نب ورمع نع ؛يروثلا نايفس نع ,"7قازرلا ُدبع ىودو
 .ًاوزه هللا تايآ تذختا

 لجر ءاج :لاق ؛ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «رمعم نع ءًاضيأ قازرلا ٌدبع ىورو
 «كنم اهنيِبُت ثالث :دوعسم ُنبا هل لاقف «نيعستو ًاعست يتأرما ٌتقلط ينإ :لاقف «دوعسم نبا ىلإ
 ١ 000 ."”ناودُع نهرئاسو

,)11109( 
 مقرب )00 ,(11740) قازرلا دبع هجرخأ
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ةدحلو ةملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف 1

 نب ورمع نب هللا ّدبعو «ةريره ابأو «سابع نبا نأ «سايإ نب دمحم نع ءاهئئس# يف دواد وبأ ركذو

0وريغ ًاجوز حنت ىتح هل ُلِحَت ال :لاق مهلُكَت «أثالث اهُجوز اهُقْلطُي ركبلا نع اوُلْئُس «صاعلا
. 

 مهيف نكي مل ولو «ٌةلمج ٌتالثلا اوعقوأ دق :نوعمست امك لَو هللا لوسر ُباحصأ ءالؤؤف :اولاق

غت هب نظُي ال هنإف «ىفكل هّدحو ُمُهْلُملا ثّدحملا رمع الإ
 «يعجرلا قالطلا نِم لَو يبنلا هعرش ام ٌريي

لع ْمُوْحَت مل نم ىلع ةأرملا جرف ميرحت نمضي كلذو ًامّرحم هلعجيف
 ولو ؛هل ُلِحَت ال نمل هتحابإو هي

نأ نع ًالضف ؛ٌةباحصلا هيلع هّرقأ امل رمع كلذ لعف
 نع ةجح سابع نبا دنع ناك ولو «هوقفاوُي 

 «كْؤَعلا يف هل هتفلاخم ملع دقو «رمعل ٌةقفاوم اهريغب يتفُيو اهُفِلاْحُي مل ٌةدحاو تالثلا نأ هيي هللا لوسر

 .كلذ ريغو «تاوخألاو ةوخإلا نم نينثإلاب مألا بجحو

 ناك ولو ءهعرشو هتئسب ٌملعأ ْمُهَك يو هللا لوسر باحصأل عبت ةلأسملا هذه يف ُنحنو :اولاق

 ماو ؛مهدعب ْنَم هملعيو مهيلع َفْخَي مل كلذ ىلع رمألاو يُئوُو ةدحاو كءالثلا نأ هتعيرش ني ًارقتسم

 ةدحاو ثالثلا ٍنوك ٌربخ اههيقفو ةمألا ربح يوريو ءمهدعب ْنَم هل قّفوُيو ءهيف باوّصلا اوُمْرْحُي

 . هفلاخُيو

ا هذه يف مُكاحتلا :ثالثلا عوقو نم نوعناملا لاق
 هناحبس هللا مسقأ نم ىلإ اهريغو ةلأسمل

ننيب ٌرْجَش اميف هَمُكَحُت ىتح ني ال انأ «هربأو مَسَق ٌقدصأ ىلاعتو
 هيف انمحلي الو ءهيكُحب ىضرن مث ءا

 هيف كاشن ال انقيتم اعامجإ هتمأ عج نأ الإ مهللا «ناك ْنَم اثاك هريغ ىلإ ال ًاميلست هل ملسنو جرح

نأ هللا ىبأيو «هثالخ زوجي ال يذلا ٌنحلا وهف «مكُح ىلع
 ءأدبأ هنع ةتباث ةنس فالخ ىلع ةمألا عمتجت 

ب هب ةلأسملا ُثبثت ام ةلدألا نم مهكتاندجوأ دق نحنو
 كلت يف هب متنعط اميف مكرظانُت نحنو «هنوُدبو ل

لع مكحن ال انأ ىلع «هب انومتضراع اميفو ةلدألا
 نع ًاتباث ًاصن وأ هللا نع ًاّضن الإ انسفنأ ى

 غئاس نوكي نأ هّثياغو «عازنلل ةضرُعف اذه ادع امو «هيف كلش ال ًانّقيتم ًاعامجإ وأ هدي هللا لوسر

مكدنع انل ًافلس ةمدقملا هذه نكتلف همِزال ال عابتالا
 لأ لإ يك وت يف ٌمُعْرتَل نكط :ىلاعت لاق دقو «

 هلوسرو هللا ريغ ىلإ اهّدر ىلإ َليبس الف «ةلأسملا هذه يف متنأو نحن انعزانت دقف [09 :ءاسلا] #* لوُسْلاَو

 :لوقنف ءاهيف مهب ٌدعسأو ؛ةباحصلاب ُنحأ اننأ يتأيسو ءةتبلا

أسم اهنأ بير الف «ثالثلا عمج ميرحتل مكتم اّنأ
 ميرحتلا ىلع ةلادلا ةلدألا نكلو «عازن ةل

ٌريغ ىوعدف «عمجلا زاوج ىلع لد نآرقلا نإ :مكلوق امأ
 هب متكسمت ام ٌةياغو «ةلطاب لب ةلوبقم 

 ٌقالطو «ضئاحلا ُقالط هتحت لدي ال امك ءهمّرحمو هزئاج معي ال كلذو «قالطلا ظفلل نآرقلا ٌقالطإ

 قالطلا ميرحت يف ٌةحيحصلا ةنسلا ضراع ْنَم ٍلَكَمت الإ كلذ يف مُكُلَتَم امو ءاهرهط يف ةءوطوملا

دي مل نآرقلا نأ مولعمو ءءاوس تاقالطإلا هذهب مرحملا
 رل ام هولّمحُت تح قالط لك زاوج ىلع ل

 ٌدعسأ انأ بير الو «هماّرَعو هّلالَح َّنّيَب لجو زع هللا نع ُنيِبُملاو «قالطلا ماكحأ ىلع ّلد امنإو «هقيطُي

 لوخدمل ضوع يغب ًانئاب ًاقالط طق عرشي مل هناحبتم هنأو «لالدتسالا ردص يف انيب امك نآرقلا رهاظي

 .(5198) دواد وبأ هجرخأ (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليفت ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف هيلو همكح يف :لصف
 .اهماكحأو اهطورش تنيبو ؛ةنسلا اهئدَّيق ةقلطم ظافلأ هب متكسمت ام ٌةياغو ءمكئيبو اننيب هللا ٌباتك اذهو ىدعلا ٌرخآ ٌنوكي نأ الإ اهب

 .هركذأ امل نوركتم ل هللا لوسر هرقأ امل َنوُرِقُم «نيرمألاب نولئاق هللا دمحب نحنو ؟راكنإلا اذهد رارقإلا اذه َنيِب مكف «مدقت امك هللا باتكب ًابعل هتيمستو نعالملا ريغ نم ِثالثلا قالطلل هبضغو هراكنإب نوكسمتت الو روكذملا قالطلا اذه ىلع قي هللا لوسر ريرقتب نوكّسمتم مكنأ بجعلا نمو ؛ميرحتلا ديؤم ةلازإلا بولطم حاكنلا اذه نأل ءًايصاع نكي مل هيف اهعماج رهظ يف وأ ؛ءاسفن وأ ضئاح يهو لاحلا اذه يف اهقلط ول اذهلو «ماودلاو ءاقبلا بولطم مئاق حاكن يف هٌدوفن ديبأتلا ىلع ميرحتلا ٌبحتسم راص دق حاكن يف قالطلا ذوفن نم مزلي الو .دبألا ىلع هيلع اهمّرحت ناعللا ةقرفو «هريغ ًاجوز حكدت ىتح هيلع اهمّرحُي نأ هتياغ نإف هل رّرقمو «ناعللا دوصقمل دُكؤم ثالثلا ٌقالطلاف ميرحتلا ُدّبؤومو «ةلازإلا ٌبجاو وه لب ؛هماودو هئاقب ىلإ ٌليبس قبي مل حاكنلا اذه نأل ءًاضيأ هب لالدتسالا حصي مل مكاحلا قيرفت ىلع ةقرفلا فقوُي نمم ناك نإو «ًائيش دفي مل وغل ذئنيح ثالثلا قالطلا نأل «لطاب هب ٌلالدتسالاف ءهنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأ هلوقي امك مكاحلا قّرفي مل نإو امهناعل ٌبيقَع وأ يمفاشلا هلوقي امك هدحو جوزلا ناعل ٌبيقع تعقو ةقرفلا نإ :لوقي نمم ناك نإ اذهب لدتسملا مث ؛هماودو هؤاقب دصقي حاكت يف ةدحاو ةملكب ثالثلا قالطلا زاوج ىلع مكلالدتسا ني هب امو :ثيدح ني هّحصأ امف وَ هلل لوسر ةرضحب ًاثالث هتأرما قّلط َنِالملا نأب مكلالدتسا امأو
 .ًاثالث هيلع مّلسو ءًاثالث همتشو ًاثالث هفذق :لاقي امك .مهوجعو مهيرع ممألا تاغل يف ُلوقعملا وه اذه ءقرم دعب ٌةرم لاقو لعف نم الإ ًثالث لاقو ًاثالث كلذ ٌلعف :لاقُيال ِهّنإَف ءانل ةجح ٌتيدحلا لب ءدحاو مفب ٌتالثلا قّلط هنأ ثيدحلا يف ّنيأ نكلو «يناثلا دقع درجمب ىفتكا نم ىلع يح وه مسن هيف مكمن ال اذهف «هةليسلا قوت مَ ءال» :لاق ؟لوألل لحت له ء للا لوسد يشك ؛تجيوزعف اثالث هتأرما قّلط الجر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب مكلالدتسا امأو

 ؟مدقت امك مكيلع ٌةجح ًاضيأ وهو ءولمجم ظفلب كسمتلا ىلإ هكرت مكل غاس فيكف .سمشلا ٌلثم لصتم حيحص دنس وهو ,©0تاقيلطت ثالث ّرِخآ اهقلط هنأ :«حيحصلا» يف ظفل يفو ,20اهقالط نم اهل تيقَب تناك ٍةقيلطتب اهيلإ لسرأ اهَجوز نأ «ةبتُع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا ةياور ني هيل اهربخ يف ؛حيحصلا» يفو فيك ءمدقت امك لب ءاهعمج يف حيرصب سيل ثالث اهتلط» :هلوق نإف «هب مكقلعت ليي امم ثيدحلا سفن يف هنايب لب «لمجم وه اميف هب مثكسمتو ءهل امواقم هضمي ام مدعو «هتحارصو هتحص عم نئابلل ةوسكلاو ةقفنلا ظوقس وهو ءًاحيحص ًاليوأت ٌلبقي ال هيف ٌحيرص وه اميف هومٌتفلاخ مكنإف ءباجُعلا بجعلا ّنِمَف سيق تنب ةمطاف ثيدحب مكالدتسا امأو :اولاق
 راثآلا نم ءيش يف فرعي مل هنأ ؛هنالطُبو هبذك ىلع لدي يذلا مث ؛لوهجم نع ؛كلاه نع ؛فيسض هللا ديبع نب ميهاربإ نع ءيفاّضولا ديلولا نب هللا ديِبُع نع «ءالعلا نب ىيحي هقيرط يف نأل .طوقسلا ةياغ يف ربخف ؛قازرلا دبع هاور يذلا تماصلا نب ةدابت ثيدحب مكلالدتسا امأو :اولاق
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف لفل

 ةدحلو ة

و اهلصتم الو ءاهميقس الو اهحبحم
ماصلا نب ةدابع دلاو نأ ءاهعطقتم ال

 يكف «مالسإلا كردأ ت

 .كش الب لاحم اذهف «هدجب

يتلا ةلصولاو ةدايزلا هذه نكل ءكش الب جب هّلصأف ءرمع نب هللا دبع ثيدح امأو
 :هيف 

؟يل لِحَت تناكأ ًاثالث اهُعقلط ول هللا ٌلوسر اي :تلقف»
 وهو «قيرُر نب بيعش ةياور نم تءاج امنإ ؟

«بيعش نب قيرُز :ٌلوقيف هبلقي مهضعبو :يماشلا
ح هيف نكي مل ٌحص ولو «فيعض وهف ناك امفيكو 

 «ةج

الث تملس ول :هلوق ةلزنمب ثالث اهلط رل + هلو ناب
ج لعب ال امم هوحن وأ ءًنالث تررقأ وأ ءان

 . مس

 هو هللا ٌلوسر هفلحأف «قتبلا هتأرما قلط ةناكر نأ «دواد وبأ هاور يذلا ريجع نب عفان ٌثيدح امأو

ٌميدقت بجعلا نمف «ةدحاو الإ ٌدارأ ام
فرعُي ال يذلا لوهجملا ريجع نب عفان 

 نم ىردُي الو «ةتبلا هلاح 

معمو «جيرج نبا ىلع وه ام الو وه
ةصق يف سوواط نب هللا دبعو «ر

 ٌمامإ دهش دقو ءءابهصلا يبأ 

 ركذو ««عماجلا» يف يذمرتلا لاق اذكم « ًايارطضا هيف نأب يراخبلا ليعامسإ نب ٌدمحم ثيدحلا لهأ

ي راف «برطضم هنأ رخآ عضوم يف هنع
و «ٌةدحاو :لوقي ٌةراتو ءثالث اهقلط :لوق

 .ةتبلا :لوقي ةرات

 .هنع يرذنملا هاكح ءيراخبلا ًاضيأ هفعضو :ةفيعض اهُّك هقرطو :دمحأ مامإلا لاقو

 جيرج نبا نع قازرلا دبع ثيدح ىلع ةياور ٌلوهجملا ٌبرطضملا ُثيدحلا اذه مِّدقُي فيك مث

 مهتم مهيف سيلو مهّرهشأ هللا ديبع ناك نإو «ثويعبات هدالوأو اذه «عفار يبأ ينب ضعب ةلاهجل

هنع لدعلا ةياور :لوقي وأ «لوهجملا ًةباور نبقي مو جيرجم با دنع يرو لب «بذكلاب
 ؛ل ليدعت 

لع مير هش نأ انا «هدنع ٌدجح اذهن
كف نشأ وأ ةلاهجلا يف هلثم وه نم ًةياور هي

 رمألا ةياغف ءا

 «نيلوهجملا نيذُه اتياور طّقاستت نأ
كلذ انلعف اذإو ءامهريغ ىلإ لّدْعُيو

 نب دعس ثيدح يف انرظن 

دقو «دانسإلا حيحص هائدجوف «ميهاربإ
لوقب قاحسإ نب دمحم سيلدت لع تلاز 

 نب دواد ينثدح :ه

 ؛عضاوم يف هدانسإب دمحأ جتحا دقو «نيصحلا
عب دانسإلا اذهب هريغو وه ححص دقو

 نأ ءهني

 . ًائيش ثدحُي ملو «لّوألا حاكتلاب عيبرلا نب صاعلا يبأ اهجوز ىلع َبنيز ّدر للي هللا لوسر

ملف ؛ةمركع نع «نيصخلا نب ةواد امأو
ح يف هب اوجتحا دقو هب تحت ةمئألا لزت 

 اياَرَعلا ثيد

 يتلا ثيداحألا فالخ ىلع اهنوك عم اهّنود وأ قشوأ ةسمخب اهريدقت نم هب ْمّرِجُي ملو هيف كش اميف

يدحلا اذه يف هُبنذ امف «رمتلاب بطلا عيب نع اهيف ىهن
 يف مثحدق نإو «هب نولوقي ال ام ةياور ىوس ث

يف ضقانتلا نم هب مكلف ال ام مكءاج - نولعاف لحلو لوبي
 ثيدحلا ًمثأو متنأ هب مئججتحا ام

 . ؟هحيحص#) يف هثيدح لاخدإل يراخبلا ءاضتراو «هتياور نِم

س يتلا ُةَرْعَولا كلاسملا كلت امأو :لصف
َي الف «ءابهصلا يبأ ثيدح يف اهومتكل

 . اهنم ءيش حص

ماَط ٌءاَكَش َكْلِتَ «هنع يراخبلا ٌضارعإو «هتياورب ملسم ٌدارفنا وهو :لوألا كلسملا امأ
 ُهْنَع ْرِ

سم كارفنا كيدحلا كلذ ده امو اقرا
ٌدحأ وأ «متنأ نولبقت له مث ايش هب مل

 لك يف اذه لثم 

لهو ؟يراخبلا نع ملسم هب ُدِرَمْنَي ثيدح
ِيْد مل ثيدح َّلُك نإ :ظق ٌيراخبلا لاق 

 وهف يباتك يف هُل

كو ؟فيعض وأ «ةجحب سيل وأ «لطاب
صلا جراخ ثيداحأب يراخبلا جيتحا دق م

 يف ركذ اهل سيل حيح

ح نم حّحص مكو (ءاهحيحصال
هل تاياورلا رئاس ٌةفلاخم امأف . !هحيحصا نع جراخ ثيد

 نبا نع 

 «ٌتيدحلا اذه قفاوُث :امهادحإ ءكش الب نيتحيحص نيتياور سابع نبا نع نأ ٌبير الف «سابع



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلك ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف ُيو همكح يف :لصف
 ؟لوهجم لب ونظم عرلعم كرت لإ اذه لهو ؟تالامتحالا هله مايق عم ةتياور كرت عرسي فيكف «تالامحح لا نا كلُذ ريغ وأ «ءصوصخم وأ خوسنم هنأ ٍداقتعا وأ ءهنظ يف حجار ضراعُم داقتعا وأ «ليوأت وأ نايسن نم ةديدع ٍتالامتحا ٌلمتحي هاور امل هتفلاخمو ءموصعم ٌريغ يباحصلا ُلوقو .ةموصعم ةياورلا :متلقو 7 ايف كلذ شلعف داهف ءهيأر متكرتو هتيلورب  مئبصأو - مثدخأف ءاهقالط ةمألا يب ذأد هقالخ ىأرو ؛ًاقالط اهُعيب نكي ملو ءاهرييختو ةريرب ثيدح ىور هنإف ءهيفن سابع نبا نع اميس الو ؛هعفد يف مكل ةليج ال ام مكضقانت ني مُكانيرأ .هيأرب ٌدخألا : مثلق نإو .باوجلا ةنوؤم انومُثيفك اذه ىلع ةمألا ٌروهمج لب ,مكروهمج وق وهو  هتياورب ٌدخألا :متلق نإف ؟هآر امب وأ ءمكدنع يباحصلا ءاور ام ٌدخالا له :مكلأسيف :هيوار هفلاخ ثيدح ِلّوأِب سيلو «هلاثمأ ٌةوسأ هلف هتفلاخم ىلع هنع ُثاياورلا فدا رلو لاس لا محي هنأ ىلع «طيدحلا يس ةلرب يود انطقسأ نإ !هلاخ ىرخألا

 . ؟مولعم هفعضو ءدقاو نب نيسحلا نب يلع هيف يذلا اذهب ٌحيحصلا ُثيدحلا ضراعُي فيك مث ؟ام هجوب خوسنملا لوبان ةمالل لمو ؟هنأ ديف مهل تناك ءيش يف اولجعتسا دق سانلا نإ :رمع لوقب فيك مث ورنا لحب ةقلعتملا رومألا مهأ نم وهو ءقمألا هب ملعت ال ءرمع ةفالخ نم ًاردصو ركب يبأو لكي هللا لوسر دبع ىلع حوسنملا عسي فيك مث هدحاو مغب ثالثلاب مازلإلا كلذ يف نيأذ «ةعجرلا عطقنت اهيف «ثالث ىلع ٌَرِصُقو .كلذ ٌحِستف ددع ريغب اهعجارُيو هتأرما ُندَطُي ناك لجّرلا نأ هيف امنإ هنإف ؛ةجح بف نكي مل حص ولف :ثالثلا قالطلا دعب ةعجارملا خسن يف سابع نبا نع ؛ةمركع يح اأو «اذه نيأف «خارتم مواقُم ضراعم توبث ىلع ةفوقومف «ثيدحلا خسن مكاوعد امأو :اوُلاق .لاطل هاوتف نود يباحصلا ةياورب هيف مُتذخأ ام انعبتت ولو «هاوتف مُتكرتو هتياورب مثذخأف :هقالخبب ىعقأو "'”بلكلا ولو نم عيبستلا ٌتيدح هنع هللا يضر ةريره وبأ ىود دقو :اولأ#
 . ًارجاف وأ ناك اري «ًاقلطم هّلبقي ال مكحلا يف هلبقي ال نم كلذكو ءهتين ىلإ هٌدري لب «بذاكو قداصو ءرجافو ّرَب نيب قّرَفُي ال ديكأتلا دصق يف هيوني نمو ؛رهدلا رخآ ىلإ ًارج ٌمُلَهو .هئافلُش ٍدهعو هدهع ىلع ٌفلتخي الو هلو هللا لوسر ٍةافوب ٌريغتي ال هيلع ٌتيدحلا متلّوأ يذلا اذه نإ هير هرخآ ىلإ هلوأ ني ثيدحلا ٌقايسف «لوألا دعب امب ديكأتلا هُدوصقمو ؛قلاط ِتنأ .قلاط ِتنأ «قلاط نأ :قلطملا لوق ىلع ٌتيدحلا مكّلمح امأو
 يم هيلع مث هنكسو هتجوز نأ قطملا مِلع اذإف ؛مهل ةبوقع هومزتلا ام مهئزلب هنأ هنع لا يشد دع ىأرف ءدحاو مفب هوعقوأو ؛ةلهُمو ةانأ هيف مهل لعج اميف اولجعتساف «فورعملاب هيلع يذلا امهنم ّلُك عجارُيو قارفلا ىلإ يعادلا يملا هثدحأ ام لوزيو هيضريو ءاهيف هيعتسي لهو نأ هل لعجف «هكذإا# هيلع ٌرِعَيُف ءةلهو لوأ نِم هيدي نم هّبيبح بهذيف «قّلطم مدني الثل «مهل ةانأو ًاقفرو , مهب ٌةمحر ضعب نع هضعب ًايخارتم ُهَعَرَشو ههنم ةحسُت يف هللا مهلعج ام اولجعتسا دق سانلا نأب رمع نم رابخإ ؛مهيلع هانيضمأ انأ ولف «ةانأ هيف مهل تناك ءيش يف اوعياتتو اولجعتسا دق سانلا نإ :هلوق نإف ًاضيأو

 .«بيرقتلا» يف امك قودص وه لب ىف ,(009) ملسمو ((107) يراخبلا هجرخأ فلل

0 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
لو ةملكب ًاثالث قلط نميف و همكح يف :لصف ليفو

 ةدح

اهنع تك ؛تالثلا هعمجب ةرم لوأ
ذأملا عورشملا قالطلا ىلإ عجرو ء

 بيدأت نِم اذه ناكو ءهيف نو

تأيس امك «ثالثلا قالطلا نم اوُدثكأ امل هيعمل يم
 هيي مم يسم نع داذتعالا دنع هريرقتٌديزم ي

ثيدحلا ةجو اذه «ثالثلاب همازلإ يف
نم اذه نيأف «هريغ هل هجو ال يذلا 

 ٍدَعِبتسملا وّركتسملا مكليوأت 

ع وبنت لب «ثيدحلا ظافلأ هقفاوُت ال يذلا
 . هرفانتو ءهن

 نإف ءٌةدحاو ٍةِل هللا لوسر دهع ىلع نآلا ثالثلا قالطلا ٌعوقو ناك هانعم نإ :لاق ْنَم ُلوق امأو

للا لوسر دهع ىلع سانلا ناك ليوأتلا اذه ةقيقح
 نوقلطي اوراص رمع دهع ىلعو :ةدحاو َنوُفلطُي تي ه

 الو «دارملا نايب باب نم ال فيرحتلاو زاغلإلا باب نِم ناك ءدحلا اذه ىلإ لصو اذإ ليوأتلاو ءاثالث

ّلطي اولاز ام ّسمانلا نإف ءام هجوب كلذ ُخِصَي
ع مهءاسن ٌلاجر قَّلط دقو «ًاثالثو ةدحاو نوق

 دهع ىل

«ةدحاو ىلإ هدر نم مهنمف ءًثالث ب هللا رس
:سامع نبا نع ةمركع ثيدح يف امك 

 نم مهنمو 

 ديكأتل هّرقأ نم مهيفو :مهيلع هب مكح ام فَرُْي ملو هللا بابكب اعدل هلعجو ءَبِضَغو ؛هيلع ركنأ

م مهنمو «ناعللا هبجوأ يذلا ميرحتلا
لثلا رخآ قالطلا نم هب ىتأ ام نوكل «ثالثلاب همزلأ ن

 الف «ثا

 :لاقي نأ ٌّحِصَي الو ءثالث اوقلطف رمع ةفالخ ءانثأ ىلإ ةدحاو نوقلطي اولاز ام سانلا نإ :لاقي نأ ٌحِصَي

هل تناك ءيش يف اولجعتسا دق مهنإ
 مئالُي الو ؛مهمأع هيضمنف ةانأ هيف م

 دهع نيب قرفلا مالكلا اذه

ءام هجوب هدهع نيبو قت هللا لرسر
دهع ٌدعيو هدهع ىلع مكنم ضام هنإف 

 .ه

» :ةحيحصلا ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نإ مث
لع ةَدِحاَو ْتَلِج ثالث قّلط نم هنأ ملعت ملأ

 دهع ى

رما قّلط اذإ ناك لجرلا نأ َتْمِلَع امأ» :ظفل يفو .210«ونِلك هللا لوسر
 اهولعج اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأ

كب يبأو لك هللا لوسر ٍدهع ىلع ةدحاو
 لجرلا ناك ىلب :سابع نبا لاقف «رمع ةفالخ نم ًاردصو ر

هولعج اهب لدي نأ لبق ًاثالث هتأرما قّلط اذإ
ركب يبأو لي هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو ا

 نم ًاردصو ء

 طفل اذه ؛"!(مهيلع نهوزيجأ :لاق ءاهيف اوعياتت دق  رمع ينعي سائلا ىأر املف «رمع ةرامإ

ام هبحي ال وهو «دانسإ حصأب وهو «ثيدحلا
ذه نكلو ءام هجوب ليوأتلا نم مثركذ 

 نم ُلَمَع هلك ا

 مث «لدتساو «ليلدلل ًاعبت بهذملا لعج نم امأو .لدتسا مث «دقتعاف «بهذملل ًاعبت ةلدألا لعج

 .لمعلا اذه هنكمي مل ءدقتعا

نايب ثيدحلا يف سيل :لاق نم لوق امأو
كلذ لمجي يذلا َوُم ناك وي هلا لوسر نأ ُ

 هنأ الو 

س :لاقي نأ هباوجف «هيلع هَّرقأو ءهب ملع
اذه ٌريتسي نأ ميظع ناتهب اذه كَئاَحْبُ

 نّمضتملا مارحلا ٌلعجلا 

وه نمل ٍجَْقلا ةحابإو ءهنيِدَو هللا عرش رييختل
لالح هيلع وه نم ىلع هّميرحتو ؛ٌمارح هيلع 

 ٍدهع ىلع ٌ

 «هيلع ُلِزْنَي يحولاو ءوه هملعي الو «هئوملعي الو (هنولعفي مهو «قلخلا ٍريخ هباحصأو كي هللا لوسر

 ءهّعرشو هئيد نولّدُيو «هنوملعي ٌةباحضلا ناكو ؛هّملعي نكي مل هلي هللا لوسر نأ ْبَيَك ؛هيلع مهّرَقُي رهو

 ؛كلذ ىلع ٌرمألاو ءوال هّلوسو ُهّللا ىفوتي مث ءهب هملعُي الو «هلوسر ىلإ هيحوُي الو «كلذ ملعي ُهّللاو

نع نيبملا أطخلاو «ميظعلا ٌُلالضلا اذه ٌءوتسيف
بغي الو هب ُلَمُْي اهلك قيدصلا ةفالخ ةدم مكد

 نأ ىلإ 

الضلاو أطخلا رمتساو ءايئدلا ٌثيدصلا قراف
أر ىتح «رمع ةفالخ نم ًاردص بٌكرملا ُل

 هيأرب كلذ دعب ى

 نم بقأ هئافلخو مهيبن دهع يف هيلع اوُناك امو ةباحصلاب لهجلا يف لهف «باوّصلاب ّسانلا ٌمِزلُي نأ

 غطت

 .(5199) دواد وبأ هجرخأ (0) :(19) (149/9) ملسم دعوه (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليدييل ةدحلو ةملكب ًاثالث قلط نميف لَو همكح يف :لصف
 .نالكُتلا هيلعو ٌناعتسملا هللاو ءاهججُح نيبناجلا نم ىفوتساو ءاهججُت قياضملا هذه لثم يف ضاخو ؛ةرهاظلاو ةنطابلا حلاصملا ني هتنّمضت امو :ةّرِهابلا اهّمكِحو ةعيرشلا ٌرارسأ هّبلق رشابو «بجاولاب اهيف ماقو «ٌبتارملا فرعو «لوسرلا ةاكشم نسفن ني ماكحألا ىّقلتو «ليلدلاو ةهبشلا نيب قّرفو ءهُعاَرو هامن حو ءهغاب هيف لاط دق ملعلا يف خسار ىلإ اهيف متاحتلا امنإو «هبناج يف ٌُباوصلا ناك اذإ ٌدرفتلا نم شجوتسم الو .روهمجلل ٍباِّيه الو ءبّصعتم دّلقم ىلإ ةلأسملا هذه يف ٌمكاحتلا سيأو :اوُناق .ةبوجألاو ةلدألا هذه نم اهنأشل ىوقأ ناكل اهتأيهب ةلأسملا متكرت ولو .هومتلوأت يذلا ليوأتلاو هومتبكترا يذلا أطخلا اذه نم لهسأ ناكل :ًافحم ًاطخ ٌةدحاو ثالقكلا ٌلعج ناكول ِهللاَثو ءاذه

 .ناميإلا ةباصعو :مالسإلا "كريب الهّيحو ِّللاو معنف «مهنع هلل يضر ٌةباحصلا هيلع اميف انرظن ٌتيِداحألا انيلع تفلتخا اذإ :مكلوق امأو :اولاق
 سس آذآ ردق هقلخ يف هللا ةمكحل قفاوم وه لب ؛ةعيرشلا دعاوقل ٌقفاوم اذهو «لاجعتسالاو ةدشلا نِم همزلأ ام همزلأو ءاهنيبو هئيب لاح نأب هبقاع ةانألا نم هل هلعج امو شا ةصخر لبقي ملو ءاهّدضب اهلباق هنأو ههيلإ ٌناسحإو «هب ٌةمحرو «قّلطملا ىلع هللا نم ةمعن ةصخرلاو ةانألا كلت نأ هنع هللا يضر ملع املو و هللا لوسر نع ٌرابخ] ال ةحلصملل هآر هنم يأر اذه نأ ىرُي الفأ .«مهيلع نهوزيجأف» :رخآ ظفل يفو ,«مهيلع ةانيضمأ انأ ولف» :هنع هللا يضر لاق اذهلو .ثالثلا عاقيإ ىلإ عراستلا نع اهب مهّمكي ةمألل ٌةحلصم هآر يأر وه امنإو لَك هللا لوسر نع اذه نإ : مهل ْلّقَي مل هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأو هئافخو هيلع بقاعملا لعفلا ميرحتب ملعلا نم نكمتلاو «صاخشألاو ةنمزألا يفالتخاب ُكفلتخت ةبوقملا نكلو .مهل هبيدأتو ءةمألل هرظن لامكو «هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نينمؤملا ٍريمأب فيكف ءرسْعلاو أوو راح لب .هليهستو لجو زع هللا ةصخر هيف اولبقي ملو مهسفنأ ىلع هب اوقيض امب ناثلا اومزأ نأ ةمئألل غئاس اذه نأ بير الو ؛هيف اوُعياتتو مارح هنأ اوُمِلَع امل مهل ٌةبوقع ِثالثلاب مهمازلإ ىأر لب دمّدقت نم عامجإ رمع فلاخُي مل :لوقن مث :مويلا ىلإ كلذ يف ةمألا نيب الخلا ٌرمتساو «نيلوق ىلع ٌةباحصلا راص ىتح لوألا ٌحامجإلا ٌرقتسي ملف «ُفالتخالا ثدح ىتح نيعمجملا ٌرصع ضرقني مل نكلو يالا قيدصلا دهع ىلع هيف َفِتحي مل ًاميدق ًاعامجإ ناك اذه نإ :انقدصلو انلقل اننش ول لب ىدهع ىلع ةباحصلا نم هعم ناك نمو ,مهُلضفأو مهريخو ,مهُمَّدقم انيفكيو «رمع ةفالخ نم ٍردص ىلإ تام يباحص لكِ مكٌرئاكُت نحنو كلذ الخ هنع َّلَقُي نم فاعضأ اوناكل «ٌةدحاو مهدهع ىلع ُثالثلا ناك نيذلا ةباحصلاب مُكاّنرثاك ولو «فقوتلا هنع ّحصو .موزللاب ٌلوقلا دوعسم نبا نع صو ولا ابر نبا نع عبص دقق ءكل يف مهنع يفالتخا عم ادبأ مهم ًاسفن نيرشع نع هلفن ادي مل دهجلا لك مُتْدِهَج ولو اذه ؟دحاو مفب ٍثالثلا موزلب لوقلا مِهِرْشُع ٍرْشُع ٍرْشُع وأ «مهرشع ٍرْشُع ل ميش أ ؛مملُ ءالؤه نع مل خص لهف .هنم عوسو ءآر دق مهلك نع فلأ ةثام نم رثكأ نع هلاك ئيبنلا يفوُت دقف هل يفلاخمو «هنع ٍرفان لوأ اوُبوكتو .ءيش ىلإ انوعدت نأ مكب قيلي ال نكلو مهريفب ىضزنأل يبل ذإق  مُفَتْعَب ضاوفألا يب بلطن ألن

 . مالسإلا عئالط اهانعم ؛ةيسراف ةملك (1)



 نيتقيلطت هئجوز ّقّلطُي دبعلا يف لَو هللا لوسر مك 06 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 صل ك6... (9) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «جرخملا نم هاقتا نمل هلعج ام مهيلع قّيض ءاهدنع اوُقِقَي ملو «هدودح اوَّدعت اذإ سانلا نإف ءًاعرشو

طملل ةباحصلا ني لاق ْنَم هنيعب ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو
 كل لعجل هللا ٌتيقتا ول كنإ :ًاثالث قّل

 هنأ ال ؛ةباحصلا نم هعم نمو نينمؤملا ريمأ رظن اذهف .سابع ٌنباو ءدوعسم نبا هلاق امك «ًاجرخم

 ريمأ لعفو «صوصنلا نيب قيفوتلا ٌةياغ اذهف «ًامارح اهلالح لعجو هللا ماكحأ ٌرّيغ هنع هللا يضر

 اذه يف نيقيرفلا مادقأ ةياهن اذهف «نيبناجلا دحأ ءاغلإب الإ كلذ مكنكمي مل متنأو «هعم نمو نينمؤملا

 .قيفوتلا هللابو ءٍبعَّصلا ِكّرتعملاو ءِكْنَّصلا ماقملا

 «نيتقيلطت هّتجوز ّقّلطُي دبعلا يف لي هللا لوسر مكخ
 ؟ةباصإو جوز نودب هل َلِحَت له ءكلذ دعب ٌقتعُي مث

 ٌةلولمم يف سابع نبا ىتفتسا هنأ «لفون ينب ىلوم نسحلا يبأ ثيدح نم :«ننسلا» ٌلهأ ىور

ذ دعب اقيغ مث «نيتقيلطت اهقلطف «ةكولمم هتحت تناك
 ىدت «ممن :لاق ؟اهيلفخي نأ هل حْلصي له «كل

 . غل هللا لوسر كلذب

"هلا لوسر هب ىضق «ٌةدحاو كل ُّْيِقَب :سابع نبا لاق :ظفل يفو
 . 

 لّمحت دقل ؟اذه نسح وبأ نم :رمعمل لاق كرابملا نبا نأ «قازرلا دبع نع :دمحأ مامإلا لاق

 وبأو ةعرز وبأ هقّثو دقو «حالصو ريخب ٌرِكُذ دق اذه نسح وبأو :يرذنملا لاق . ىهتنا ةميظع ٌةرخص

يلع لاق دقو «بّتعم نب ٌرَمُع هنع يوارلا نأ ريغ «نايزارلا متاح
 لاقو «ثيدحلا ٌركنم وه :ينيدملا نب 

 . يوقلاب سيل :يئاسنلا

 ٌةعبرأ اهيفف «نيتنثا اهقّلط دقو يع نإو «ثالثلا ًمامت كلم «هلابح يف ةجوزلاو ُدبعلا ٌقِتعُأ اذإو

 : ءاهقفلل لاوقأ

 دمحأو «يعفاشلا ُلوق اذهو ةمأ وأ تناك ٌةرح «هريغ ًاجوز مكنت ىتح هل ُلحت ال اهنأ :اهدحأ

امنإ ّدبعلا نأو «لاجرلاب ٌقالطلا نأ ىلع ءانب نيتياورلا ىدحإ يف
 .ةرح هًتجوز تناك ولو نيتقلط ُكِلمي 

مك «ةباصإو جوز طارتشا ريغ ني ًافناتسم ًادقع اهيلع َدقعي نأ هل نأ :يناغلاو
 ٌتيدح هيلع لد ا

 «ةيعفاشلل نيهجولا ٌدحأو «سابع نبا ٌلوق وهو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو ءاذه بّتعم نب رمُع

 لأز ةدعلا يف يهو قُم اذإف «قرلاب هصقنل ٍناتقيلطتلا هيلع اهتمرح امنإ اهنإف ؛قيقد هقف لوقلا اذهلو

 نإو ءاهّيعجر هلو ؛ثالثلا َمامت اهيلع كلمف «ةيقاب حاكدلا ٌراآو «ثالثلا كلم ٌببس َدِجّرو ؛لصقتلا

 . سايقلا يف ديعبب ُلوقلا اذه سيلف «ةباصإو جوز نودب هل تلحو «هنم تناب اهتدع ِءاضقنا دعب ّقِتُع

 «قتعي مل ولو «ةباصإو جوز نودب اهدعب اهحكتي نأو ءاهتدع يف اهَمجَئرَي نأ هل نأ :ثلاثلاو
ب نايفُس ركذو .ءاوس قالطلا يف ٌرحلاو دبعلا نأ مهدنع نإف «مهييمج رهاظلا لهأ ٌبهذم اذهو

 ن

با نع ؛سابع نبا ىلوم دبعم يبأ نع «رانيد نب ورمع نع :ةنييع
 هل ًادبع نأ ءامهنع هللا يضر سابع ن

 كلمب اهّلجتساف كل يه : سابع نبا لاقف «ىبأف ءاهَعجارُب نأ سابع با هرمأف نيتقيلطت هتأرما لام
 .نيميلا

 تتتتتاااااا-سس سجس

 .افيعض دئسي 7081(2) هجام نباو ع يئاسنلاو «(؟51419) دواد وبأ هجرخأ (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١7٠ 2 نيتقيلطت هئجوز ُقّلطُي دبعلا يف وي هللا لوسر مكُح
 ىتح هيلع تمرح ٌةمأ تناك نإو «ثالثلا ٌمامت اهيلع كلم ٌةرح تناك نإ هّتجوز نأ : عبارلا لوقلاو

 . ةفينح يبأ ٌلوق اذهو :هريغ ًاجوز ّحكنت
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع فلخلاو ُفلسلا هيف فلتخا عضوم اذهو
 .©9اهعجراف كل قالط ال : سابع نبا هل لاقف ءاهّئبف اهقلطف ءسابع نبال ةيراج ةأرما هل تناكو سابع نبال ناك ًادبع نأ «هربخأ دبعم ابأ نأ «رانيد نب ورمع نع «جيرج نبا نع ىور قازرلا دبع نإف «رظن سابع نبا نع ٍلقنلا اذه يفو ةمأ تناكو نينقلط دعب هتجوز ةعجرب هل ًامالغ ىتفأ هنأ سابع نبا نع خص دقف قيرفتلا ىلع ٌمألا عجن ملو ءديعو رح نيب اهقيرفت مدعو ءاهقالطإو قالطلا يف ةدراولا صوصنلا مومُعب اوُجتحاو «مزح نب دمحم وبأ مهنع ءاكح .مهعيمج رهاظلا لهأ ٌبهذم اذهو ءءاوس رحلاو ديعلا ٌقالط نأ :اهدحأ
 ,©كسأَر بِرُض نإو اهيلإ عجرت ال :لاقف ءامهنع هللا يضر رمع نبا لأس دبعلا نأ «لضفلا نب كامس نع ءرمعم انثدح :قازرلا ٌدبع لاق
 نب نمحرلا دبع ىور امك ؛هديب هحاكي نأ امك «هديس ديب دبعلا قالط نأ ىوتفلا هذه ذخأمف

 . ءيشب هتقرف الو دبعلا قالط سيل :لاق سابع نبا نع ؛ءاطع نع ؛يرزجلا ميركلا دبع نع ,يروثلا نع ءيدهم

 .كلذب لاق ةباحصلا نم ًادحأ انملع امو :ةمأ هتحت تناك اذإ ًاثالث دبعلا قالط ىري هنأ ال سابع نبا ٌلخأم اذهف ءهديس نذإب الإ ًاقالط دبعلل نوري ال ةنيدملا ّلهأ :يبعشلا لاقو ءءاثعشلا يبأ لوق اذهو .”قرفيو امهنيب ٌممجي امهُدّيس :دبعلاو ةمألا يف لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ريبزلا يبأ نع ءجيرج نبا نع «قازرلا دبع ركذو
 «ةملس نب ٌدامح ىور امك «نيتنثا هقر ببسي ٌقالطلا ناك قُر نإ نيجوزلا ّيأ نأ :يناثلا لوقلاو

 ءمساقلا بهذم اذهو «سابع نب هللا ٍدبعو نافع نب ٌنامثعو ؛نينمؤملا يّمأ ةملس ّمأو ؛ةشئاعو «تباث نب ديز ُلوق اذهو .همالك رهاظ يف دمحأو كلامو يعفاشلا ُلوق اذهو «ةرح هتجوز تناك نإو نيتنث دبعلاو ؛ةمأ هتجوز تناك نإو ًاثالث ٌرحلا ٌكلميف «لاجرلاب قالطلا نأ :ثلاثلا ُلوقلاو .يّنبلا نامثع بهذ اذه ىلإو «ضيي ثالث دتعتو نيتقيلطت ةرحلا قّلطي ُدبعلاو «نيتضيحب ةتعتو نيتقيلطت ةمألا قلطُي ٌرحلا :لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نع «عفان نع ءرمع نب هللا دبع نع
 .ءاطعو «بّيسملا نباو «بيعش نب ورمعو ءراسي نب ناميلسو «دانزلا يبأو ؛ةعيبرو ؛ديعس نب ىيحيو ءزيزعلا دبع نب رمعو ءةملس يبأو ءملاسو

 .ءاسنلاب ٌةدعلاو ٌقالطلا :ةنسلا :دوعسم نبا نع «قورسم نع «يبعشلا نع راوس نب ثعشأ نع ةبعش ىور امك «ةدجلاك ءاسنلاب ٌقالطلا نأ :عبارلا لوقلاو
 «نيريس نباو ءنسحلا ُلوق اذهو هُّئفل اذه «(2ةأرملاب ةدعلاو قالطلا :اولاق لَو يبنلا ةباحص نم رشع ينثا نع يبعشلا نع ىسيع نع ءدحاو ريغو ىيحم نب دمحم نع :قازرلا دبع ىدرد

.)179517( 
 قازرلا دبع هجرخأ (؟) .(17955) قازرلا دبع هجرخأ

)١( 

 ,(؟ةمك) قازرلا دبع هجرخأ 2 .(19951) قازرلا دبع هجرخأ م2

0000 _ 



 نيتقيلطت هتجوز ْقّلطُي دبعلا يف كي هللا لوسر مكح 21٠١ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .هباحصأو ةفينح يبأو «يح نب نسحلاو «يروثلاو ءدهاجمو «ةمركعو «يبعشلاو «ميهاربإو «ةداتقو

يف هللا لوسر مش امف : لبق نإف
:دفاد وبأ لاق دق :ليق ؟ةلأسملا هذه 

 بوح ا 

ب رهاظم نع ؛جيرج نبا نع ءمصاع وبأ انثلح ءدوعسم
 ةشئاع نع ءدمحم نب مساقلا نع «ملسأ ن

 . "ناكضْيَح اهؤْرُكو «ِناَتقيلظَت ِةمألا ٌقالط» : لات لقي ّيبنلا نع ءاهنع هللا يضر

 نب رْمُع انثدح «يسمحألا ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم انئدج « يجاسلا ىيحي نب ايركز ىورو

نع «ىسيع نب هللا دبع انئدح «يلْسُملا بيبش
 ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ةّيطع 

 لاق :لاق

 . "ناكضْيح اهَّدِمو نامي ةمألا نآلط» : يقي هل لوسر

هللا ٌدبع ىلإ بتك :لاق « جيرج نبأ انثدح :قازرلا دبع لاقو
 نب هللا دبع نأ «ناعمس نب دايز نب 

ع :عفان نع هربخأ «يراصنألا نمحرلا دبع
ا ّلط اهل امالغ نأ «نينمؤملا مأ ةملس ْمأ ن

 ةرح هل ٌةأرم

 ٌثيدح مّدقت دقو "0هُهَرْيَك ًاجْرَر مكنت ىّنح ِهْيَلَع ثمر :لاقف وك يبنلا ةملس مآ تتفتساف « نيتقيلطت

ا نع ءنسح يبأ نع ءبّتعم نب رمع
نع فرعُي الو (هنع هللا يضر سابع نب

 راثآلا هذه ٌريغ يي ٌئبنلا 

 . اًهِرَجْبَو اهرَجُع ىلع ةعبرألا

هجم ثيدح وه :دواد وبأ لاقف :ُلوألا امأ
رعن ال بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاقو «لو

 نم الإ هف

هاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح
اذه ٌريغ ملعلا يف هل فرعُي ال ر

 نبا مساقلا وبأ لاقو . ىهتنا ثيدحلا 

 دنع ًاسلاج ناك هنأ «هيبأ نع ءملسأ نب ديز نب ٌةماسأ ىور :ثيدحلا اذه ركذ دعب ؛هفارطأ» يف ركاشع

ع نب ملاسو دمحم نب ٌمساقلا لأس هنأ هربخأف ءريمألا ُلوسر هاتأف «هيبآ
 ءاذه الاقف «كلُذ نع هللا دب

وسر ٍةنس الو هللا باتك يف سيل اذه نإ :هل الاقو
 : ظفاحلا لاق .نوملسملا هب َلِمَع نكلو « لكي هللا ل

 لاقو «فيعض ملسأ نب رهاظم :ليبنلا مصاع وبأ لاقو . ظوفحم ٌريغ ٌعوفرملا ثيدحلا نأ ىلع َلدف

ُي ال هنأ عم ءيشب سيل : نيعم نب ىيحي
 :يقهيبلا لاقو .ثيدحلا ركنم :يزارلا متاح وبأ لاقو «فرع

 ول

م هيوري ًاثيدح تت اَنأ الإ هب انلُقل ًابباث ناك
 . هتلادع لهجن ن

ض ؛يلْسُملا بيبش نب رمع هيفف : يناثلا رثألا امآو
 . ًاضيأ فيعض وهو ةيطع هيفو «فيع

 .لوهجم نمحرلا دبع نب هللا دبعو «باذكلا ناعمس نبا هيفف :ثلاثلا رثألا امأو

دقو «بّتعم نب رمع هيفف :عبارلا رثألا امأو
 .هيف مالكلا مدقت 

باحصلا نع راثآلا ةلأسملا يف ملس يذلاو
يهف ءراثآلا امأ .سايقلاو مهنع هللا يضر ة

 ةضراعتم 

 فرطو «قّلطملا فرط :ٍنافرط هبّداجتو ؛ٌسايقلا يقب ءضعب نم ىلوأ اهُضعب سيلف «مدقت امك

وه :لاق «قّلَظمْلا فرط ىعار نمف .ةقّطملا
هقرب فصنتيف «هديب وهو «قالطلا ٌكِلمي يذلا 

 امك 

ىعار نمو ؛هقرب تاحوكتملا ٌتاصن فصنتي
 ةدعلا اهُمزلتو ءاهيلع عقي ٌقالطلا :لاق ةقّلطملا فرط 

غلاك اهقرب فّصن نمو «ةدعلاك اهقرب فّضنَتف ءاهُعباوتو ميرحتلاو
 ناك نيجوزلا يأ قرب فصن نمو :ةد

و ٌهلمك نمو «نيهبشلا ّلمعأو «نيرمألا ىعار
 نع ٌلوقنملاو «تبغت مل راثآلا نأ ىأر ًاثالث هلعج

 تيمسسسسساااا

 . ملسأ نب رهاظم فعضل فيعض ٍدئسب ؛(5149) دواد وبأ هجرخأ (1)

نب ةيطع فعضل فيعض ٍدنسب (؟01/4) هجام نبا هجرخأ 2
 ٠ بيبش نب رمع هلثمو ءدعس 

 كورتم وهف ناعمس نبا لجأل ًادج فيعض ف ٍدئسي :(1794017) قازرلا دبع هجرخأ (0)
 .ثيدحلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لدغ ثالثلا نود قَّلط نميف فك هللا ٍلوسر مكُح
 هُدحو ؛ءاوس رحلا ٌمايصو اهلك تارافكلا يف هُمايص :هعم ُنسانلاو لبنح نب دمحأ لاقو .دبعلاو رحلل اهمومعو ؛قالطلا صوصن قالطإل ًالامعإ نيترح امهاتأرما تناك اذإ ءاوس رحلا ّقالطو هئالط نإ :ةفينح وبأ لاقو .ءاوس نيتروصلا يف ةجوزلا ررض نأل ءرحلا لجأك ءاليإلا يف هلجأ :ٌدمحأو ئعفاشلا لاقو ءرحلا ةجاحك كلذ ىلإ هّتجاح نأل ءٌرُحلاك ًاعبرأ مني نأ هل نإ :كلام لاق دقو :اولاق .ءاوس دبعلاو رحلا يف نيتنثا ىعجرلا قالطلا لعج اهلجأل يتلا ةمكحلاو :اولاق .[54 :ميرم] نك اًمو# «ةمأو ةرح َنيب الو ءدبعو رح نيب هللا قري و «ناتقلط يعجرلا قالطلا نأ ىلع ةلادلا صوصنلا قالطإب كّسمتو «كلذ نم ءيشب قّلعتي ملف .كلذك ُسايقلاو ؛ضراعتم ةباحصلا

 ء

 .ةعجرلا وهو ؛ٌكاسمإلا هل نأل ءحكن نمل ٌقالطلا لعجف [؟؟١ :ةرقبلا] «نوتتي موطيرس ذأ فردي ؤكبلأ يقلع كج ةذنلا مدل دول :لاقو [44 :بازحألا] « لوشن رش كئبؤملا رشحت اذ وَما نأ (مأكَيط :ىلاعت هللا لاق هريغ ٍديب ال جوزلا ديب قالطلا ناب كي هللا لوسر مكخ

 ْنَمِل ُقآلَطلا امّنِإ مهيب فرق ْنأ ديرب من هم هدب جوري ْمُكدَحأ ُلاَب ام مالا 5 اهّيأ اي' :لاقف ّربنملا كلي هللا ٌلوسر ٌدِعَصَق :لاق . اهئيبو ىنيب قّرفي نأ ديري وهو هّتمأ ينجّوز يديس هللا ٌلوسر اي :لاقف لجر كو يبنلا ىتأ :لاق «سابع نبا ثيدح نم ؛هنئس» يف هجام نبأ ىدرد
 .©7ءاش نإ ًاضيأ ٌديسلا قّلط ؛هريغل ٌةمألاو هل ٌدبعلا ناك نإف ءًاعيمج هل اثاك اذإ ةدحاو يهف قرف نإو ءزاج قَّلط نإ .هدّيس ديب ٍدبعلا قالط :لوقي ناك امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع ؛جيرج نبا نع «قازرلا ٌدبع ىور دقو
 . يشب هكرف الو دبعلاٌقالط سيل :هنع ؛ءاطع نع ,يرزجلا ميركلا دبع نع «يدوثلا ىددد
 ."”قرفيو امهنيب عمجي امهديس 5507 : :دبعلاو ةمألا يف لوقي ًارباج عمس ريبزلا وبأ ينربخأ «جيرج نبا انثدح «قازرلا دبع ركذو

 . سائلا لمع هيلعو فُدْضْعَي نآرقلاف هيف ام هداتسإ يف ناك نإو «مّدقتملا امهنع هللا يضر سابع نبا ٌثيدحو . عبتُي نأ ٌحأ لك هللا لوسر ًءاضقو

 قالطلا ةيقب ىلع اهنأ جوز دعب اهعجار مث ثالثلا نود قّلط نميف لك هللا لوسر مكُح
 نود اهججوز اهّقَلطُي ةأرملا يف ىضق 8 هللا لوسر ذأ .46 هللا لوسر باحصأ نم لجر نع ؛هموق نم لجر نع ْثّدِحُي ءبهو نب َهْيَبُن عمس هنأ «هربخأ هنأ ءمَسْفِم نب ًنامثع نع .كرابملا نبا ركذ

 .فيعض وهو ؛ةعيهل نبا هيفو )9١81(2, هجام نبا هجرخأ )١(
 .(198954) قازرلا دبع هجرخأ فل )1995٠(, قازرلا دبع هجرخأ (0)

0 

 .قيفوتلا هللابو .مهوُدعي ال ٌّقحلا نإف ءاهريغ ىلإ اَهّدْعَت مل ةباحصلا داثآ تقفتا ولو «هيلع انومّبلغ ومّثقبس امل ًاتباث اهضعب وأ ٌراثآلا هذه تناك ولو :اولاق .ءاوس رحلا ٌدحو بارشلاو ةقرسلا

 ,09قاّسلاب ّدَخَأ



 لوالل لت ال ًاثالث ةقلطملا يف و هللا لوسر مكح ليفي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 دنع 2255929 اا (5) دابعل ريخ يده يف داعملا داز

قالطلا نم يقب ام ىلع اهنأ جوز دعب اهٌُعجتري مث «ثالعلا
 , ففيعض هيف ناك نإو رثألا اذهو . "0

 نع ؛ةئييع نباو «كلام نع ,؛هفنصم» يف قازرلا دبع ركذ امك «ةباحصلا ٌُرباكأ هيلعف ؛ءلوهجمو

 «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبُو «نمحرلا دبع نب ديمُحو «بّيسملا نبا نع «يرمُؤلا

 ٍةأرما امّيأ :لوقي باطخلا نب رمع ٌتعمس :لوقي ةريرُق ابأ ٌتعمس :لوقي مهلك ءراسي نب ناميلّسو

اهحكني مث اهَقلطُي وأ ءاهنع توميف «هريغ ًاجوز َحُكدَت ىّتح اهكرت مث :نيتقيلطت وأ ٌةقيلطت اهججوز اهقّلط
 

 . 9 اهقالط نم يقب ام ىلع هدنع اهنإف «لوألا اهججوز

ب نارمعو «بعك نب يبأو «بلاط يبأ نب يلع نعو
 . 9هلثم مهنع هللا يضر نيصح ن

 . لَ ّيبنلا باحصأ نم رباكألا ٌلوق اذه :دمحأ مامإلا لاق

ا ىلع دوعت : مهنع هللا يضر «سابع ُنباو ءرمع ُنباو «دوعسم نبا لاقو
 سابع نبا لاق «ثالثل

 .ديدج قالطو «ٌديدج حاكي :امهنع هللا يضر

 وبأ يناثلا ىلإ بهذو «كلامو «ئيعفاشلاو ٌدمحأ مهيف «ثيدحلا ٌلهأ لوألا ٍلوقلا ىلإ بهذو

 :يعخنلا لاقو .عيمجلا دنع اهقالط نم يقب ام ىلع يهف اهبصُي مل نإف «يناثلا اهباصأ اذإ اذه . ةفينح

 «ةباحصلا ٌراثآ تقفتا ولو «ةلأسملا يف عازنلا لصف ناكل ٌثيدحلا تبث ولو «ًافالتخا اهيف عمسأ مل

 . ًاضيأ ًالصف ناكل

 لوألا ىلإ اهتداعأو «ٌتالغلا هُيباصإ ْتَمَدَه اذإ يناثلا ٍجوَّزلا نإف «بذاجتمف ةلأسملا هقف امأو

 لج يف ًاطرش يناثلا ةباصإ تناك امل :نولوقي لوألا لوقلا ٌباحصأو «ىلوأ اهنوُد امف «ديدج قالطب

َلُظ ْنَم امأو ءٍديدج قالط ىلع اهتداعإو اهمده نِم دب نكي مل لوألل ًاثالث ةقلطملا
 ملف «ثالثلا نود تَّ

 اهثوجوف ءًئيش ْمِدْهَت ملف «لوألل لحل يف ظرش يهالو هلي ًاميرحت اهيف يناثلا ةباصإ فداصُت

 اهل رثأ ال هتئباصإ نإف ءاهبصُي مل ول امك يقب ام ىلع تداعف هل اهلالحإو «لوألا ىلإ ةبسنلاب اهمدعك

 .هيف اهل ٌريثأت الو ءام هجوب اهب قّلعم هقالطو «هحاكن الو قبلا

 يناثلا ٌجوزلا اًمأطي ىتح لوألل لِحَت ال ثالث ةقلطملا يف لكي هللا لوسر مكُح

يِظرُقلا ةعافر ًةأرما نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :؛نيحيحصلا» ىف تبث
 ىلإ تءاج َ

هدعب ُتحكن ينإو «يقالط تبق ينل ةعافر نإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ةللكي هللا لوسر
 ّنب نمحرلا دبع 

 «آل .ةَعاَِر ىلإ يعجْرَت ْنَأ َنيِدِرُي ِكّلَعَل» : كي هللا ٌلوسر لاقف ََبْذُهلا لثم هعم ام َّنإَو «يظرُقلا ريبتلا

 .كتكيسُع ّقوُذَيو ُهتلَْسُع يتوُذَت ىَتَح

 ٌعامجلا :ُةَلْيَسُعلا» : كي هللا ُلوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ًةشئاع نع :«يئاسنلا نئس# يفو

 . "”لِزْنُي مل وَلَو
 «لجرلا اهُجّوزتيف «اثالث هئأرما ُقُلظُي ِلُجّرلا ٍِنَع لي هللا ٌلوسر َلْيُس :لاق رمع نبا نع اهيفو

 . مسي مل نم هيف ءفيعض ٍدنسب )١1159(( قازرلا دبع هجرخأ قف

 .0011824)و )١1164( قازرلا دبع هجرخأ (م) .(1116) قازرلا دبع هجرخأ (9)

 . ؟ىبتجملا» يف الو ؟ىربكلا» يف هرأ م )2( .(14715) ملسمو :(5770) يراخبلا هجرخأ (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ًادحاو ًادهاش ميِقُت ةارملا يف لَو هللا لوسر مُكُح
 اهمِياَجُي ىّنَح ٍلّوَألِل لجتأل» :لاق ؟اهب ٌلُخدي نأ لبق اهقّلطُي مث رتسلا يخريو «ٌبابلا ُقلْعُبَق 7 7 م40 م4 8 5 1 م ٠ ىلا 0 00
 ,20رعآلا

 :ًارومأ مكحلا اذه نمضتف
 .اهعامج ىلع ريقي ال هنأ لجرلا ىلع ةأرملا ٌلوق لبقُي ال هنأ : اهدحأ
 هلوق نإف ؛دقعلا درجمب ىفتكا نمل ًافالخ «لوألل اهلح يف طرش يناثلا جوزلا ةباصإ نأ :يناثلا

 . اهل درم ال يتلا ةنسلاب دودرم

 .ةليسعلا ٌقوذ وه يذلا عامجلا ٌدرجم يفكي لب «لازنإلا طرتشُي ال هنأ :كثلاثلا
 دقع درجم يفكي ال هنأ ىلع لدي اذهو ؛ٌةطولا هب لصّتي ىتح روتسلا ءاخرإو «باوبألا قالغإو هب ةولخلا لاصتا الو «ًايفاك  ةبغر حاكن وه يذلا  دوصقملا دقعلا درجم لعجي مل كي هنأ : عبارلا

 ؟بارّصلل راعتسملا نييرشعلا رامحك ةّيِراع وه امنإو ءاهكاسمإ يف هل ةبغر ال اهّلحيل راعتسم سيت ٌدقع يفكي فيكف «ءطولا هيف دجوي ىتح فاك ٌريغ ماودلل دوصقملا ةبغرلا دقع ناك اذإ هنإف .ىلوألا قيرطب لوألل اهلالحإو .دقعلا ةروص ىوس هيف ةجوزلاو جوزلل ضرغ ال يذلا ليلحتلا
 ًادحاو ًادهاش ميّت ةأرملا يف ْلك هللا لوسر مُكُح

 ركنم ٌجوّرلاو اهجوز قالط ىلع
 :رومأ ةعبرأ ٌمكحلا اذه نّمضتف «"”«هلالط ٌراَجَو ٌرحآ ٍدِهاَش ٍةلِْنَم هنوُكْنَ لكن ْنإد ِدِجاّشلا ُةداَهَش ُهْنَع ثّلطَب فَلَح ْنإف ءاَهْجْوُر فِلْخُتسا ِلْذَع ٍدِحاَو ٍدِماَشب َكِلُذ ىَلَع ُثَءاَجف ءاَهجْوَر قآل ٌةَأْرَملا ٍتَعَّدا اًذِإ» :لاق كي يبنلا نع ؛هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «جيرج نبا نع «دمحم ني ريهز نع ؛ةملس يبأ نب ورمع نع «ميرم يبأ نبا نع حاّضو نبا ركذ
 ىتأو هقتعأ هّديس نأ ىعّدا اذإ ٌدبعلا نأ ىلع هنع ىرخأ ةياور يف ٌصن دقو . لتق الو ,ةقرس الو «قاتعإ الو ءقالط الو ءحاكن الو ٌدح يف ُمقب ال ةصاخ لاومألا يف نوكي امنإ نيميلاو ٌدهاشلا :دمحأ مامإلا لاق ؛ةأرملا نيمي عّم الو «قالطلا يف ٍدِحاولا دهاشلا ةداهشب ىفتكُي ال هنأ :اهّدحأ

 ُلُك ىعّذا دبع يف نيكيرش يف دمحأ صنئنو «يقرخلا هراتخاو ارح راصو .هدهاش عم فلح .دهاشب
 ءامهنم دحاو ّلُك عم فِلحي نأ دبعللف «نيلدع نْيَرِمعُم اناكو ىفنم ِهَّقح قتعأ هكيرش نأ امهنم دحاو
 دهاشب ٌتبثي قالطلا نأ هنع فرعي ال نكلو ًارح هّفصن ٌريصيو ءامهدحأ عم فِلحيو ارح ٌريصيو
 ءاش نإ ٌباوصلا وهو ءجوزلا لوكنو ٍدِهاشب تبثي هنأ ىلع اذه بيعش نب ورمع ٌثيدح لد دقو . نيميو
 جتحا نم الإ مالسإلا ةمئأ نم فرعُي ال «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نإف «ىلاعت هللا
 يف هب جتحم َةَقْث «جيرج نبا نع يوارلا «دمحم نب ٌريهزو ءعضاوملا ضعب يف هفلاخ نإو هيلع ىنبو هب
 نمف ءًاضيأ «نيحيحصلا١ يف هب جتحم «يسينتلا صفح وبأ وه ءةملس يبأ نب ورمعو .«نيحيحصلا١
 . هثيدح حصأ نم اذهف «بيعش نب ورمع ثيدحب ّجتحأ
 بسسس
 .لوهجم وهو .يرمحألا ناميلس نب نيزر هيفو ,(2/070)و (؛ا/ا/5) دحأو ١144/5 يئاسنلا هجرخأ (1)
 ,(9:78) هجام نبا هجرخأ دائسإلا اذهبو ءأضيأ جيرج نبا نعنع هيفو «يماش هنع يرارلاو هنع ماشلا لهأ ةياورب دمحم نب ريهز فعضل فيعض هدانسإ )020



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 دعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف 357 هللا لوسر مكح ليوان

َت مل اذإ قالطلا ىوعد يف فلحتسُي جوزلا نأ : يناثلا
 ةوق عم هفلحتسا امنإ نكل ءةنيب هب ةأرملل ْمّق

 .دهاشلاب ىوعدلا بئناج

 ىعّدملا لوكنو ءٍدهاشب قالطلا يف مكحي هنأ :ثلاغلا
 هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو ؛هيلع

را اذإف «دهاش ريغ نم لوكدلا دّرجمب هعوقوب مكحي
 يف اهل هانفلحأو «ٌقالطلا اهجوز ىلع ةأرملا تعَّ

لحَي ملو ًادحاو ًادهاش تماقأ اذإف ءهيلع يضق ءٌلَكَتُف «نيتياورلا ىدحإ
 ءاهارعد مدع ىلع جوزلا ٍف

هاظو .ىوقأ ةروصلا هذه يف هيلع لوكتلاب ءاضقلاف
 اذإ الإ لوكنلاب جوزلا ىلع مكحُي ال هنأ ثيدحلا ر

ع نيتياورلا ىدحإ وه امك ءادحاو ًادهاش ٌةأرملا تماقأ
 عم اهاوعد درجمب هيلع مكحُي ال هنأو كلام ن

يب امإو ٌدارقإ امإ :ٌلوكنلا :لوقي هب هيلع يضقي نم نكل ؛هلوكن
 ضقتني نكلو هب مكحُي امهالكو «ةن

 وهو ؛لدبلاب حابُي اميف هب ينغتسا لدب ٌلوكنلا نأب باجيو «صاصقلا ىوعد يف ٍلوكتلاب هيلع اذه

 .هعباوتو حاكتلا نود اهقوقحو ُلاومألا

او ًادهاش تماقأ املف «ةنيبلا ةلزنمب لوكتلا نأ :عارلا
 ءامئاق ثوكنلا ناك ةئيبلا ٌرطش وهو ًادح

 . اهمامت ماقم

 اذإو :«هعيرفت» يف بالجلا نب مساقلا وبأ لاقف «ةلأسملا هذه يف سانلا ّبهاذم ٌركذن نحنو

نإف ءاهاوعدب فّلحُي مل اهجوز ىلع ّقالطلا ٌةأرملا تعدا
 عم فلحُ مل ًادحاو ًادهاش كلذ ىلع تماقأ 

هلاق يذلا اذهو .اهجوز ىلع ٌقالطلا ٍتبثي ملو ءاهدهاش
 :لاق .ةعبرألا ةمئألا نيب عازن هيف ملعُي ال 

 . اهاوعد نم ءىرب «فلح نإف ءاهججوز اهل فلحي نكلو

 ءاهاوعدل فِلحي هنأ : امهادحإ :دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو «ءاهقفلل نالوق هيف اذه :ٌتلق

 «لاكشإ الف «فلحي ال :انلق نإف .فلحي ال :ةيناثلاو .ةفينح يبأو «كلامو «يعفاشلا بهذم وهو

ز قالطب هيلع ىضقي لهف «نيميلا نع لكنف «فلحي :انلق نإو
 كلام نع ناتياور هيف ؟لوكنلاب هتجو

حلا اذهب ًالمع لوكنلاو دهاشلاب هيلع ُنّلَطت اهنأ : امهادحإ
 ٌةياغ هيف اذهو «بهشأ ٌرايتخا اذهو «ثيد

فلتخم نيتهج نم نابيس لوكنلاو دهاشلا نأل «ةوقلا
 اذهف هل مكحف ءامهب يعدملا ُبناج يوقف «نيت

َسِيُح نيميلا نع لك اذإ جوزلا نأ :هنع ةيناثلا ةياورلاو .سايقلاو رثألا ىضتقم
 . كِرُث هُسبح لاط نإف «

لوكتلاب ىضقي له «دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو
 رثأ الو .نيتياور ىلع ؟قالطلا ةأرملا ىوعد يف 

 ال :انلق نإف «هفالحتسا يف ناتياور هيفف «ٌقالطلا هيلع تعدا اذإ لب ء«دحاولا ٍدهاشلا ةماقإل هدنع

 «ناتياور هيف ؟قالطلاب هيلع مكحُي لهف ىبأف «فلحتسي :انلق نإو «رثأ اهاوعدل نكي مل «فلحتسُي

لوكنلاب ءاضقلا يف ٌمالكلا ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو
 يف ةنيبلا ماقم مئاق وأ «لدب وأ رارقإ وه لهو «

 .باتكلا اذه نم هعضوم

نيبو هعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف لك هللا لوسر مكح
 هل نهتقرافم 

لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛نيحيحصلا» ىف تبث
 أدب هجاوزأ ربيختب لي هلا ٌلوسر رَِأ امل :ت

 1 هدهد م7 هيك ءث[ع يك 6 ه5 كهربا د

كيوب يرمأتشت ىّمح يلج ال كيل ال ًارثأ ِكَل رك يب :لاقف « يب
 يربأ نأ ملع دقو :تلاق . 

م يذل ةزيلا_تذرش شك هإ كيل لف ُنلا اياب :أرق مث «هقارفب يئارمأيل انوكي مل
 لاف اتس
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك هعم ماقُلا نيب هجاوزا رييخت يف لَو هلا لوسر مكح

 . ©9قالط كلذ نكي ملف ءٌتلعف ام َنْدِم لك يبنلا جاوزأ َلَمُق مث :ةشئاع تلاق .رخآلا ٌرادلاو هّلوسرو هللا ٌديرأ ينإف ؟يوبأ رمأتسأ اذه يف :ثلقف ء[بازحالا] 4( اميِظَع ار
 .ُةّيقشلا انأ :لوقتو ءرعبلا كلذ دعب ظقتلت تناكو ءاهب لخدي مل :ليقو .ىهتنا . اهب لخد ناك دق :بيبح نبا لاقو ءاهلهأ ىلإ تعجر ةيرماعلا كاحضلا ةنبا يهو :بيعش نب ورمع لاق .ةيودب تناكو :باهش نبا لاق .ةتبلا تناكو تبهذف ءاهّسفن نهنم ٌةدحاو تراتخاف :باهش ُنباو ٌةعيبر لاق
 .همكح يف :يناشلاو ؟ناك ءيش يأ يف :امهدحأ :نيعضوم يف «رييختلا اذه يف ُسانلا فلتخاو

 .قالطلا يف َنُمْريخُي ملو ؛ةرخآلاو ايندلا نيب ٌّنُمّرِّيخ امنإ ىلاعت هللا نأ ءنسحلا نع ”«هفنصم» يف قازرلا دبع ركذو «قارفلاو هعم ماقملا نيب ناك هنأ روهمجلا هيلع يذلاف :لوألا امأف
 ٌماقملا ةرخآلا ٌَرادلاو هّلوسرو هللا نهرايتخا ٌبجوُم لعجو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا َنيِبو :ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ٌنيِب نهرّخ هناحبس هنأ بير الو ؛هلوق ُةُرَي اهنع هللا يضر ةشئاع ُلوقو «نآرقلا قايسو
 .عازن الو كش الب ٌقالطلا وهو ءًاليمج ًاحارّس نهَحّرسُيو نِهَعُبمُي نأ اهتتيزو ايندلا نهرايتخا ٌبجومو ؛هلوسر عم

 . سفنلا ٍرايتخا مكح يف :يناثلاو ءجرزلا رايتخا مكح يف :امهدحأ .نيعضوم يفف .همكح يف مهُقالتخا امأو

 ,©9م؟قالط ناكفأ لك هللا لوسر انرّيخ» :ظفل يفو ««ًاقالط هدعن ملا :ظفل يفو ءاقالط كلذ نكي مل :تلاق اهنأ هنع هللا يضر ةشئاع نع حص دقو «رييختلا نأشب ةمألا ملعأ يهو ؛نهعجاري ملو ءةقلط نكب عقو :لْقَي مل هجباوزأ هراتخخا امل لَ هللا لوسر نإف ءهدرو هراكنإب اهعم قحلاو ءاهنع هللا يضر ةشئاع هب تحّرص يذلا وه اذهو «هتايانك رئاسك اهدّرجمب عقوف «قالطلا اهب ىون ةيانك ٌرييختلا نأ ةياورلا هذه هجوو :«ينغملا» بحاص لاق .ةعامجلا هاور ام ىلع ّلمعلاو هروصنم نب قاحسإ اذهب هرفنا :ركب وبأ لاق «ٌتالثف اهسفن تراتخخا نإو :ةعجرلا ُكِلمي ةدحاوف ءاهججوز تراتخا نإ :لاق ءروصنم نب قاحسإ هنع اهاور دمحأ نع ةياورو «نسحلا ٌلوق وهو ؛ةيعجر ةقلط يهف ءاهّجوز تراتخا نإ اهنأ :ةباحصلا نم ةعامجو «تباث نب ديزو «يلع نع حصو .ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءاهتخأ ةبيرقو «ةملس ّمأ نعو ءاقالط هّدعن ملف ؛ءانرتخاف قو هلا لوسر انرّيخ :ةشئاع تلاق .ةشئاعو «ءسابع نباو «دوعسم نباو ءرمع نع كلذ ّحص «ًاقالط هدرجمب ٌرييختلا نوكي الو «قلطت مل اهجوز تراتخا نم نأ ةمألا مظعمو ٌنُهّنُك هؤاسنو يبنلا باحصأ ٌمظعم هيلع يذلاف :لوألا امأف
 12522252 ناك ولو «كيلمتب ٌرييختلا سيلف «ةعونمم نيتمدقملا الكو «قالطلا َعوقو ٌمزلتسي كيلمتلا نأ :ةيناثلاو .كيلمت ٌرييختلا نأ :امهادحإ .نيتمدقم ىلع ينبم اذهو «قالطلا عوقول مزلتسم كيلمتلاف «تقلط دقو الإ اهسفن ٌةأرملا كلمت الو «كيلمت رييختلا نأ «ةيعجر ةقلط اهنإ :لاق نم هظحل يذلاو

 .(141/5) ملسمو 8(2ا0/85) يراخبلا هجرخأ )١(
 .(01984) مقرب (5)
 ,(0 2326 314) (14989/) ملسم دنع ثالثلا تاياورلا (9)
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 هعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف ب هللا لوسر مكح 1٠١0 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ساي يك دعمت هاذ
 

 جوزلا ناك امك ٌةجوزلا كلمت نأ هرمأ ةياغ نإف ءهكلم نم عاقيإ لبق قالطلا ٌعوقو مزلتسي مل ًاكيلمت

آل «نئاب ناكل هوركذ ام ٌحص ولو ؛هكلم نم عاقيإ نودب عقي الف همي
 . اهسفن كلمت ال ةيعجرلا ن

 وأ «ليكوت هّضعبو ؛كيلمت هّضعب وأ «ٌليكوت وأ كيلمت وه له :رييختلا يف ًءاهقفلا فلتخا دقو

ةسمخ بهاذم ىلع ؟ةتبلا هل رثأ ال ٌرغل وأ ءزّجنم قيلطت وه
 وبأ لاق .كلامو دمحأ بهذم وه ٌقيرفتلا :

 :لاق اذإ :هيف «ينغملا» بحاص لاقو «لوبقلا ىلع ُفقي ٌكيلمت وه :«لئاسملا سوؤر» يف باطخلا

 اهنوقف «ليكوت «كديب كرمأ» نأل ؛ءيش عقي مل «ُتلبق :تلاقف «يراتخا وأ «كديب ِكّرمأ
 :هباوج يف

ول امك «ءيش عقي ملف «ةلاكولا لوبق ىلإ فرصني ُتلبق
 «تلبق :تلاقف «كلديب يتأرما ٌرمأ :ةيبنجأل لاق 

 نب ميهاربإ ةياور يف دمحأ امهيلع صن «يرمأ تذخأ :تلاق نإ كلذكو «هانعم يف يراتخا :هلوقو

 ٌتذخأ :تلاق اذإ :لاقو «نّيبتي ىتح ءيشب سيل «تلبق :تلاقف .ُكديب ِكرمأ :هتأرمال تلاق اذإ ءىناه

 ناك «يسفن ترثخا وأ «يسفن ُتلبق :تلاقف «يراتخا :هتأرمال لاق اذإو :لاق «ءيشب سيل «يرمأ

 . ىهتنا . نيبأ

١ ١ 
 ١

 ًارييخت (يراتخا»و ءًاكيلمت «كديب ِكُدمأ» لعجنف ؛؛كديب ِكْرمأ» نيبو ««يراتخا» نيب كلام قرفو

 .ٌليكوت وهو : هياحصأ لاق . ًاكيلمت ال

 وهو ليكوت هنأ :يناثلاو «هياحصأ دنع حيحصلا وهو «كيلمت هنأ :امهدحأ .نالوق يعفاشللو

نم ٌةعامجو ُنسحلا لاقو .كيلمت :ةيفنحلا تلاقو «ميدقلا
 ةزجنم ةدحاو هب عقت قيلطت وه :ةباحصلا 

 .دمحأ نع روصنم نبا ةياور يهو ءاهُتعجر هلو

 تراتخا وأ ءاهّسفن تراتخا ٌءاوس «قالط هب عقي ال :ةباحصلا نم ٌةعامجو رهاظلا ّلهأ لاقو

 .قالطلا عوقو يف رييختلل رثأ الو ءاهجوز

 . اهيلإ ةراشإلا هجو ىلع لاوقألا هذه ذخآم ركذن نحن

قح اذه ناك ؛جوزلل ناك ام دعب اهيلإ دوعي عضُبلا ناك امل :كيلمتلا ُباحصأ لاق
 .كيلمتلا ًةقي

 عاقيإل لهأب تسيل ٌةأرملاو هيف َّلُكُو ام ةرشايمل ليكولا ًةيلهأ ٌمِزلتسي ليكوتلاف ًاضيأو :اولاق

 «قالطلا رشابُت ال اهنأل «نيلوقلا دحأ يف ٌحصي مل «هتجوز قالط يف ٌةأرما لّكو ول اذهلو «قالطلا

ي «هتأرما قالط يف ًالجر َّلُجوُي نأ حصي امك :اولاق هوححص نيذلاو
 . اهقالط يف ةأرما لكوي نأ ٌحصَ

 «هسفنل ال هلكومل فرصتي يذلا وه ليكولا َّنِإف ءانه اه هانعم لقعُي ال ليكوتلاف ًاضيأو : اوُناق

 ظفللاو «ليكوتلا ٌباحصأ لاق .ليكولا فرصت يفانُي اذهو ءاهظحلو اهسفنل فّرصتت امنإ انه اه ةأرملاو

 «جوزلا نع ُلِقتني الو ؛هكيلمت حصي ال ٌقالطلا نإف ءٌّحِصَي ال ليكوت هنإ :مهلوقو :«ينغملا» بحاصل

 .ريغ ال ًاليكوت ناك هيف هريغ بائتسا اذإف «هنع هريغ هيف توني امنإو

 جرخي مل هنإف «ءلاحم وهو اهعضُب يف اهيلإ كلملا َلاقتنا هاضتقم ناكل ًاكيلمت ناك ولو :اولاق

م نمك ءهضوَع َكْلَمَل عضْبلا َكّلَم ولو «جوزلل ال اهل رهملا ناك ةهبشب تئطُي ول اذهلو ءاهنع
 ةعفنم كل

 .هل ةعفنملا كلت ٌضََوِع ناك نيع

 ًاكلام ٌجوزلا ىقبي ال نأ بجي ٍلئتيحو «قالطلل ةكلام ٌةأرملا تناكل ًاكيلمت ناك ولف ًاضيأو :اولاق

ز يف نيكلامل اكلم هئازجأ عيمجب دحاولا ءيشلا نوك ةلاحتسال
 دعب قالطلل كلام ُجوزلاو ءدحاو نم



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١/4  هعم ماقُلا نيب هجاوزا رييخت يف دو لا لوسر مكح
 ةبئان يهو ءًكلام جوزلا ناك ةبانتساو ليكوت وه :انلق اذإ ام فالخب ءهل ةكلام يه نوكت الف ؛رييختلا
 . هنع ةليكوو

 .قّلطملا وه هنأو «هنع ةبئان اهنأ ىلع لدف «كِيَع ءاهّسفن تقلطف «قلطُي ال نأ فلح مث ؛كسفن يقّلط :اهل لاق ولف ًاضيأو :اولاق
 .ةرابعلا ِتريُع نإو ليكوتلا ىنعم وهف يناثلا متدرأ نإو «ٌلوبقلا هب لصتاو ءهكلم نع اهعضُب جورخ يضتقي امب ىتأ هنأل «تلبق :اهلوق درجمب ٌقالطلا عقي نأ مكمزل لوألا متدرأ نإف َقّلْطُي نأ اهكّنم هنأ وأ ءاهسفن اهكّلم هنأ هب اوديرُت نأ امإ ؛كيلمت هنإ : مكّلوقف ًاضيأو :اولاق
 :فالخب اذهو «ةدحاولاب تناب اهب ًالوخدم نكت مل نإو «ثالثلاب الإ ْنبَت مل اهب ًالوخدم تناك نإ «ةنوئيبلاب الإ كلذ اهل لصحي الو ءاهسفن َراتخت نأ اهل نأ يضتقي رييختلا نأل :اولاق .ةدحاولا هتدارإ يف هلوق لوقلاف ءاهب لوخدم ريغ ٌنوكت نأ الإ ةدحاو ُثدرأ :لاق ولو «تعقو «ًاثالث اهّسفن تقلطف «يراتخا :لاق اذإو «هئيمي عم هّلوق ٌلوقلاف «ةدحاو هب ٌثدرأ :لاقو ءكديب كّرمأ :اهل لاق اذإ هنألف .مكحلا امأو .هتكلام يهو الإ اهديب نوكي ال هنإف ؛كديب كّرمأ :هلوق فالخب «نيرمأ نيب اهرّيخ امنإو ءاهسفن اهكلمُي مل ءاهرييخت نم ٌرنكأ نمضتي مل «يراتخا» نآلف ٌةقيقحلا امأ .ًامكحو ةقيقح امهنيب ُقرفلاو :اوُلاق .رييخت وهف يراتخا :لاق اذإو ؛كيلمت كاذف :كرمأ كّبكّلم وأ ؛كيلإ كّرمأ تلعج وأ ؛ِكديب ِكّرمأ :اهل لاق اذإ :- كلام ٌباحصأ ْمُهَو - ضعبو هروص ضعب نيب نوقرفملا لاق

 ١ ْ .هتينب الإ اهُكلمت ال اهنأ :ىرخأ ةياور هنعو .ثالثلا هب كلمت اهنأ ىلع :«قالطلا يف كتلكودو «كديب كقالط»و ةكديب كرمأ» يف صنو ؛جوزلا ةينب الإ ةدحاو ةقلط نم ٌرثكأ ةأرملا هب كلمت ال هنإ :يراتخا يف لاق هنإف ءدمحأ مامإلا ٌصوصنم اذهو ؟ثالثلا هنم دافتسُي نيأ نمف ؛هل مومع ال قلطم هنإف «يراتخأ“ فالخب ءاهرمأ ٌعيمج معيف هيلإ فاضمو فاضم هنأل ؛يراتخا» نم ثالثلا كيلمت يف ٌحرصأ «كديب كرمأ» لب ءاهتدع اهب يضقنت ةدحاوب وأ ثالغب ةئوئيبلا راتخت نأ نم معأ هنإف ««يراتخا» يف مهيلع دري هنيعب اذهو  هلوق لبق فيلمتحم ّدحأ اهب دارأ نإف ءاهتدع اهب يضقنت ةدحاوب وأ ثالئب ةنابإلا اهكيلمت نم ٌمعأ وهو ؛ هرمأ اهكيلمت لب ءاهجوز نيبو اهسفن نيب اهرييخت يضتقي ال هنإف ,كديب كّرمأ

 .هفعضو هلوق ُهجو مّدقت دقف أزّجنم ًاقيلطت هلعج نم امأو
 .ةتبلا قالطلا هيلإ هللا لعجي مل نم ىلإ قالطلا َلقن راتخي نأ هل سيلف «دبعلا رايت اب هللا عرش ٌرّيغتي الو ؛لاجرلا ديب هلعج امنإ ءاسنلا ديب هللا هلعجي مل ٌقالطلا نأ :امهدحأ «ناذخأم مهلف وخل هلعج نم امأو

 دوعسم نب هللا ديعب اوُرمف هنم اهنايأف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ كلذ َمِفُرَق ,قلاط يه :تلاق مث ئلخدأف «كديب كتبحاص ٌرمأف ؛تيبلا اذه ىلإ ٌلْذِعلا اذه ٍتلخدأ نإ :هل ةأرمال لاق الجر نأ «تباث يبأ نب ٌبيبح انثدح «شايع نب ركب وبأ انثدح :مالس نب مساقلا ديبُع بأ لاق
 .ةدحاو اهلعجف كلذ ىرأ انأو :لاق .هتأرما اهارأ :لاق ؟ىرت امف :رمع هل لاقف «لاجرلا ىلع ٍتاماوق ءاسنلا لعجي ملو ؛ءاسنلا ىلع َنيِماوَق لاجّرلا لعج ىلاعتو كرابت هللا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءرمع ىلإ مهب بهذف ءهوربخأف

0 
. 



 دعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف هلي كلا لوسر مكح 006 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا ل 22 ااا (9) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «قالطلا يف ٌةيانك نوكيو «كديب كتبحاص رمأف :جوزلا لوقب ةدحاو اهلعج هنأ لمتحي :تلق

 ةماوقلا يه نوكت الثل ءاهتنابإ ةرضلل لعجي ملو «قلاط يه :اهترض لوقب ةدحاو اهلعج هنأ لمتحيو

 . اهيلع ةجح وه لب ؛ةقرفلا هذه هيلإ تبهذ امل ليلد اذه يف سيلف «جوزلا ىلع

 هّنْيَمُر نأ «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا نع ءدواد نب رافغلا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقو

رمأ اهكلمف ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم تحت تناك ةيسرافلا
 ثالث قلاط ٌتنأ :تلاقف ءاه

 . ُقْلَطُي ال ةأرملا نأل ءاهل قالط ال «تاطخأ :نافع نب نامثع لاقف «تارم

هنأل قالطلا عقوي مل امنإ هنأل «ةقرغلا هذهل لدي ال ًاضيأ اذهو
 وهو هلحم ريغ ىلإ هتفاضأ ا

 وبأ ينربخأ «جيرج نبا انثدح :20قازرلا دبع هاور ام ُريظن اذهو «قلاط كنم انأ :لقي مل وهو ءجوزلا

مهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ ءاج ًالجر نأ «هربخأ ًادهاجم نأ «ريبزلا
 ءاهرمأ يتأرما تكلم :لاقف ءا

 .كيلع اهل سيلو ءاهيلع كل قالطلا امنإ ءاهءون ُهّللا اطَح : سابع نبا لاقف ثالث يلطف

لعو ؛نامثع لاق :لاقف ؟كديب ِكّرمأ :هتأرمال لوقي لجرلا نع هللا دبع ابأ ُثلأس :مرثألا لاق
 ّي

 .تضق ام ٌءاضقلا :لاق أثالث يسفن ٌتقلط دق :تلاق نإف :تلق «تضق ام ءاضقلا :امهنع هللا يضر

 : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحب جتحاو «قّلطت ال ةأرملا :لاق ثالث كّتقلط :تلاق نإف :تلق

 لجر يف ءهنع هللا يضر سابع نبا نع «مكحلا نع «ةبعش نع «عيكو نع هاورو .«اهءون هللا المح

سابع ُنبا لاق ءًثالث كُثقلط دق :تلاقف ءاهدي يف هتأرما رمأ لعج
 تقلط الفأ ءاهءون هلل اح :

 نبا نع :©"”قازرلا دبع ىور نكلو «اهوف هللا أطخ» :لاقف ءرطم وبأ فحص :دمحأ لاق .؟9اهسفن

كّلم لجر يف لوقي كوبأ ناك فيك «سوواط نب هللا دبع ُتلأس :لاق «جيرج
 نأ كلمتأ ءاهّرمأ هتآرما 

ف «ٌقالط ءاسنلا ىلإ سيل :لوقي ناك :لاق ؟ال مأ ءاهسفن قلطُي
 ين لوقي كوبأ ناك فيكف :هل تلق

 اذهف .ال :لاق ؟اهّقْلطُي نأ ٌلجرلا ُكِلْمَيَأ «هيأرما َرمأ ًالجر كّلم لجر
 ال هنأ سوواط بهذم نم حيرص

 نب دمحم وبأ لاق .قالطلا يف هريغ هليكوت كلذكو ءوغل اهرمأ ةجوزلا َكيلمت نأو ءجوزلا الإ قلطُي

 . انباحصأ عيمجو ناميلس يبأ لوق اذهو :مزح

 نهنأل ءءاسنلا نود جوزلا ىلإ قالطلا ٌرمأ لعج امنإ هئاحبس هللا نأ :ءالؤهل ةيناثلا ةجحلا

 ولف «بهذم َّلُك لاجرلا ىلإ ليملاو ةوهشلا نهب بهذتو ءهفسلا نهيلع ُتلاغلاو «نيدو لقع ٌتاصقان

ذ يف ناكو ءرمأ نهعم لاجرلل ْمِقتسي مل نهيلإ قالطلا ٌدمأ َلِعُج
 تضتقاف «نهجاوزأب ميظع ررض كل

 لقن جاوزألل زاج ولف ؛جاوزألا ىلإ هلعجو قارفلا رمأ ني ًايش نهيديأب لعجي مل هنأ هتمحرو همك

حلاو :اولاق .جاوزألل هرظنو «هّتمحرو هللا ةمكح ضقانل نهيلإ كلذ
 ءطقف رييختلا ىلع َّنَد امنإ ثيد

نُهَسُفنَأ ٌنرتخا نإو «نهلاحب هجاوزأ َّنُك عقو امك ةّرخآلا َرادلاو هلوسرو هللا نرجخا نإف
 «نهعتم ّ

 يف اذهو «قالطلا سفن وه ٌُنوكي نهسفنأل نهرايتخا نأ ال ؛ليمجلا ٌحارسلا وهو ؛هسفنب وه نهقلطو

 .ىرت امك روهظلا ةياغ

ع حصف ءًاديدش ًافالتخا ةفلتخم كلُذ يف ةباحصلا نع ٌداثآلاو :ءالؤه لاق
 «دوعسم نباو ءرمع ن

 .(119414) مقرب قرن
 .544/37 يقهيبلا هجرخأ )02

 .01949)و (11411) مقرب م



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١14١ 2 هعم ماقُلا نيب هجاوزأ رييخت يف دلي هللا لوسر مكح
 نبا نع هريغو ء«رمع نبا نع «روصنم نب ديعس هاورو «تضق ام ءاضقلا نأ هنع هللا يضر نامثع نع حصو «ةيعجر ةدحاو ٌةقلط اهنأ ءًاثالث اهسفن تقلطف اهديب هتأرما ٌّرمأ لعج لجر يف تباث نب ديزو
 .ءيشب سيلف اهقلطف رخآ ديب هتأرما رمأ لعج نميف دوعسم نبا نع يورو لاح لكب ثالثن اهسفن تراتخا نإ اهنأ :ةباحصلا ضعب نع حصو .ةيعجر ةدحاوف اهجوز تراتخا نإو «ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ اهنأ :مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو «ديزو «يلع نع حصو .ريبزلا

 «لوهجم ةرمس نبا ىلوم ريثك :دمحم وبأ لاق . يسن :لاقف هتيريخأف .ةداتق ىلإ ٌتعجرف ءهفرعي ملف «هتلأسف ةرمس نبا ىلوم ًاريثك تيقلف :بويأ لاق «ثالث» :لاق لي يبنلا نع «ةريره يبأ نع ءةملس يبأ نع ؛ةرمس نبا ىلوم ريثك نع «ةداتق هب ينثدح ام الإ ًارفُع مهللا ءال :لاق ؟نسحلا ريغ ٌثالث اهنإ :؛كديب كرمأ» يف لاق ًادحأ ٌتملع له :ينايتخسلا بويأل تلق :لاق «ديز نب دامح انثدح «برح نب ٌناميلس انثدح «يمضهجلا يلع نب رصن انربخأ :يئاسنلا قيرط نم هانيور ام الإ اهنم ءيش يف رثأ الو ءضعب لوق نِم ىلوأ مهضعب ٌلوق سيلو ءاوفلتخا مث «ةعبس الإ هنع ّحِصَي مل نمو هنع حص نم نيب اونوكي ملف ؛ٌقالطلا هب عقي هنأ ةباحصلا نم هنع انيور نّم انيّصقت دقو :مزح نب دمحم وبأ لاق
 ,0 ىهتنا .ةريره يبأ ىلع هتاور ٌضعب هفقوأ دقو ءٌريخلا اذه انفلاخ امل ظفحلاو ةقئلاب ًاروهشم ناك ولو

 .تباث نب ديز وه :يذورملا ريغ لاق ءرخآ ركذو .ةشئاعو ءرمع نباو .دوعسم نباو ءرمع :ةعجرلا اهلو ةدحاو اهنإ كي هللا لوسر باحصأ نم ٌةسمخ اهيف لاق :لاق ؟اهّسفن تراتخاف «ترّيُخ ةأرما يف لوقت ام هللا دبع ابأ تلأس :يذورملا لاقو
 ,"9همالك ىهتنا .نايبلا ةياغ يف اذهو هيي هّلوسر الو هللا اهبجوُي مل ٍلاوقأب كي هّثوسرو هل ىلاعت هللا هحابأ جرف لجرلا ىلع َمّرَحُي نأ ٌروجي الف ءًاقالط ٌراتخت وأ ءاهسفن قّلطت نأ اهل نأ وأ «ًاقالط نوكي نأ بجوُي ؛يراتخا وأ ؛كرمأ ِكتكّنَم دق وأ ؛كديب كّرمأ :هتأرمال لجرلا ٌلوق نأ لكي هللا ٍلوسر نع الو «نآرقلا يف ِتأي ملذإو كلي هللا لوسر نود دحأ يف ةجحم الو .قرف الو اهديب اهرمأ لعج وأ ءاهسفن اهكّلم نإ كلذكو «ةرم فلأ قالطلا ٌرايتخا وأ ءاهسفن ٌرايتخا يه ترركو ءرييختلا رّرك ولو ءمكح كلذ نم ٍءيشل الو هيلع ٌمرحت الو «كلذب قلطت الو اوس كلذ لُكو ىيش ال كلذ لكف ءًائيش رتخت مل وأ ءاهججوز تراتخا وأ ٌقالطلا تراتخا وأ ءاهّسفن تراتخاف هتأرما رّيخ نمو :دمحم وبأ لاق

 . مهفالتخا نم فرط ىلإ ريشُن نحنو .فلتخت ملو «ضقانتت ملو هُعورف تدرطال ًاحيحص لصألا ناك ولو ءاهلصأ داسف ىلع لدي ضعبل اهضعب ٌةضراعمو ءاهضّقانتو «نيعقوملا لاوقأ ٌبارطضاو :اولاق
 مدقت «نيلوق ىلع ؟اهسفن راتخت ىتح ٌعقي ال وأ «رييختلا درجمب ُقالطلا عقي له :اوفلتخاف

 «ةفينح يبأ ٌلوق اذهو «سلجملاب دّيقتي نأ : امهدحأ .نيلوق ىلع ؟أطي وأ .خسفي مل ام اهدي يف نوكي وأ «سلجملاب اهُرايتخا صتخي له ؛كديب كرمأ :هلوق ٍدرجمب هنوعقوُي ال نيذلا فلتخا مث ءامهثياكح
 ب _ لسلل
 174/6٠١ ؟لحلا» (0) للك كا6//١٠14 «ىلحلا 0)



 هعم ماقثلا نيب هجلوزأ رييخت يف لَو هللا لؤسر مكح 0 0 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا ا ا ا ا (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا دز

 ُلوق اذهو ءأطي وأ ٌحسفي ىتح ًادبأ اهدي يف هنأ : يناثلا .هنع نيتياورلا ىدحإ يف كلامو «يعفاشلاو

 لطَت مل ام كلذو :هباحصأ ٌضعب لاق مث .كلام نع ةيناثلا ةياورلاو .روث يبأو ءرذنملا نباو ءدمحأ

اهيلع له :اوفلتخا مث «نيرهش ىّدعتي نأب كلذو «هتكرت اهنأ نيبتي ىتح
 ىلع ؟ال مأ «تكرت اهنأ ؛نيمي 

 .نيلوق

 .يبعشلاو «يعازوألاو قاحسإو دمحأ لاقف ءاهيلإ لعج اميف جوزلا عجر اذإ اوفلتخا مث

يروثلاو ةفينح وبأو «كلام لاقو .اهرايخ لطبيو ءكلُذ هل :ءاطعو «دهاجمو
 هل سيل :يرهزلاو «

عوجرلا لكوملا كِلميف «ليكوت هنأ ىلع ينبم الخ ةيعفاشللو . ٌعوجرلا
 لاق ؛هكِلمي الف «كيلمت وأ ؛

 زاجف «لوبقلا هب لصتي مل هنأل ؛كيلمت هنإ :انلق نإو ٌعوجرلا ٌمنِتمي الو :كيلمتلا باحصأ ُضعب

 . عيبلاو ةبهلاك هيف ٌعوجرلا

 ءرمع نبا ُلوق وهو ةيعجر ةدحاو :يعفاشلاو دمحأ لاقف ءاهسفن اهرايتخا نم مّرلي اميف اوفلتخاو

 ةفينح يبأ لوق وهو . ةنئاب ةدحاو :يلع نعو .قاحسإو «ديبع وبأ هراتخاو «سابع نباو «دوعسم نياو

 ريغ تناك نإو «ثالثف اهب ًالوخدم تناك نإ : كلام لاقو .ثيللا لوق وهو «ثالث :تباث نب ديز نعو

 .ةدحاولا ىوعد هنم لبق اهب لوخدم

ف ؟ال مأ ةين ىلإ كديب كرمأ :هلوق ٌرِقَتفي له :اوفلتخاو
 ىلإ ٌرِقتفي :ةفينح وبأو يعفاشلاو دمحأ لاق

 ترتخا :تلاق اذإ ةأرملا ةين ىلإ قالطلا ٌحوقو ٌرِقتفي له : اوفلتخاو «ةين ىلإ ٌرِقتفي ال :كلام لاقو «ةين

 لاقو .جوزلا ىون اذإ اهتين ىلإ قالطلا عوقو ٌرِقتفي ال :ةفينح وبأ لاقف ؟كخاكي تخسف وأ «يسفن

 ُترتخا :تلاق نإ :كلام ٌباحصأ لاق مث «ةيانكلاب تراتخا اذإ اهتين نم دب ال :يعفاشلاو دمحأ

 «تدارأ امع تلئس «يرمأ تلبق :تلاق نإو .هدرأ مل :تلاق ولو ٌنالطلا مزل يسفن تلبق وأ ءيسفن

 . ًاقالط نكي مل ُهدِرث مل نإو «ًاقالط ناك قالطلا تدارأ نإف
 «كديب كّرمأ :اهل لاق اذإ :كلام لاق مث

نإو «هنيمي عم هلوق ٌلوقلاف «ةدحاو ةقلط ٌتدصق :لاقو
 :لاق اذإو .ءاش ام عقوُي نأ هلف ةين هل نكت مل 

 .هلوق لبقي الو «اثالث تقلط ءاهسفن تراتخاف «ةدحاو تدرأ :لاقو ءيراتخا

يلد ال ٍبارطضالا ٌةياغ ةبرطضم ةريثك ٌعورف انه اه مث
 عامجإ الو «ةنس الو ٍباتك نم اهيلع ل

 . اهنع هتمصع لاوز ىلع ليلد ٌموقي ىتح هتجوز ةجوزلاو

 «لاجرلا ىلإ كلذ لعج امنإو «قالطلا نم الو ءجاكتلا نم ًاثيش ءاسنلا ىلإ هللا لعجي ملو :اولاق

اش نإ «ءاسنلا ىلع َنيِماَّرَق لاجرلا هناحبس هللا لعج دقو
 زوجي الف ءاوقلط اوؤاش نإو اوكسمأ اوؤ

 ٌباحصأ عمجأ ولو :اولاق .تقلط تءاش نإو تكسمأ تءاش نإ «هيلع ةماّرق ةأرملا لعجي نأ لجرلل

 ةجحلا انيلطف ءاوفلتخا نكلو :مهقامجإ دعتن مل ءيش ىلع كي هللا لوسر
 ملف ءاهريغ نم مهلاوقأل

ع يور نم ناك نإو .لوقلا اذه ىلع الإ وقت ًةجحلا دجن
 نم لطبأ دقو .ًاضيأ هفالخ هنع يور دق هن

يعباتلاو ةباحصلا نيب تباث عازنلاف «كلذ يف عامجإلا ىعدا
 «فالخلاب موقت ال ةجحلاو «هانيكح امك ن

كيلمت نإ :الاق دق نافع نب نامثعو سابع نبا اذهف
 دوعسم باو «ءيشب سيل اهرمأ هتأرمال لجرلا 

يشب سيل :اهقلطف رخآ ديب هتأرما رمأ لعج نميف لوقي
 سيل :اهرمأ هتأرما كلم نميف لوقي سوواطو «ء

 كلميأ ؛هتأرما رمأ ًالجر كلم نميف لوقيو «قالط ءاسنلا ىلإ
 .ال :لاق ؟اهقلطي نأ لجرلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١57 2 هعم ماقثلا نيب هجاوزا رييخت يف يك للا لوسر مكح
 .هيلع اهقلطي ملو هتأرما اهنأ «تلعفف «تيبلا لدعلا اذه تلخدأ نإ كديب ةنالف رمأ :هتأرمال لاق نميف هنع لقنو .ديزو دوعسم نباو يلع لوق يف ءاوس يراتخاو كديب كرمأ نأ :يبعشلا نع ىليل يبأ نبا هاور امك «عوقولا يف ديزو يلع ةقفاوم هنع لقنف «تلتخمف دوعسم نبا نع لوقنملا امأو .ةحارصو ًادنس هيف نعطم ال حيرص حيحصف «سوواط نع ُلوقنملا امأ :تلق
 .اهرمأ اهكّلمُت ملو ءال مأ اهقلطتأ اهيلع تضرع امنإ ءال :ءاطع لاق ءاهرمأ رذنملا اهكّلم نيح ةصفح ةشئاع تكّلمأ :ءاطعل تلق . ائيش اذه نظأ ام ؟اذه ام يردأ ام :لاق «ةعاس وأ ًاموي اهديب اهرمأ نأ الجر اهيلإ لسرأف :تلق .ءيشب اذه سيل :لاق «نيموي دأ موي دعب كديب كرمأ :هتأرمال لاق لجر :ءاطعل تلق «جيرج نبا نع «2"”قازرلا دبع ىورف .«كلذ ىلع لدي ام ءاطع نع لقن دقو ,ءسوواط بهذم اذه نكلو «نامثعو سابع نبا نع لوقنملا يف دمحم وبأ مهو امنإو «ةنبلا ةباحصلا نم دحأ نع فرعُي ال هل رثأ ال كلذ نأب ٌلوقلاو ءمدقت امك ةأرملا هب ُكِلِمَت اميف اوفلتخا نإو ءهب قالطلا عوقوو كلذ ٌرابتعا ةباحصلا نع ٌتباثلاو ءاهفالخ هنع ّيوُر دقو ءدوعسم نبا نع ةياورلا ِهْذُه الإ «ةتبلا كيلمتلاو رييختلا ءاغلإ ةباحصلا نم دحأ نع فرعُي الف ءاهسفُت تقلط وأ ءاهسفن تراتخا اذإ قالطلا عوقوب امهلوق عم كلذ نالوقي كلامو دمحأو .قلاط تنأ :تلاقو جوزلا ىلإ ٌقالطلا ٌةأرملا تفاضأ اذإ اميف وه امنإف ءنامثعو «سابع نبا نع لوقنملا امأو
 . علخلاو حاكتلا يف هليكوت ّحِصَي امك ءقالطلا يف يبنجألا ليكوت عنمل ىنعم الو «يبنجألا ليكوتو اهسفن قالط يف ةأرملا ليكوت نيب ٌقرف الو ءهتمكحو هللا عرش رييغت يضتقي ام اذه يف سيلو ءاهلو هل ةحلصم اذهف ُةتقراف هتهرك نإو عم تماقأ هتبحأ نإ «ةنيب ىلع اهعم هلاح ريصيل ةأرملا ىلإ اهضيوفت يف هل ةحلصملا ٌنوكت دقف اهب لقتسملا وه جوزلا ناك اذإ امأف ًالالقتسا اهديب كلذ ناك ول ٌنوكت امنإ ةأرملا ديب قالطلا نوك يف اهوُمتركذ يتلا ٌةدسفملاو ؛كلذ يف ةدسفم الو ءهئاغلإ مدعو «رييختلا رابتعا ىلع مهقافتا مهفالتخا نمض يفف «رييختلا مكح يف اوفلتخا نإو ٌةودقلا مه كي هللا لوسر ٌباحصأ نكلو ؛لوقلا اذه نع اَنْلَدَع امل و هلا لوسر باحصأ ٌةبيه الولو
 يفذ «هيلع مرحي امو ءهنم هل لحي امو ؛هكِلمي ال امو «قالطلا نم هكلمي اميف لكوملا ماقم موقي ليكولا معن ؟قالطلا يف ٌليكوتلا مّرح يذلا امف ءاهيف ةمصاخملاو ءاهئافيتساو اهتابثإو اهب ةبلاطملا نم قوقحلا رئاسو «ءاربإلاو علخلاو .حاكنلاو يتتعلا يف ٌليكوتلا زاج اذإو نم هيف ةحلصملا هجوب ٌملعأ وه ام هيلإ ضوفيف ؛هتحلصمب ملعأو «هسفن نم لجرلل ًارظن ّمتأ نوكي دقو ءهليكوب وأ هسفنب امإ «قّلطُي يذلا وه َجوزلا نإف «هنيدل ٌةفلاخم الو ؛هللا مكحل رييغت اذه يف نكي مل «علاخي وأ .هنع قّلْطُي نم ُجوزلا ٌلّكو اذإف «هنع ةباينلا قيرطب عضاوم يف جوزلا ىلع قّلطي نأ مكاحلل لعُج دقو «نامكح امه :ليق نإ هاضر ريغب وأ «ناليكو امه :ليق نإ هاضرب امإ «جوزلا ريغ نم خسف وأ قالط وهو ءاعمج عمجلا ايأر نإو قرف ٌقيرفتلا ايأر نإ «قاقشلا دنع نيجوزلا لاح يف ٌرظنلا نيمكحلل هّناحبس هللا لعج دقو

 .هليكوي وأ هسفئب امإ جوزلا الإ قّلطُي مل ةقيقحلا

 .(01944)و (119484) مقرب (0)

” 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف لذو

كرابت هبر نع هنّمِب يذلا هلي ثلا لوسر مكُح
 ىلاعتو 

 هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف

 0 مين لس لن قا قنت ىت نأ أ ل م خد يأ كك ىلاحع لاف
 ل دنا ف ف

 ١[. :ميرحتلا] 4جُكَيَمَيَأ لت

يب يف ًالسع َبِرَش هلي هنأ ؛نيحيحصلا» ىف تبث
 ٌةشئاع هيلع تلاتحاف ؛شحج تنب بنيز ت

 . هَل ٌدوُعَأ ْنَلا :لاق ىتح ٌةصفحو
 , "7(تفلح دقو» :ظفل يفو

لا يضر سنأ نع :77ياسنلا ننس يفو
لعي ةمأرعل تناك وق للا لوسر نأ «هنع هل

 لزت ملف ءاهؤ

:لجو زع هللا لزنأف ءاهتح ىتح ةصفحر ةدئاع
 . 4ك هل لأ م رغد ني لع 

 ٌنيِمَي يهف «هتأرما ُلُجَملا َمّرَح اذإ :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :«ملسم حيحص» يفو

 0 :بازحألا] 4 ةئَسَح رد هَ ِلوُسر يف كَل نك دَّنْلَو :لاقو ءاَمْرُمَكُي

هللا يضر ةشئاع نع :2”«يذمرتلا عماجل يفو
رحو هئاسن ني يللا لوسر ىلآ :تلاق ءاهنع 

 ءمّ

ةرافك ٍنيميلا يف ٌلَمِجو ًالَالَح َماَرَحلا ٌلَعَجَ
نع «دواد نع «ةمقلع نب ةلمسم هاور اذكه .

 «يبعشلا 

صأ وهو ًالسرم لكك يبنلا نع «يبعشلا نع ءهريغو «رهسُم نب يلع هاورو «ةشئاع نع «قورسم نع
 .ح

 . ىسيع يبأ مالك ىهتنا

ءيشلا لعج : يأ «ًالالح ٌمارحلا لعج : اهّلوقو
 دعب ًالالح «ٌةيراجلا وأ ءُلسعلا وهو همّرح يذلا 

 .هايإ هميرحت

 «بيؤُد نب ةصيبق نع «ةريبُه نب هللا دبع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع :دعس نب ٌثيللا لاقو
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قف ؛مارح يلع تنأ :هتأرمال لاق نمع ءمهنع ه
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نمي يه :ميرحتلا يف لاق هنع هللا يضر دوعسم
 . اهرفكي 

 :لاهنم نب جاجحلا لاقو .نينمؤملا ّمأ ةشئاعو «قيدصلا ركب يبأ نع كلذ يورو : مزح نبا لاق

ا نع هنع هللا يضر رمع نبا ىلوم ًاعفان تلأس :لاق «مزاح نب ٌريرج انثدح
 :لاق ؟وه قالطأ ءمارحل

و رع هللا هرمأف «هتيراج كي هللا لوس مكح دف سيلوأ ال
 . هيلع اهمّرحي ملو «هنيمي نع رْثكُي نأ لج

يبأ نب ىيحي نع «رمعم نع :'"”قازرلا دبع لاقو
 ةمركع نع امهالك «ينايتخسلا بويأو «ريثك 

عي - نيمي يه :لاق باطخلا نب رمع نأ
 .- ميرحتلا ين

 نع «ةيريوجم نب رخص نع «ديز نب دامح انثدح :ُّيِمَّدَقُملا انثدح :قاحسإ نب ليعامسإ لاقو

 .نيمي مارحلا :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع « عفان
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ل هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف
 . هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب اهنم حجارلاو ءاهذخآمو اههوجو ركذنو ءاهركذن نحنو «سانلل ًابهذم نورشع اهيف ةلأسملا هذهو رهظأ يناثلا اذهو قي هللا لوسر لعفب ٌّجتحا اذهلو «نيمي ةرافك هيفو قالطب سيل هنأ دارأ امنإ :ليقو . سابع نبا نع ىرخأ ةياور اذه : ليقف 2١[ :بازحألا] هئيس وف لوم يف كَل نك ْدَدَلل :لاقو .ءيشب سيل هتأرما مّرح

 .كلام بهذم اذهو ؛«ءيشب سيلف «هعاتم وأ هماعط وأ هتمأ مّرح نإو «لبقي مل ًءادتبا ناك نإو ءهنم لبق هيلإ هفرص زوجي مالك مّدقت دق ناك نإف .ًاقالط درأ مل :لاق نإو ,ةدحاوف قلطأ نإف «ثالثو نيتنثاو ةدحاو نم هاون ام عقو اهب لوخدم ٌريغ تناك نإو «كلذ ريغ هنم لبقُي ال اهب لوخدملا قح يف ثالث هنأ :ثلاثلا بهذملا .لاح لكي ثالث هنإ :لاق ًادحأ ملعأ الو «ثالثلاب اهيف اوتفأف ةيلخلا نيبو «نيمي هنأب هيف اوتفأف ءميرحتلا نيب اوقّرف مهنإف .رهاظ مهو وهو «مارح يلع تنأ :يف هاكحو ءدمحم وبأ مهوف ( حيحص رمع نباو يلع نع وه :لاقو ثالث اهنأ مهنع ىكح دمحأ نإف «ةتبلاو ةيربلاو ةيلخلا ةلأسم نم رمع باو ديزو يلع ىلع طلغ دمحم ابأ لعلو .نيمي وهف مارح ّيلع لالح ُلُك :لاق هنأ .هنع ةداتق قيرط نم دمحم وبأ ىور دقف «نسحلا امأو .رخأتف تئش نإو :مّدقتف تئش نإ ؛كيلع اهمّرحمب الو اهلحمب انأ ام :يلع لاق امنإو ءيلع كلذ لاق ام هللاو الو هريغ ًاجوز حكتت ىتح مارح يه :مارحلا يف لاجر لوقي :لاق «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انثدح «ناطقلا ىيحي قيرط نم «مزح نب دمحم وبأ ىور دقف ءّيلع امأو «كلذ فالخ امهنع حصي ملو «نيمي ةرافك :ًاعيمج الاقف «مارح يلع تنأ : هتأرمال لاق نمع رمع َنباو تباث نب ٌديز لأس هنأ «ةصيبُق نع «ةريبُه يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي دعس نب ثيللا قيرط نم وه هاور ام رمع نباو «تباث نب ديز نع تباثلا :تلق .ةبيتع نب مكحلا نع يورو ؛ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحمو .نسحلا لوق وهو ءرمع ُنباو «تباَن نب ٌديزو «بلاط يبأ نب يلع هلاق :مزح نبا لاق .ثالث قالط ةجوزلا يف ميرحتلا نأ :يناثلا بهذملا . مهلك رهاظلا ٍلهأ لوق اذه «بعلاف بهذاف «بعلت لجر تنأو [حرشلا] 9(4 بع در لَو (©) بص نفي دبل : ىلاعت هللا لاق :لاقف ؛كلذ نع يريمحلا نمحرلا دبع نب ٌديمح لجر لأس :ةداتق لاقو .رهنلا ءام تمرح وأ  هتأرما ينعي - اهُممّرح يلابأ ام :لاق هنأ «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ؛ميركلا دبع ينربخأ « جيرج نبأ نع رك .يلعن نم ّيلع ٌنوهأ يهل :ةأرملا ميرحت يف لاق هنأ ءيبعشلا نع «ملسم نب حلاص نع .يروثلا نع ,9قازرلا دبع ركذو .ديرث نم ًةعصق وأ يتأرما ٌتِمَّرح يلابأ ام :قورسم نع «يبعشلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع :عيكو ىور .راهظ الو ٌنيمي الو ءءاليإ الو ٌقالط ال ءاهريغ يف الو ءةجوزلا يف ال ءهيف ءيش ال وغل ٌميرحتلا نأ : اهدحأ

 .ةفينح يبأ بهذم اذهو ءاهترافك هيف نيمي وهف «هريغو ماعطلاو ٍةمألا ةجوزلا ريغ فداص نإو ءاليإ ءاضقلا يف نوكيو ءئيش نكي ملو ايتفلا يف قَّدُص ٌبذكلا ىون نإف :ءالبإلا مكح هيف ءاليإ وهف ًائيش وني مل نإو «ةرافك اهيف نيمي وهف ًانيمي ىون نإو ء«ةنئاب ةدحاوف اهنود ىون نإو ؛ثالثف ثالثلا هب ىون نإ مث :ًاقالط ناك قالطلا ىون نإ هنأ : عبارلا بهذملا
 يبس #ب#ب بل ل سس
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هعاتم وإ هتجوز وأ هتما مّرح نميف ١1ه

 نإو ؛ًٌةدحاو تعقو قلطأ نإف هاون ام ٌعقيو ًاقالط ناك ٌقالطلا هب ىون نإ هنأ :سماخلا بهذملا

غ نم اهنيع عيرحت ىون نإو ءانيمي ناك َنيميلا ىَوَن نإو «ًاراهظ ناك راهظلا ىون
 ءراهلي الو قالط ري

 .نيمي ةرافك همزلي : يناثلاو .ءيش هّمزلي ال :امهدحأ .نالوق هيفف «ًائيش وني مل نإو «نيمي ٌةرافك هيلعف

 ىون نإو «نيمي ٌةرافك ظفللا سفنب همزل اهميرحت ئون نإو «قتعلا عقو اهقتع ىونف «ةيراج فداص نإو

 «نالوق هيفف ءًائيش وني مل نإو «نيمي ٌةرافك همزلي لب :ليقو «ءيش همزلي ملو ءحصي مل اهنم ٌراهظلا

فداص نإو .نيمي ٌةرافك هيلع :يناثلاو .ءيش هّمزلي ال :امهدحأ
 ملو «مرحي مل ةمألاو ةجوزلا ٌريغ 

 . يعفاشلا ٌُبهذم اذهو «ءيش هب همزلي

 وأ «قالطلا ىلإ ةينلاب هقِرصَي نأ الإ هوني مل وأ هاون «هقالطإب راهظ هنأ :سداسلا بهذملا

 نأ الإ نيمي هقالطإب هنأ :ةيناث ةياور هنعو .دمحأ بهذم رهاظ اذه «هاون ام ىلإ فرصنيف «نيميلا

لاث ىرخأ ةياور هنعو اون ام ىلإ فرَصنيف «قالّقلا وأ راهظلا ىلإ ةينلاب هئرْضَي
 لاح لكب راهظ هنأ :ةث

 :هلوقب هلصو ولو .نئاب قالط هنأ «هعورف» يف نيسحلا وبأ اهاكح ةعبار ةياور هيفو «هّريغ ىون ولو

 ىلع ؟ةدحاو وأ «ثالثلا هّمزلت له اذه ىلعف «قالط هنأ :امهادحإ :ناتياور هيف هنعف «قالطلا هب ىنعأ

 شصيخلت اذه «قالطلا هب ينعأ :يمأ رهظك ىلع ٍتنأ :لاق ول امك ًاضيأ راهظ هنأ :ةيناثلاو «نيتياور

 .هيهذم
 ١ ١ ١

 نإو «ةئئاب ةدحاو يهف ؛ةدحاو هب ىون نإو «ٌثالث يهف ءثالث هب ىون نإ هنأ :عباسلا بهذملا

س ٌبهذم اذهو ءاهيف ءيش ال ةبذك يهف ًائيش وني مل نإو «نيمي يهف ًانيمي هب ىون
 ءاكح «يروثلا نايف

 . مزح نب دمحم وبأ هنع

 .ناميلس يبأ نب دامح ٌبهذم اذهو «لاح لكب ةنئاب ةدحاو ٌةقلط هنأ :نماثلا بهذملا

 اذهو «ةنئاب ةدحاوف ًائيش وني مل وأ «ةدحاو ىون نإو «ثالثف ًاثالث ىون نإ هنأ :عساتلا بهذملا

 . مزح نب دمحم وبأ هنع هاكح «يعخنلا ميهاربإ ٌبهذم

ع يشاشلا ركب وبأ هّيحاصو ٌعابصلا نبا هاكح «ةيعجر ةقلط هنأ :رشاعلا بهذملا
 نع ؛«يرهزلا ن

 .باطخلا نب رمع

اراهظ ءالؤه ركذي ملو ءطقف كلذب هيلع تمرح اهنأ :رشع يداحلا بهذملا
 الو ًاقالط الو ً

 ةباحصلا نم ٍلاجرو «بلاط يبأ نب يلع نع اذه حص :مزح نبا لاق .هميرحت بجوم هومزلأ لب انيمي

 مهنأ ؛ةداتقو ءديز نب رباجو ءورمع نب سالو «نسحلا نع حصو .ةريره يبأ نعو ءاوَّنسُي مل

 .طقف اهبانتجاب هورمأ
 هاور امك ؛هل اهلّلحي الو ؛جوزلا ىلع يتفملا اهمّرحُي ال كلذ يف ٌفقوتلا : رشع يناثلا بهذملا

عش نإ «كيلع اهمّرحم الو اهلحمب انأ ام :لاق هنأ يلع نع يبعشلا
 .رخأتف تئش نإو «مَّدقتف ت

يلعت ًاقلعم وأ ًازجنم ميرحتلا عقوُي نأ نيب ٌقرفلا :رشع ثلاثلا بهذملا
 نأ نيبو ءًادوصقم ًاق

 هب ينعأ :هلوقب هلصو ولو «ٌقالطلا هب ىون ولو لاح لكب راهظ :لوألاف «نيميلا ٌجرخم هجرخُي

 يلع ٍتنأف ناضمر لد اذإ وأ «مارح ىلع تنأ :لاق اذإف «نيمي ٌةرافك هب همزلي نيمي :يناثلاو .قالطلا

 «مارح يلع يتأرماف «ًانالف تملك وأ َماعطلا اذه ٌتلكأ نإ وأ «ُترفاس نإ :لاق اذإو .راهظف ؛مارح

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌرايتخا اذهو «ةرفكم نيميف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحلب هعاتم وا هتجوز وا هتمأ مّرح نميف

 . ًايهذم نيرشع نم رثكأ ىلإ ٌعّرفتتو «ةلأسملا هذه يف بهاذملا ُلوصأ هذهف
 «حاكنلاو قالطلاك ءمرحتو ُنيعلا اهب ّلِحّت يتلا بابسألا يطاعت هل لعج امنإو ًاليلحت الو ًاميرحت ديعلل لعجي مل هناحبس هللا نأب اوُجتتحاف هيف ءيش ال وغل هلك ٌميرحتلا :لاق نم امأف :لصف

 امل ولون الو» :ىلاعت لاق «هيلإ سيلف «مارح يلع وهو اذك تمّرح :هلوق ٌدرجم امأو «قتعلاو عيبلاو
 ؟ميرحتلا هريغل لعجي فيكف هل هللا لحأ ام َمُرحُي نأ هلوسرل لعجي مل هناحبس ّناَك اذ 536 : ميرحعلا] 4ك ُهَّنأ لَم آم مح َدِل نبل (مأي» :ىلاعت لاقو 1١7[« :لحنلا] «َتِرَكْلا هللا لع أور مارح ادعو ُللَح اذه َبِزكْلا مُِسل كسل ٌفصصت

 3 ًادر نوكيف ؛كلذك ٌميرحتلا اذهو ّدَروُه اًنرْمأ ِهْيَلَع َسْبَل ٍلَمَع َلُك» :لكي ّيبنلا لاق دقو :اولاق

 ًالطاب
 ّ .ٌلوألا كلذكف هل رثأ ال وغل يناثلا اذه نأ امكو «مارحلا ٍليلحتو «لالحلا ميرحت نيب قرف ال هنألو :اولاق
 . مارح يلع وه :هماعطل هلوق نيبو «مارح يلع تنأ :هتأرمال هلوق نيب قرف الو :اولاق
 .قيرفلا اذه ةجح اذهف ءهب ٌلوقلا نّيعتيف ءهلاوز ىلع هلوسرو هللا نم ناهرب ّيتأي وأ «ةمألا عمجُت ىتح حاكنلا ُءاقب ٌلصألاو ؛هريغل اهلالحإو لوألا ىلع اهّميرحت :نيرمأ انبكترا دق نوكنف ؛هلوسرو هللا نم ناهرب ريغب اهنم ءيشب ةجوزلا مرحي ملف ءًاضعب اهضعب دري ةضراعتم ةبرطضم ًالاوقأ اهانيأرف «ٍلوقلا اذه ىوس اميف انرظنو :اولاق .لوقلا نم وغل امهالكو «لطاب ٌءاشنإ وأ «بذاك ٌريخ امإ رهف «بذك وهف رابخإلا دارأ نإو ءماكحألا عرشو ؛مارحلا ٌمّرحو «لالحلا ٌلحأ نم ىلإ وه امنإ هيلإ سيل هنإف ءلاحم ميرحت ءاشنإو «مارح اهنأب اهنع ٌرابخإلا وأ ءاهميرحت ءاشنإ هب ديرُي نأ امإ مارح يلع ٍتنأ :هلوقو :اولاق
 . عاضبألل ًاطايتحا هعاونأ ىلعأ ىلع لمحُيف ؛ثالثلا ُميرحت هعاونأ ىلعأو .قالطلا يف ةيانك َلِهُج ميرحتلا نأب هل ٌيتحيف «هنع اذه تبث نإ ءلاح لكب ثالث هنإ :لاق نم امأو :لصف
 . كشلاب لحي الف يف لوكشم هنود امو ءنّقيتم اذهو ؟ثالثلا ميرحتك ةباصإو ٌجوز الإ هليزُي ال وأ «علُجلاك دقعلا ةيدجت هليزُي وأ «راهظلاك ةرافكلا هليزُت ٌميرحت وه له :انككشو «كلذأب ٌميرحتلا انش اًنإف ًاضيأو
 .ثالثلا عاقيإ يف ةيفرُع ٌةقيقح ٌراص ّظفللا اذه َّنأكف «ثالثلا نودب هتأرما ٌميرحت همهو ىلإ ٌقبسي ال مرحملا نألو ثالث ّنوكت نأ ىلوأ يهف ةياغلاب ٌحّرَص اذإف «ميرحتلا ىلإ ريصت نأ ةيربلاو ةيلخلا ةياغ نأ مولعمو «حيحص رمع نباو يلع نع وه :دمحأ لاق .ثالث اهنأب ةيربلاو ةيلخلا ىف اْوَتْفَأ ةباحصلا نألو :اولاق

 ماري نم دنع ةنئاب اهنوكب اهدييقت دنع وأ «لوخدلا لبق وأ «ضوعب الإ ٌمرحت ال ٌةدحاولاف ًاضيأو
 .ثالثلا وهو هريغو ضوعبو ءهدعب وأ لوخدلا لبق تبثي يذلا قلطملا ميرحتلا ىلإ فرصنا دّيقُي ملو ٌُميرحتلا قلطأ اذإف ءدّيقم اهب ٌميرحتلاف

 نأ هٌيجحف ءاهريغ ٌّقح يف ةئئاب ةدحاوو ءاهب لوخدملا قح يف ًاثالث هلعج نم امأو :لصف
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 )5 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هعاتم وأ هتجوز وأ هتما مّرح نميف ليف

 نم تسيل اهيلع ةدئازلاف ؛ةدحاولا اهمرحت اهب لوخدملا يغو «ثالثلا الإ اهُمّرَحُي ال اهب لوخدملا

 ال امب اوباجأف «ةنئاب ةدحاوب اهتنابإ ٌجوزلا ُكِلمي اهب لوخدملا نأ ءالؤه ىلع دروأف ؛ميرحتلا مزاول

 نإف «ميرحتلا فالخب ؛ةدّيقم ةنابإ ةنئاب اهنأب ةفوصوملا ةدحاولاب ةنابإلا نأ وهو ءائيش مهيلع يدجُي

 «ثالثلاب الإ كلذ ُنوكي الو «ةقلطم هب ةنابإلا
بإ نإف «مازلإلا اذه نم مِهّصّلَخُي ال ٌُردقلا اذهو

 ةنا

ب ةقلط قلاط ٍتنأ :هلوق نم ًادييقت ٌمظعأ ميرحتلا
حّرص دق اذهو ءاهمرحت نأ ةنئابلا ًةياغ نإف ةنئا

 

 .ةثئاب ٌةقلط قلاط تنأ :هلوق نم ةنابإلاب ىلوأ وهف «ميرحتلاب

ريغو اهب لوخدملا ٌّقح يف ةئئاب ةدحاو اهلعج نم امأو : لصف
 ديفُت ال اهنأ لوقلا اذه ٌدخأمف ءاه

 ثودب ةدحاوب اهي لوخدلا دعب اهتنابإ ُكِلمَي وهو «ٌميرحتلا اهب ٌلصحي ٌةنونيب يضتقت امنإو ءاهعضوب ًاددع

ًةعجرلا نإف «ةنئاب ةقلط قلاط تنأ :لاق اذإ امك «ضوع
 كلم اذإ هنألو ءتطقس اهطقسأ اذإف ءهل ٌّنح 

نإف «هنودب ةنابإلا كلم ءاهنم هذخأي ضوعب اهتنابإ
 ؛هيلع ال ءهل قحتسم ضوعلا نألو «هكرتب نسحم 

 .كلذ هلف ءاهنابأو هطقسأ اذإف

طم ديفُي ٌميرحتلا نأ هذخأمف «ةيعجر ةدحاو اهنإ :لاق نم امأو :لصف
 وهو ءكلملا عاطقنا قل

الف ءاهيلع داز امو «ٌةدحاولا وهو هنم ِنَّميتملاب قّدصي
 ريغب هّتابُإ ٌعوسي الف ؛هل ظفللا يف ضعت 

 :اولاق .اهل ّبجوم ال هيلع ٌةدايزلاف ءهبجومب ىفو دقف «ةدحاولا يف ظفللا ٌلامعإ نكمأ اذإو .بجوم

يحو ؛ةمرحم ةيعجرلا لعجي نم لصأ ىلع ًادج رهاظ اذهو
 «ةيعجر ميرحت نم ٌمعأ ٌميرحتلا :لوقتف ٍلئن

ش نإو «صخألا ىلع لُدي ال معألا ىلع ُنادلاف «نئاب ميرحت وأ
 «ٌصخألا ٌمِزلتسي ال ٌمعألا :تلق تع

لا جتنُي ال معألا وأ «معألا مزاول ني ُصخألا سيل وأ
 . ٌصخأ

 ام نوكيف «نيمي وأ «مّرحم وأ «يعجر قالط وأ راهظ نم دارأ امع لأسُي :لاق نم امأو :لصف

 راهظلاو قالطلل ٌليتحم وه لب ؛ةصاخ قالطلا عاقيإل عضوُي مل ظفللا نأ هد خأمف «كلذ نِم دارأ

 هل حلاص وه اميف هلمعتسا دقف ةينلاب اهضعب ىلإ فرص اذإف ىاليإلاو
 ام ىلإ ٌفرصنيف «هتينب هيلإ هفرصو

«كلذب هتمأ قتع ىون ول كلذكو «هنع ٌرٌصقي الو هب زواجتي الو ؛هدارأ
 ءاليإلا ىون ول كلذكو ءتقتع 

:اولاق «هاون ام همزل «ةمألا نم نيميلاو «ةجوزلا نم
 ظفللا سفنب همزل ءاهنيع ميرحت ىون اذإ امأو 

 لجرلا مّرح اذإ :'هحيحص» يف ملسم هاور يذلا سابع نبا ثيدحو «نآرقلا رهاظل ًاعابتا نيمي ٌةرافك

:بازحألا] «ةنسح ةوشأ لا لوشَي يف كل نع دتل» :التو ءاهرفكي نيمي يهف هتأرما
 ام هبشُي اذهو 2881 

 همحر يعفاشلا ُلوق ةقيقحلا يف وهو «راهظلا ٌةرافك هب ملكتلا درجمب هزلي هنإ :راهلُلا يف دهاجم هلاق

 «رابخإلاو ءاشنإلا لمتحي ظفللا نآلو :اولاق .روفلا ىلع هّبيقع قّلطُي مل اذإ ةرافكلا ٍبجوُي هنإف هللا

 يذلا ببسلا نع َلِيّس ءاشنإلا دارأ نإو «هنم لبقُيف هل ٌحلاص وه اميف هلمعتسا دقف رابخإلا دارأ نإف

 نإو «هتينب هنارتقاو هل ظفللا ةيحالصل هنم َلِبُق «نيتنثا وأ «ةدحاو وأ ًاثالث تدرأ :لاق نإف .هب اهمّرح

هظك يلع ِتنأ :هلوق نأل ءراهظلا بجومب حّرص هنأل «كلذك ناك ءراهظلا ىون
 «ميرحتلا هّيجوم يمأ ر

لطلل هلامتحاو ًاراهظ ناك ميرحتلا ظفلب كلذ ىون اذإف
 تاو ءاهب راهظلل هلامتحا ىلع ديزي ال ةينلاب قا

 ,نيميلاب اهنم هعانتماك وهف «ميرحتلاب اهنم عانتما هنأل :ةرفكم نيمي وهف :ًاقلطم اهّميرحت دارأ

وق ٌدخأمف ءاقالط هب يوني نأ الإ راهظ هنإ :لاق نم امأو :لصف
 ؛ميرحتلل ٌعوضوم ظفللا نأ هل

 بتري يتلا بابسألا ءاشنإ هيلإ امنإو «ليلحتلاو ميرحتلا هيلإ سيل ٌدبعلا نإف «روزو لوقلا نم ركنم وهف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحل هعاتم وأ هتجوز وأ هتما مّرح نميف
 ةرمو «ًاراهظ هلعج ةرم هنإف ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع لوقنملا ىضتقم اذهو ,راهظلا ةرافك همزلي ًارهاظم دوصقم طرشب هقيلعت وأ هزيجنت يفو «نيمي ةرافك همزلي ًافلاح هب فلحلا يف نوكيف .فلحلا نيبو ءميرحتلا ءاشنإ نيب اوقّرفي نأ اذه ىلع مهمزليف :لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ ناميألا يف هريرقت يتأيس امك ءافولا مزال ًارذن نوكيف ءهعوقو دصقي طرشب هقّلعي وأ هزجني نأ نيبو :ةرفكم ًائيمي نوكيف هب فلحي نأ َنيِب رذنلا يف نيبابلا نيب امهقفاو ْنَمو هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا قّرف امك «فلحلاو عاقيإلا نيب قيرفتلا يف هلصأ ىلع نيبابلا نيب مالسإلا خيش قّرفد «قاتعلاو قالطلاك هب فلحلاو ؛كلذ عاقيإ نيب ةيوستلا نم هلصأ ىلع هباحصأو ُدمحأ ىرج مث «ىدابع نيب هب مكح يذلا هللا ٌمكح هيلع رقتسا ام رييغت يف هتين رّثؤت الف ًاعرش هلمتحي ال ام ىون دقو ءراهظلا ظفل قالطإ دنع ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك امم هلوسرو هللا هلطبأ ام ىون دقف «قالطلا هب ىون اذإف «هلاطبإو ؛كلذل مالسإلا خسنو «ًاقالط راهظلا لعج نبي ةيلهاجلا يف هيلع رمألا ناك ام هتقفاومل هيلإ تفتلُي ال ذاش لوق ىلع الإ .نيرثكألا دنع ًاقالط ٌريصيو ءراهظلا نع كلذب جّرخي ال هنإف «قالطلا هب ينعأ :لاق وأ «قالطلا هب ىونو يمأ رهظك يلع ِتنأ :لاق ول امك «قالطلا ةينب ًاراهظ هنوك نع جرخي الو ًاراهظ هنوك ريرقت نم انركذ ام هلوق ٌدخأمف «ٌقالطلا هب ينعأ :هلوقب هلصو وأ «ٌقالطلا هب ىون نإو راهظ هنإ :لاق نم امأو : لصف . هنم ليقف ءظفللا هل حّلصي ام ىون «نيميلا ةجوزلا ميرحتب ىون اذإف «ةرفكم نيمي «هوحنو ماعطلا ميرحت نأ لوقلا اذه بابرأ لصأ نم ذإ ًائيمي ناك َنيميلا هب ىون اذإف ءراهظلا ىلإ فرصني هنإف «هقالطإ فالخب ةينلاب هيلإ فرصنيف .قالطلا يف ٌةيانك حّلصي هنأل ءاهب هيلإ هانفرصف ةينلاب ًاقالط ءانلعج امنإو :اولاق .ًاراهظ نوكي نأ ىلوأ وهف «راهظلا ظفل يف هيبشتلا بجومب حرص دقف ءاهميرحتب حّرص اذإف ؛موزللاب ميرحتلا ىلع لد هيلع مرحت نمب اههبش اذإ هنأل ًاراهظ نوكي نأ ىلوأ اذه لب «يمأ رهظك يلع ٍِتنأ :هلوقك نوكيف نوُرلاو ركتُملا لاق دقف ءهل هللا لحأ ام مّرح اذإف ؛كلذ اهيلع

 .ناعتسملا هللابو .حوجرملا ني ٌحجارلا لاوقألا نم هيلع ينب ام ةرصنو بضعتلا بئاجو «فاصنإلاو ملهلا رثآ نم ىلع ىفخي الو ءالالدتسا اهريرقتو «ًالقن ةلأسملا هذه يف بهاذملا ةيرحت اذهف .رفكت نيمي َميرحتلا نإ :مهّدْعَب ْنَمو ةباحصلا نم هريغو سابع نبا لوق ىنعم اذهو :لاق .هللاب نيميلا ٌةرافك اهثرافك اهادع اميف ىرغص نيميو «راهظلا ٌةرافك اهُّتثرافك ةجوزلا يف ىربُك نيمي ٌميرحتلا مَعَ :لاقف «ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش هنع ُتلأسف ءقوقلا ةياغ يف لالدتسا اذهو «عنتمم وهو نايبلا نع مكحلا ُببس الخل ٌصخ ذ .ًالوأ نايبلاب ٌدوصقملا وه ذإ .ًاعطق عنتمم ماعلا ةلمج نم ببسلا لحم ٌصيصختو هيي هنأل ضرفلا اذه تحت ًالخاد لالحلا ميرحت نوكي نأ دب الو 0 0١ :ميرحعلا] كي لج ركل هلأ كيو دق (0) مَ دوف هنأ كن تايم تي كل هَ لل آم مغ ريل اياك :لاق هناحبس هللا نإف «ةباحصلا راثآو «ىنعملاو «ٌصنلاب رّمكُت ٌنيمي سابللاو بارشلاو ماعطلا نم لالحلا ميرحت نأ :هلوق ذخأمف لاح ّلكب ةرفكم ٌنيمي هنإ :لاق نم امأو :لصف
 :عضاوم ةثالث يف فالخ اذه يفو «نيمي ٌةرافك هيلعو «كلذب هيلع ْمُرْحَي مل هتمأ وأ «سابللاو بارشلاو ماعطلا نم ةجوزلا ٌريغ ًائيش مّرح نم نأ انركذ امب نيبت دقو :لصف
 «ةرافكلا هليِزّي ًاديقم ًاميرحت مرحي :ةفينح وبأ لاقو ءروهمجلا لوق اذهو مرحي ال هنأ :اهدحأ

00 



 هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف ليل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كلذ يف ةرافكلا ىّمس هناحبس هللا نألو ءرَّثكُي ىتح اهؤطو هل لحي ال هنإف «هتأرما نم ٌرهاظ اذإ امك

 م رع دلل : ل هيبنل لاق هناحبس هنألو ءاهلبق ميرحتلا توبث ىلع لدف ءٌلِحلا بجوُي ام يهو ٌةَّلِحَت
 . هتجوز مّرح ول امك هميرحتب مرحيف هل حيبأ امل ٌميرحت هنألو ء[١ :ميرحتلا] 4ك ُهَنأ ََّ

 وه يذلا لجلا نم ال ٍدقعلا ُدِض وه يذلا لحبلا ني «ةلحت ةرافكلا يمس امنإ :نولوقي هوعزانمو

 ٍةمألا ٌميرحت ٌدارملاف 441 هَل لَآ آن مَع َرِإؤ :هلوق امأو ءاهدقع دعب نيميلا ُلُحَت يهف «ميرحتلا ٌلباقم

 . ًاعرش ميرحتلل تابثإ ال لوقلاب ميرحت وهف «ًاميرحت ىمسُي كلذو «هنم هسفن نمو «لسعلا وأ

 «سايقلا اذه ّحص ولف «مارح ّيلع ِتنأ :هلوقب وأ ءٍراهظلاب ةجوزلا ميرحت ىلع هسايق امأو

ال مهدنعو «هانعم يف ناك ذإ ٍراهظلا ىلع ًاسايق ثنحلا ىلع ريفكتلا ُميدقت بجول
 دعب الإ ٌريفكتلا زوجي 

 مزليف «نيميلا ةّلجت هللا ضرف دقو ًامارح هلعفي نأ امإ :دب الو نيرمأ دحأ مزلي :مهلوق ىلعف «ثنحلا

 وأ «هيلع فولحملا لعفب الإ ِةَّلحّتلا ىلإ ُلِصَي ال هنأل «ضورفملا ةرورض نم وأ ءًاضورفم مرحملا نوك

 رهو هيلع همادقإو ؛لحلا اهب ُديفتسيف «ةرافكلا ٌميدقت زوجي ال هنأل «ًألالح هلعف ىلإ هل ٌليبس ال هنأ

 .نيبناجلا نم ةلأسملا يف ليق ام اذه . عنتمم مارح

 ؛هكرت ىلع هللاب َفّلَح نم ةلزنمب وهف ًائيش مّرح نم نإف «ضومغو ةقو اهيفو ءروغ اهلف ءّدعبو

إف «ةرافكلا مازتلاب الإ هلعفب هب فولحملا ةمرح ُكته هل زجَي مل هكرت ىلع فلح ولو
 هل زاج اهمزتلا اذ

ا نإف «ةرافكلا ِكرت ىلع مزع ولف «هيلع فولحملا لعف ىلع ُمادقإلا
 لعف ىلع ٌمادقإلا هل حيبُي ال عراشل

 هل هنذإ نوكيف «ةرافكلا نم هللا ضرف ام مزتلا اذإ هحيبُيو هيف هل َنذأي امنإو ءهيف هل نذأيو فيلع فلح ام

 همكحل همازتلا ببسب هيلع هنم ةمعنو هل هللا نم ًةصخر ميرحتلا وأ فلحلاب هنم هعانتما دعب هتحابإو هيف

إ هسفن ىلع هّدقع يذلا عنملا يقب همِزتلي مل اذإف «ةرافكلا نم هل ضرف يذلا
 عفر امنإ هللا نإف «هيلع ًارص

اهب ٌءافولا متحتي انلبق نّم عرش يف ٌُنيميلا تناك دقو :همكح مزتلاو «هاقتا نمع راثآلا
 زوجي الو 

 مل دعب الو لبق ال ْرّفكُي مل اذإف «ةرافكلا طرشب ثنحلا اهل زَّرجو ءةمألا هذه ىلع هللا عّسوف «ٌتنحلا

 . رّمكي ىتح مرحي هنإ :هلوق ىنعم اذهف «ثنحلا يف هل عّسوُي

 .دمحأ بهذم يف نيلوقلا ٌدحأ وه لب «ةفينح يبأ تادرفم نم اذه سيلو
 اذه نأ :هحضوُي

 مل ولف «ةرافكلا نودب ثنحلل عراشلا نم عنمو «هلعفل هسفن نم عنم :ناعنم هب قّلعت دق فلحلاو ٌميرحتلا

عراشلا نأ رمألا ٌةياغ ناك لب «رثأ هل عراشلا عنمل الو .هسفن هعنمل نكي مل «هنيمي وأ هميرحت همّرحُب
َ 

و هيلع فولحملا لح هيلع فّدوتي ال ًاموص وأ ًاقتِع وأ ٌةقدص عنملا اذهب هتمذ يف ّبجوأ
 «ةتبلا هميرحت ال

 يف الو «هنم عنملا يف ال «ةتبلا رثأ ةرافكلل ُنوكي الف «قرف ريغ نم ءاوسلا ىلع هدعبو عئملا لبق وه لب

 .هداسف ىفخي ال اذهو «نذإلا

 هل زوجي امنإ هنأ هباوجف «ةرافكلا ٌميدقت ٌروجي ال ُتيح هميرحت عم هيلع مادقإلاب همازلإ امأو

 اتباث ٌميرحتلا ٌنوكي امنإو «هيلع هميرحت ءاقب نم عنم ريفكتلا ىلع هئزعف «ريفكتلا ىلع همزع دنع مادقإلا

 .ميرحتلا ٌرمتسي ال اهمازتلا عمو «ةرافكلا مزتلي مل اذإ

 «ةباخصلا نم هانيمس ْنَم ٌلوق اذهو «نيميلا ةلزنمب وهو « ميرحتلاب ةرافك همزلي نأ : يناثلا :لصف

 .كلذب هيلع ةرافك ال :الاق امهنإف «ًاكلامو ّيعفاشلا الإ ثيدحلاو يأرلا ءاهقف ٌلوقو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لن ِكِلْمَأِب يقحلا :هتارمال ٍلْجّرلا لوق يف

 ُةَّلحت هيف َضِرُق دق لالحلا ميرحت نأ يف ٌحيرص اذهو ١ :ميرحعلا] 4ك هلأ لَم آم ع ملل :هلوق بقع ٍناميألا َةَلِحَت ركذ هناحبس هللا نإف ءاهوطقسأ نيذلا نم صنلاب ٌدعسأ ٌةرافكلا اوبجوأ نيذلاو
 قايسلا يف ةروكذملا ةرافكلا ُتبس ىلخُي نأ ٌروجي الف «هريغلو هل ًالماش امإو ىب ًاصتخم امإ «ناميألا
 . عانتمالا ٌرهاظ اذهو فريغب قّلعُيَو «ةرافكلا مكح نع

 همّرحف ًالالح ءيشلا عرش اذإ هنإف :هرمأو هعرش ةمرح كته نمضت ٌميرحتلاف فئاحيس ةمسا ةمرُح ٌكته نمضت نإ ٌنيميلا نإف «ىوقأ لب «نيميلاب هنم عنملاك ميرحتلاب هلعف نم عنملا نإف ًاضيأو
 .هعرش ام ةمرحل ًاكته هميرحت ناك .فلكملا

 ؛عرشلا ةمرح ٌكته ٌميرحتلا الو ءمسالا ٍةمرح َكته نيميلا يف ثنحلا نمضتي مل :لوقن نحنو
 ءبحتسم وأ بجاو امإو «زئاج امإ ٌتنحلا نإف «ًادج دساف ٌليلعت وهو «ءاهقفلا نِم لوقي نم هّلوقي امك
 هنأ لكي يبنلا ربخأو «ةرافكلا عم ثنحلا هدابعل عرش دقو ءهمسا ةمرج َكِتْهي نأ ةئبلا دحأل هللا زّوج امو
 نم ةلعفت يهو ؛ةلحت» ىلاعت هللا اهامس امك ةراّقكلا امنإو ءٌّق ةعيرش يف حبُي مل ىلاعتو كرابت همسا ةمرح كته نأ مولعمو هيلع فولحملا ىتأو «هنيمي نع رّمك اهنم ًاريخ اهريغ ىأرو نيمي ىلع فلح اذإ
 ٌرِس رهظو «ميرحتلاب ٌنوكي نيميلاب نوكي امك ُدقعلا اذهو ءالإ سيل نيميلا هب دقع ام لحن يهف «لحلا
 :ميرحتلا] 4ك هلك لأ 1 مر َمِل8 :هلوق بيقع [” :ميرحتلا «:كيميأ هج يكل هنأ َسْو دن :ىلاعت هلوق
1]. 

 الإ روهمجلا دنع اهريغو ةمألا نيب ةجوزلا ريغ يف ميرحتلا نيب ٌقرف ال هنأ :ثلاثلا :لصف
 نود هدنع عاضبألا يف ريثأت هل ميرحتلا ذإ «نيمي ًةرافك ةصاخ ةمألا ميرحت يف بجوأ هّدحو ّيعفاشلا
 .اهريغ

 ءاهريغو ةمألا ميرحت نم معأ وهو «لالحلا ميرحتب نيميلا ةَلَجَت ضرف قلع صنلا :نولوقي هوعزانمو «هريغب قلعتيو :مكحلا نع ببسلا لحم جّرخي الف ؛ةيراجلا ميرحت ةيآلا لوزن ٌببس نإف ًاضيأو
 .ةريرقت مدقت دقو ءاهببس دجو ثيح ةرافكلا بجتف

 كِلْمأب يقحلا :هتارمال ٍلُجّرلا لوق يف هلك هللا لوسر ٌمكح
 لهأ ٌلوق اذهو هوني مل وأ هاون :قالطلا هب ٌمقي الو «قالطب اذه سيل :ةفئاط تلاقف ءاذه يف ُنسانلا فلتخاف . "”كلهأب ىقحلا :اهل لاق .هتأرما َلِزتعي نأ هدْمأي لكي هللا لوسر ٌلوسر ءاتأ امل هنع هللا يضر كلام ّنب بعك نأ :«نيحيحصلا» يف تبثو . ''”«ِكِلْهَأِب يقحلا ءميِظَمِب ِتْذُ» :لاقف .ٌكنم للاب ٌدوعأ :تلاق اهنم اًنّدو هلي هللا لوسر ىلع تلخد امل ٍنْوَجلا ًةنبا نأ :«يراخبلا حيحص» يف تبث

 ىلع ُنُدَيَو :اولاق . اهبظخَيِل اهيلإ لسرأ امنإو ءِنْوَجيلا ةنبا ىلع دقع نكي مل كي ٌيبنلاو :اولاق .رهاظلا
 لع هللا لوسر عم ناك هنأ فيبأ نع ءديسأ يبأ نب ةزمح ثيدح نم :«يراخبلا حيحص# يف ام كلذ
 اهيلع لخدف ءاهتباد اهعمو لخن يف ليحارش نب نامعنلا تنب ةميمأ تيب يف تلزنأف «قينؤَجلاب َيِتَأ دقو

 )١( ثيدح نم :(0154) يراخبلا هجرخأ عائشة 
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 000 ا و و وسور اسوساواوو وسبب ووسام سسوس روس سس سمسم



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليما ٍكِلْمَأِب يقحلا :هتارمال ٍلُجْرلا لوق يف

حسام لعزل لوق يف
 0 

 ُهَدَي ٌعْضَيِل ىَوْهَأَك «قَئوُسلل اهَسْنَن ٌةكِلَملا ُبَهَت ُلَمو :تلاقف هِكَسْفَن يل يبه» :لاقف لي هللا ٌلوسر

 اًهْسكا ءدْيَسَأ ابأ ايا :لاقف ٍجّرَخ مث ءاِذاَعَمِي ِتْذُع ْدُق» :لاقف ءَكْنم للاب ٌدوُعَأ : ْتْلاَقَ «ٌنُكْسَتِل اَهْيَلَع

 نما اًهْمَأب اًُنِحْلَأو ِنْيَيِقْزار

 ابأ رمأف «برعلا نِم ٌةأرما لي هللا لوسرل ثركُد :لاق دعس نب لهس نع :«ملسم حيحص» ينو

 ىتح هيك هللا لوسر جرخف ءةَدِعاَس ينب مجبَأ يف تلزنف ءْتَمدَقَف ءاهيلإ لسرأف ءاهيلإ ٌلِسْرُ نأ ٍدْيَمَأ
 ِكُتْذَعَأ ْدُك» :لاق «كنم هللاب ٌدوعأ :تلاق ءاهملك اًملف ءاهسأر ةسكنم ةأرما اذإف ءاهيلع لخدف اهءاج

 انأ :تلاق ءكَبطُحيِل كءاج هلي هللا ٌلوسر اذه :اولاق ءال :ثلاق ؟اذه ْنَم َنيردتأ :اهل اولاقف ««ىّنِ

 ءدحاو ماقم يف ؛ةدحاو ةأرما يف «ةدحاو ةصق نع ٌرابخأ اَهّلُك هذهو :اولاق .2"”كلذ نم ىقشأ تنك

 . اهّيظُحيِل اهيلع لخد امنإو دعب اهجّوزت نكي مل كي هللا لوسر نأ ةحيرص يهو

لا ظافلأ نم اذه لب :- مهريغو ةعبرألا ةمثألا مهنم  روهمجلا لاقو
 «ٌقالطلا هب ىون اذإ قالط

مل هتأرما هب قّلط ميهاربإ نب ليعامسإ انابأ نأ «يراخبلا حيحص» يف تبث دقو
 هيرُم' :ميهاربإ اهل لاق ا

 ةشئاع ثيدحو .؟”كلهأب يقحلا «ِكَئِرافأ نأ ينرمأ دقو «ٌةبتعلا ٍتنأ :اهل لاقف «هوياب َةَبَتَع ُرُيَعُيَلَ

 هدكؤُيو .هيهأب جوزلا ُلوخد اذهف هيلع تلخدأ امل :تلاق اهنإف ءاهيلع َدَقَع ناك يي هنأ يف حيرصلاك

 . اهنم اندو :اهلوق

 مدقتي مل هنأ ىلع لدي ال اذهو ««ِكِسْنَت يِل يبه» :هلوق هيف ام ٌةياغف ءديسأ يبأ ثيدح امأو

 .دقعلل ال لوخّدلل هلي هنم ًءاعدتسا اذه نوكي نأ زاجو ءاهل هحاكِن

هيف َّنإف ءدقع ٌدِجُو نكي مل هنأ يف اهُحرصأ وهف ءدعس نب لهس ثيدح امأو
 اهيلإ ءاج امل كي هنأ 

 ابأ رمأف :هثيدح يف لاق ًالهس نأل ؛ةينوجلا يه اهنأ ٌرهاظلاو ءِكَبُطْخيِل ءاج هللا ٌلوسر اذه :اوُناَق

ع هللا يضر ةشئاع ىلع تراد ةدحاو ٌةصقلاف .اهيلإ لسرأف ءاهيلإ َلِسْرُي نأ ديسأ
 «لهسو ديسأ يبأو اهن

 :هلوق نيبو ؛«كبطخيل ءاجا :هلوق نيب ٌضراعتلا ىقبيو «ةبراقتم اهيف مهظافلأو ءاهاور مهنم لُكو

ٌلوخدلا وأ «ًامهو نيظفللا ٌدحأ نوكي نأ امإف ««اهنم اندو ءاهيلع لخد املف»
 ىلع لجرلا لوخد سيل 

 .لمتحم اذهو ماعلا لوخدلا لب «هتأرما

ه لزي ملو ؛حيرص ليعامسإ ةصق يف امهنع هللا يضر سابع نبا ٌتيدحو
 ظافلألا نم ظفللا اذ

 ٌباحصأ عقوأ دقو ؛هيلع مهرقأ لب لي يبنلا هريغي ملو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف اهب ُنّلطُي يتلا

 تنأو «كلهأل كُئيهوو «يراتخاو «كديب كرمأو «مارح ٍِتنأب :ٌةودقلا ْمُهَو ٌّقالطلا لي هللا لوسر

 .ٌجرحلا ٍتنأو «كيراغ ىلع كّلبحو «ةأّربم ِتنأو «كتأربأ دقو ةيرب تنأو «ينم ٍتولخ دقو «ةيلخ

رفو .اًهب ٌحأ وهو «ةدحاو :رمع لاقو «ثالث ٌةيلخلا :رمع نباو يلع لاقف
 هتأرماو لجر نيب ةيواعم قّ

 . ثالث اهنإ :ةيربلا يف ديزو ءامهنع هللا يضر رمع ُنباو يلع لاقو «ةيلخ تنأف تجرخ نإ :اهل لاق

يف يلع لاقو اهب قحأ وهو ةدحاو يه :هنع هللا يضر رمع لاقو
 :رمع لاقو ؛ثالث يه :جرحلا 

 .مارح تنأو «كديب كرمأ :يف مهلاوقأ ركذ مدقت دقو «ةدحاو

 )1١( ملسم هجرخأ (؟) .(0588) يراخبلا هجرخسأ )109601
 )0( سابع نيا ثيدح نم 207754) يراخبلا هجرخأ .
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 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليد كنا لزنأ ام نايبو «راهظلا يف كي هللا ٍلوسر مكُح

٠ 

 ذإف ءاهظفال دصاقم ىلع ةلالدلل لب ءاهنيعل دارّث ال ئافلألاو .ةينلا عم ٌقالطلا هب عقو هب مهفرع ىرج ظفل أف ءًاقالط هنوفراعتي ام ىلإ َسانلا در هنأ ملعف «أظفل هل نيِعُي ملو ٌقالطلا ركذ هئاحبس هللاو
 ُمقي ال قالطلا نأ ىلع كلام نب بعك ٌثيدح لد دقو ءهدصق الو هانعم مهفي ال امب مّلكت هنإف اعطق ءيش هب عقي مل ءءانعم مهفي ملو ةيبرعلاب قالطلا حيرصب مهدحأ قّلط ول لب «مهتتسلأب يدنهلاو يكرتلاد يمجعلا ني قالطلا عقي اذهلو :همكح هيلع بترت «ىنعملا كلذ هب دصقو «ىنعم ىلع لاد ظفلب مّلكت
 .ةينلاب الإ هلاثمأو ظفللا ذهب

 «قالطلاو قتعلا ظافلأ نيب قرف الو ءاهتيانكو اهحيرص ظافلألا رئاس يف ٍراج كلذ نأ ٌباوصلاو
 «قلطلا اهبرض اذإ كلذك .قلطت مل ءأقالط درُي ملو اهُّبحرس :لاقو اهرعش حَّرس وأ ءاهتقراف :لاقف ؟َكّبأرما نيأ :هل ليقف ءاقرتفاف قيرط يف هتأرما هعم تناك ول كلذكو ءاعطق كلذب قتعي مل هاون الو ُيتعلا هلابب رطخي ملو «َروجفلا يغبت ال ةرح ٌّدمأ يتمأ وأ ءشحاوفلا يتأي ال ٌرح ٌمالغ يمالغ :لاق ولف
 تقلطأف قاثّو يف ةأرملا تناك اذإ كلذكو «كلذب قلطت مل «قلاط اهنإ :كلذب اهنع ًارابخإ هريغل لاقو
 ءروصلا هذه ضعب يف دمحأو كلام ٌبهذم هلك اذه .قاثولا نم دارأو «قلاط ٍتنأ :اهل لاقف ؛هنم
 كلذ ريغ يف ٌةيانك ناكم وأ نامز يف حيرص وأ «نيرخآ دنع ةيانك موق دنع حيرص ظفل ٌبْرف «هتاذل ظفلل ًاتباث ًامكح سيلف ؛ةنكمألاو ةنمزألاو صاخشألا فالتخاب ٌفِلتخي نكل ءعضولا لصأ يف ًاحيحص ًاميسقت ناك نإو ةيانكو حيرص ىلإ ظافلألا ٌميسقتو .قاتعلا الو «قالطلا عقي مل رخآلا نع نيرمألا ٌدحأ درفنا ولف هيلع لاد ظفلب يتأيو هوني ىتح هب ٌقالطلا ٌعقي الو ؛هيلع صن ام ريظن اهضعبو
 «قالطلا ريغ يف ٌعرشلا هلمعتسا قارفلا ٌكلذكو .ًاعطق قالطلا ريغ حارسلا اذهف ء[بازحألا] © اليمج اعارس نهوحرسو نهوعيمف [هتودنَص ودع نم ّنهيلَع مل اَمق يخوت نأ لبق نم ّنهومَتَلَط ّث ِتنئمْؤمْل رب ع سس يي يصل يا عرج طر دم ف 67-22 6 ثمر نأ (ماكك» :ىلاعت هلوقك .قالطلا ريغ يف هلمعتسا دقف ؛ٌعرشلا امأو «ةتبلا هب قلطي ّدحأ داكي الف «لامعتسالا امأ .ًالامعتساو ًاعرش ةلطاب ىوعد هذه نإف .لامعتسالاو عرشلا فرُع هل تبث هنأ يعّديو «هوني مل وأ هاون فتأرما ٌقالط همزل هب ملكت نم نإ :لاقي نأ ٌعوسي الف «ةيانك الو ًاحيرص ال قالطلا يف هلمعتسي ٌدحأ ٌداكي ال حارّسلا ظفل اذهف «كلذب دهاش ٌعقاولاو .ناكملاو نامزلا
 قلقا هبل نب اذّ» هلوق ىلإ ١ :قالطلا] 4نوتَنِي َنسوفْلس ل شقاع اذ نيل ايي :ىلاعت هلوقك
 .قيفوتلا هللابو ءءاوس نالطبلا يف امهالكو «مهفي مل وأ هانعم مهف «هتجوز تقلط هب ملكت نم نإ :لاقُي نأ زوجي الف «ةتبلا هيف فالخ ال امم اذه «ةيناث ةقلط ءاشنإ ال ةعجرلا كرت :ٌةقرافملاو ؛ةعجرلا :انه كاسمإلاف [؟ :قالطلا] «تورنمب هوفراَم وأ نورس

 ,هيف هللا لزنأ ام نايبو ءراهظلا يف هك هللا لوسر مكُح
 ةرافكلل بجوملا وعلا ىنعمو

 .[ةلداجملا] 402 هي ُباَع نييكذإت هلل ةوثخ كلتت دونت هلأ اوف كلم انكم ني ملف خيتنم ل نتن انآ نأ لم ني نَا نْيَرَهَش مايهم ذِي مل نس يبس نول اني لَو دو تولع كلم اتمني نأ لَم يَ .َ 5200 ل ا م ري ةممو ما ركام ع عر ري كح ص سدس 4 ل لم لرسم أولا امل نومي مث موي نم وربطت ناو © دونَ ٌرئَمل هلل كو انثو لولا نم اركحنم م نوم 3 سا سا سورم كك ل كرك 2 ع ل مر جرام 2م راكي سموم عل يش 20000 يو قتلو ىلا الي زفشمتأ نإ ٌةويطتأ كش ات مهلتي نت كم زهقت أطل :ىلاعت لات



 هللا لزنأ ام نايبو «راهظلا يف لك هللا لوسر مكُح ايف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 اي رك ااا 2 ا (9) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ هتجوز نم رهاظ تماصلا نب سوأ نأ :ديناسملا»و ؛نئسلا» يف تبث

 «تاوامس عبس قوف ني اهاوكش هللا عمسو «هللا ىلإ تكتشاو كي هللا لوسر هيف تلداج يتلا يهو

 هل ترثنو «ينس الخ املف «ّيف بوغرم ةباش انأو ينجّوزت تماصلا ّنب ّسوأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف

 وكشأ ينإ مهللا :تلاقف «ةِيَش كرمأ يف يِدْنِع ام» :يكي هللا ٌلوسر اهل لاقف ءهدنع ِهّمأك ينلعج «ينطب

 لزنف ءاوُعاَج ّيلإ مهّتممض نإو ءاوُماض «هيلإ مهّمض نإ ًاراغِص ٌةيبص يل نإ :تلاق اهنأ يوُرو . كيلإ
 ,20نآرقلا

 ىلإ وكشت ةبلعت ُتنب ٌةلوخ تءاج دقل «تاوصألا هُعمس ٌعِسَو يذلا هَلِل ٌدمحلا :ةشئاع تلاقو

 ب لق هلل َعيَس ذك :َلَجو رع هللا لزنأف ءاهيالك ُضعب ّيلع ىفْحَي تيبلا ٍرْسِك يف انأو كي هللا وسر
 ل ُيبنلا لاقف ©"7[ةلداجملا] 4( وهب مي هه نإ ارواح ْعَمَب هنو هلل لإ ىتفتو اًهِحََي يف كيم

 ام ريبك خيش هنإ :هللا لوسر اي :تلاق «( نيام ٍنْيَرْهَش َموُصَيَق» :لاق ءدجي ال :تلاق :هّةَبْكَر ْنِيْعُيِل»

 ٍظئتعاس يتأف :تلاق «هب ُقَّدصتي ءيش نم هدنع ام :تلاق ««ًانيكْم نيس ْمِهظْيْلَا :لاق «مايص ْنِم هب

 ًانيكشي نين ُهْنَع يمهظأك ٍتْدَسْحَأ» :لاق ءًرخآ قرعب هنيعأ ينإف هللا لوسر اي :تلق .ِرْمَت ْنِم ٍقرَعِب

 .©0هِكمَع ِنْبا ىلإ يعجزاو
 لبق ٌةليل اهعقاو مث «ناضمر ٍرهش هدم هتأرما نم رهاظ يضايبلا رخص نب ةملس نأ :«نئسلا» يفو

 رباص انأو نيترم هللا لوسر اي َكاَّذِب انأ :تلق :لاق «هةملَس اَي َكاَّذِب ّتنأ» :هلك ٌيبنلا هل لاقف «هخالسنا

 ةبقر ُكِلمأ ام ًايبن ٌقحلاب كثعب يذلاو :ُتلق هّدَبَكَر ْرٌرَح» :لاق هللا كارأ امب يف ْمكحاف للا رمأل

 يف الإ ٌتبصأ يذلا ٌتبصأ لهو :لاق «؛نيقياتتم ٍنْيَرْهَّش ْمُصْق» :لاق «يتبقر ةحفص ٌتبرضو ءاهّريغ

 ام ِنْيَشْحَو انثي دقل ٌقحلاب كئعب يذّلاو :تلق ؛ًانيكسم َنيِتِس نيب رمت نم ًاقْسو ءمعطاف» :لاق ءمايصلا
 رمت ْنِم قو ًانيكشي نيس ْمِهظاَ كب اكل ٍْئرُر يَ َوَكَدَص ٍبِحاَص ىلإ ْقِلْا :لاق «ماَعط انل
 «يأرلا ءوسو ٌقيضلا مكدنع تدجو :ٌتلقف «يمرق ىلإ ُتْحَرْف :لاق .«اهتيِقَب َكلاَيِعو َتْنأ نُكو

 .(9هكيٌّدصب يل رمأ دقو «يأرلا نحو َةَعّسلا ِِلَي هللا ٍلوسر دنع ٌتدجوو

 ءاهيلع عقوف هتأرما نِم ٌرّهاظ دق كي ّيبنلا ىتأ ًالجر َّنأ «سابع نبا نع «يذمرتلا عماج» يفو

 َكِلُذ ىلَع َكَلَمَح اَمَود :لاق هرّمكأ نأ َّلْبَك اهيلع ٌتعقوف «يتأرما نم ُترهاظ ينإ هللا لوسر اي :لاقف

 هجرخأ «ةشئاع ثيدح نم هوحن دروو .فيعض يفوعلا ةيطع هيفو «هوحنب سابع نبا ثيدح نم 79/14(2) يربطلا هجرخأ (1)

 قازرلا دبعو 47/5 دمحأو «(5057)و :(184) هجام نياو ((29:) «ريسفتلا»و «(11610) ؟ىربكلا» يفو .4/5 يئاسنلا

 // يقميبلاو «08» «بابسألا» يف يدحاولاو ,(897و 7590/؟6) يربطلاو 2541/7 مكاحلاو :«(118) «ريسفتلا» يف

سمو يراخبلا لاجر تاقث هلاجر حيحص هدانسإو .ةشئاع نع ةورع نع ةملس نب ميمت نع شمعألا قرط نم 87
 ريغ «مل

 :(087:8) ؟نآرقلا ماكحأل عماجلا»و «(1170) ؛فاشكلا» رظنا . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو ءملسم لاجر نم هنإف «ميمت

 . يجيرختب 214/4 يبرعلا نبا ؟ماكحأ»و

 )١( «يربطلا ريسفت» رظناو «مدقتملا ضعب وه )771/71 0791/78 .

 /6 «يناكوشلا ريسفت١ رظناو ءدهاوشلا يف نسح هدانسإو .07777/74) يربطلاو 4٠١« /5 دمحأو ؛«(9؟15) دواد وبأ هجرخأ (م)

 . يجيرختب 2147/1 ريثك نباو 4

 نب ةملس ثيدح نم 77/7 مكاحلاو ,/17/7 ينطقرادلاو 4//71 دحأو ,(7749) يذمرتلاو +(7717) دواد وبأ هجرخأ (؛)

 ٠ يجيرختب ١41/4 «يرعلا نبا ماكحأ» رظنا «قرط ثيدحللو «يبهذلا هقفاوو هححصو ءمتأو ءهوحنب ءرخص



 00ص بط يم يا ينك اك (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلا هللا لزنأ ام نايبو ءراهظلا يف كي هللا لوسر مكخ
 :لاق هَل أ اَم َلَعْفَت ىَّبَح < اهئَرْقَت الف :لاق ِرَمَقلا ِءْوَص يف اهّلاَحْلَح تْيَأَر :لاق ههللا ٌكَمَحْرَي

 . حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه
 :لاقف ءرْمكُي نأ لبق ٌعَقاوُي رهاظملا يف ع لَو يبنلا نع ءرخص نب ةملس نع : ًاضيأ "”هيفو

 .رخص نب ةملسو راسي نب ناميلس نيب عاطقلا هيفو « ىهتنا . بيرغ نسح : :لاقو ٌةَدِحاَو ٌةَراَفك

 سابع نبا نع «سوواط نع «رانيد نب ورمع نع «ملسم نب ليعامسإ نع ؛ةرازبلا دنسم» يفو
 نأ لبق اهيلع ٌتعقو مث «يتأرما نم ٌترهاظ ينإ : :لاقف ولكي يبنلا ىلإ لجر ىتأ :لاق هنع هللا يضر
 :لاقف ءيشبَجْعَأ :لاقف ؟[* :ةطاجملا] 4ْأَآمَتي نأ ٍلبَم ني :هللا لقي ملأ :كو هللا لوسر لاقف رّثكأ
 نب ليعامسإ نأ ىلع .اذه نم ّنسحأ دانسإب ىورُي هملعن ال :رازبلا لاق "”*هَرَْكُت ىّنَح اهنع كِينَأ»
 :ًارومأ ٌماكحألا هذه تنمضتف . ملعلا لهأ نم ةريثك ةعامج هنع ىورو هيف مّلكُت دق 3 ملسم

 حّرص ولو «ًاقالط راهظلا نوك نم مالسإلا ردص يفو «ةيلهاجلا يف هيلع اوناك ام لاطبإ : اهذحأ
 الإ قافتالاب اذهو ءًاراهظ ناكو ًاقالط نكي مل «قالطلا هب ينعأ ؛يمأ رهظك يلع ِتنأ : :لاقف هل هتينب
 ًاقالط ديرُي رهاظ ولو :يعفاشلا لاق .امهريغو يعفاشلاو دمحأ هيلع صن دقو ءذاش فالخ نمي هاسع ام
 . اذه ثالخ هبهذم ىلإ بسنُي نأ زوجي الف «هظفل اذه ءًاقالط ناك ًاراهظ ديرُي قّلط وأ ءاراهظ ناك
 نأل اذهو هب قّلطت الو ءراهظ هنأ ٌقالطلا هب ينعأ يمأ رهظك ّيلع تنأ : لاق اذإ هنأ ىلع دمحأ صنو
 تماصلا نب سوأف ًاضيأو . خوسنملا مكحلا ىلإ داعُي نأ زجي ملف « «خسنف ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك راهظلا
 يف حيرص هنإف ًاضيأو . قالطلا نود راهظلا مكح هيلع ىرجأو «هيلع ناك ام ىلع ٌقالطلا هب ىون امنإ
 هللا مكحو ءٌقحأ هللا ءاضقو ؛هعرشب لجو زع هلطبأ يذلا مكحلا يف ةيانك هّلعج زجي ملف « همكح
 .ٌبجوأ

 ءروزو لوقلا نم ركنم هنع هللا ربخأ امك هنأل هيلع ٌمادقإلا ٌروجي ال مارح راهظلا نأ : :اهنمو
 ٌنمضتي يمأ رهظك ّىلع تنأ :هلوق نأ ًاروز هنوك ٍةهجو ًاركنم هنوك ةهج نيب ٌقرفلاو «مارح امهالكو
 روزلا نإف ءركنم ٌءاشنإو ٌروُر ربخ وهف «ءاشنإو ًارابخإ نمضتي وهف ءاهميرحت هءاشنإو «كلذب اهنع هرابخإ
 َتِإَمء : ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس متحو «فورعملا فالخ ركنملاو «تباثلا قحلا فالخ لطابلا وه

2 
 رفغمو هللا وفع لوفي ع .هب لخآل هترفغمو هللا وفع الول يذلا مثإلا ببس مايقب راعشإ هيفو ١[. :ةلداجملا] يوُفَع وفعل هَل

 ىورو ءروهمجلا ُلوق اذهو «دوعلاب ٌبجت امنإو راهظلا سفنب بجت ال ةرافكلا نأ :اهنمو
 حيجن يبأ نبا ةياور هذهو هَمِرَل دقف راهظلاب مّلكت اذإ :لاق سوواط نع « «حيجُن يبأ نبا نع ؛يروثلا
 :لاق ء[؟ :ةلداجملا] وُ اَمِل َنوُدوَي ّمث» : ىلاعت هلوق يف هيبأ نع .سوواط نع «رمعم ىورو «هنع
 ٌةرافكلا بجت هنأ : :دهاجم نع سانلا ىكحو .ةبقر ريرحتف ءاهؤطيف دوٌعي مث «همأ رهظك هيلع اهلعج
 يف طرش دوعلا نأ مهيلع فخي مل ءالؤهو ؛يتبلا نامثعو «يروثلا نع مزح نبا هاكحو ءراهظلا سفنب

 و نبا ين وب .رخحا هداتسإو .,05/7 او :(5014) هجام نباو 2171/١ يئاسنلاو ؛(5510) دواد وبأ اذكو )١144(« يذمرتلا هج )1( ١
 .تاقث هلاجر نسح

 )1١94(. مقرب (0)

 .فيعض ليعامسإو «هجولا اذه نم ١87/17 يقهيبلا دنع وهو «راتسألا فشك» يف هرأ مل ()



 هللا لزنا ام نايبو «راهظلا يف ْهِلي هللا لوسر مكُح ل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

1000 ا ا اطول
0 

ةيلهاجلا يف هيلع اوناك ام ىلإ دوعلا وه مهدنع دوعلا نكلو «ةرافكلا
 ءازج يف ىلاعت هلوقك ءرهاظتلا نم 

 لاق اذهلو ءهميرحت لوزن دعب دايطصالا ىلإ داع : يأ [46 :ةدئاملا] هن هلأ مَنِ داع نمو :ديصلا

 نم هب ملكت ام ةلباقم يف تبجو امنإ ةرافكلا نألو :اولاق [40 :ةدئاملا] «َقََس اَّنع هلأ هع :هناحب_.

 ىهنو راهظلا موح امل هئاحبس هللا نآلو :اولاق ؛هيلع مزعلا وأ ءءطولا نود ٌراهظلا وهو «روزلاو ركنملا

دُع نِإَم كمي نأ كدت تع :ىلاعت لاق امك ءهنع يهنملا لعف وه دوعلا ناك هنع
 [4 :ءارسإلا] © انْدُع َمت

 .هنع يهنملا ٍلعف سفن انه ٌدوعلاف «ةيوقعلا ىلإ اندع بنذلا ىلإ متدع نإ :يأ

إ قالطلا نم هّمكح َلِقَْف ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك ٌراهظلا نألو :اولاق
 هيلع بترو راهظلا ىل

 . قالطلاك هظفلب ًاربتعم هّمكح نوكي نأ يضتقي اذهو ءرّثكي ىتح ةجوزلا ميرحتو «ريفكتلا

 ةيآلا لمح ٌّحِصَي الو ءراهظلا ظفل درجم ءارو ٌرمأ دوعلا نإ :اولاقو «كلذ يف روهمجلا مهعزانو

 :هجوأ ةثالثل مالسإلا يف هيلإ دوعلا ىلع

 «ًالبقتسم لعفلا ظفلب اهيف ىتأ اذهلو ؛مالسإلا يف رهاظُي نم مكحل نايب ةيآلا هذه نأ : اهدحأ

 فيكف «دوعلا سفن مكدنع وهف «مالسإلا راهظ مكحل ًانايب اذه ناك اذإو ١[ :ةلداجملا] «رهلَكيل : لاقف

 ؟مكدنع راهظلا ريغ دوعلا اذه ىنعم نأو ١[ :ةلداجملا] 4َنَُي متل :هدعب لوقي

نيذلاو :هٌريدقت ناك «يضاملا ىنعمب ٌعراضملا ناكو «متركذ ام ٌدوعلا ناك ول هنأ : يناثلا
 اورهاظ 

ىلع الإ ٌةرافكلا تبجو املو «مالسإلا يف اوداع مث مهئاسن نِم
 يف داع مث ةيلهاجلا يف رهاظت نم 

 «قباس راهظ :نيرمأ انه نإف ؟دئاع ريغ مالسإلا يف راهظلا أدتبا نم ىلع اهنوبجوُي نيأ نمف «مالسإلا

رفل 4َنوُرهلَُيل اولعجت نأ الإ ةيلكلاب نآلا راهظلا مكح ُلطبي كلذو «هيلإ دوعو
 «ةقرفل «نودوعيو# ةق

 .ةحاصفلا نع جرخمو «مظنلل فلاخم كلذو «يضاملا ظفل نع ًابئان عراضملا ظفلو

 له :امهلأسي ملو «ةرافكلاب رخص نب ةملسو «تماّصلا نب ّسوأ رمأ لي هللا لوسر نأ :ثلاثلا

 ًاطرش ناك ولو ءًأطرش هنولعجت يذلا دوعلا نع امُهلأسي ملو :مُتلق نإف ؟ال مأ ةيلهاجلا يف ارهاظت

هيف قالطلا عوقو ُنِكْمُي ًانمز راهظلا دعب كاسمإلا سفن دوعلا ٌلعجي نم امأ :ليق .هنع امهلأسل
 اذهف «

 نأ يف نّيِب ةصقلا قايس :لاق مزعلاو ءطولا وه دؤعلا لعج نمو «هتجح سفن وهو «هلوق ىلع راج

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ٌريرقت يتأيسو ءهل اوكسمأ امنإو «ءطولا مهّدِصق ناك نيرهاظتملا

 بجوأ امنإ لجو زع هللا نكلو ؛كلذك وه معنف «ًاروزو لوقلا نم ًاركنم راهظلا نوك امأو

 ءطولا ىلعو هيلع بترتي امنإ ءاليإلا مكح نأ امك «دوعلابو ءهب :نيرمأب روزلاو ركنملا اذه يف ةرافكلا

 .امهدحأ ىلع ال

 له :دوعلا ىنعم يف اوفلتخا مث «راهظلا دعب دوعلاب الإ ٌةرافكلا ُبجت ال : روهمجلا لاقو :لصف

 ءٍراهظلا ظفل ةداعإ وه :مِهْلُك رهاظلا ْلهأ لاقف «نيلوق ىلع ؟هءارو رمأ وأ «هنيعب راهظلا ظفل ةداعإ وه

إو «هيلإ اوقبسُي مل ٌلوق وهو «ةتبلا فلسلا نم دحأ نع اذه اوّكحي ملو
 داكي ال ٌةاكَّشلا هذه تناك ن

 أدتبملا ال داعملا راهظلاب الإ ةرافكلا هّئاحبس ُهّللا بجوي ملف :اولاق .اهنع ولخي بهاذملا نم بهذم
. 

 :هوجو ةثالث نم ةيآلاب لالدتسالاو :اولاق

ةيناث ًةرم هلثم لعف الإ ءيشلا ىلإ ٌدوعلا اهتاغل يف لقعُي ال برعلا نأ :اهدحأ
 ٌباتك اذهو :اولاق «



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لي هللا لزثا ام نايبو ءراهظلا يف هك هللا لوسر مكُح

 [18 :ماعنألا] «ةنع اوم امل اوما أد ُوْلَول :ىلاعت لاق . مكنيبو اننيب برعلا ٌمالكو ؛هلوسر مالكو ؛هللا
 ّلِإ رت ملأ» : ىلاعت هلوق هنمو «ةبوقعلا انررك بنذلا متررك نإ : يأ [ه :ءارسإلا] 4انَدُع مدع ْنِإَول : ىلاعت لاقو «ًالوأ هب اوتأ ام لثمب ةيناث ةرم مهّناينإ وهو ؛ماللاب دوعلا لعف ىّدع هنأ يف, ءاوس ةيآلا ٌريظن اذهف
 نم ٌدارملا نيِبُي وهو ءاهسفن راهظلا ةروس يف اذهو [+ :ةلداجملا] 4ع اب امل وي مث نتا نع اب ل
 .هركذب ٌبيرق دهعلاو «ةدارإو ًالعف هريظن هنإف ؛هيف دوعلا

 ٌلِقعت ال ةيناث ةرم هب ٌَنايتإلا وه لوقلا ىلإ دوعلاف ءراهظلا اقفل وه هولاق يذلاف ءًاضيأو :اولاق
 ٌدحاو سيلو «لعف امإو «مزع امإو كلاسمإ امإ ظفللا راركت ادع امف ًاضيأو :اولاق .اذه ٌريغ برعلا
 ءًاراهظ سيل كاسمإلاو ءطولاو مزعلا نألو «ىنعم الو ًاظفل ال «ًادوع هب نايتإلا نوكي الف «لوقب اهنم
 .راهظلا ىلإ ًادوع اهب ُنابتإلا نوكيف

 مث :لاقل «ةبهلا يف داع :لاقُي امك هسفن هنم عنم يذلا ءيشلا يف ٌعوجرلا ٍدوعلاب ديرأ ولو :اولاق
 . "وبيك يف ٍدئاَملاَك هيبه يف ٌّدِئاَملا» :ثيدحلا يف امك ءاولاق اميف نودوعي

 ناكف ممل هب ناك تماصلا نب سوأ نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب مزح نب دمحم وبأ جتحاو
 ٌراركتلا يضنقي اذه :لاقف 9 راهظلا ًةرافك هيف لجو زع هللا لزنأف ءهتجوز نم ٌرَهاظ ِهْمَمَل هب ٌدتشا اذإ
 مل ّلوقلا اذه نأب انيلع مكٌعينشت امأو :لاق .هدحو ٌريخلا اذه الإ ٍراهظلا يف ٌحِصي الو :لاق دب الو
 وأ ءكاسمإلا وأ «مزعلا وأ ءءطولا وه دوعلا نإ :لاق نم ةباحصلا نِم انورأف «ةباحصلا نم دحأ هب ْلُقَي
 باحصأب ٌدعسأ نونوكت الف «ةباحصلا نم ٍدحاو لجر نع ولو ةيلهاجلا يف راهظلا ىلإ دوعلا وه
 . ًادبأ انم و هللا لوسر

 ناك ول كلذ نأل .لوألا ظفللا ةداعإ دوعلا ىنعم سيل :اولاقو كلذ يف ٌروهمجلا مهعزانو :لصف
 امك «لاعفألا يف وه امنإف داع امأو «هنيعب هّمالك داعأ :لاقُي هنأل ءاولاق ام نوديعُي ّمُث :لاقل دوعلا وه
 ءهلاح ىلإو «هتيالو ىلإو هلمع ىلإ داع :لاقيو .«يف» ب هلامعتسا اذهف «هتبه يفو «هلعف ىف داع :لاقي
 " . افيأ هل داعو «كلذ وحنو ءوتءاسإو هناسحإ ىلإو

 امكو '”؛َكِتاَمِلَك َّىَّلَع ْذِعأ» :هلَك يبنلل ةبلعث نب دامض لاق امك هداعأ :لاقي امنإف :لوقلا امأو
 يفو ءهتلاقمل داعو «هتلاقم داعأ :لاقي هنإف ؛مزالب سيل اذهو .هللا لوسر اي ّيَلَع اهْدِعَأ :ديعس وبأ لاق
 «لاحم لوقلا ٌةداعإ نأب مهيلع ّدَر ْنَم ُدر اذه نم ٌدسفأو ءاوس اهداعأ ىنعمب «هتلاقمل داعف» :ثيدحلا
 سنج نم ٍلوقلا ًةداعإ نإف «داسفلا ةياغ يف اذهو «نينامز ٌعامتجا أيهتي ال هنأل :لاق .سمأ ةداعإك
 ةيرهاظلا فالخب دَتْعُي ال :لوقي بّصعتم نِم ٌبجعلاو «هنيعب ال لوألا لثمب نايتإلا يهو «لعفلا ةداعإ
 يف ٍدئاعلا» لثمب مهيلع در نم در كلذكو ءٌدرلا اذه لثمب مهيلع دريو «ثوحبلا هذه لثمب مهعم ٌثحبيو
 :ةلداجملا] 4ع أوم اَمِل َنوُدوُمي مث وجل نع اي لأ َلِ َرَث ملأ# :اهُريظن امنإو «ةيآلا ٌريظن سيل هنإف 'هتبه
 هنع يهنملا ىلإ مهُعوجر لب ءاهنيعب ىوجنلا كلت ًةداعإ هب ٌدارملا سيلو ءىوجنلا وهو «هنع يهنملا سفن ىلإ مهُعوجر وه ؛هنع اوُهُن اَمِل مهدوع نإف «راهظلا ةيآ نم ًدارملا نيب ةيآلا ٍهِذَهَف اذه عمو 4

 .سابع نبا ثيدح نم )١177(«2 ملسمو 5551(2) يراخبلا هجرخأ )١(
 .(854) ملسم هجرخأ 9 .(5719) دواد يبأ دنع وه (؟)

 02 ورسم ووو وروسسس سس رج سجس ماس سس سس سم عاما



 هللا لزنأ ام نايبو ءراهظلا يف لي هللا لوسر مكُح لدن (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ىنعمب ردصم وهف ؛مهلوقل :يأ [؟ :ةلداجملا] وْ ام يوب : راهظلا يف ىلاعت هّنوق كلذكو

 اذهف ءهلعف وهو ؛هيلإ وعلا وه مرحملا ىلإ ٌةوعلاف :ةمّرحملاب اههيبشتب ةجوزلا ميرحت وهو «لوعفملا

 . ءطولا هنإ :لاق نم ذخأم

وقملاو «لوقملا ىنعم يف ّلوقلا نأ :ةلأسملا ةتكنو
 وهو «هيلإ ٌدوعلا وه هل دوعلاو ؛ميرحتلا وه ل

ا دعاوق ىلع راج اذهو «هميرحت دعب هيلإ ًادئاع هتحابتسا
 هيلع يذلا اذهو ءاهلامعتساو ةيبرعلا ةغلل

سوواطو ؛ةداتق لاق امك «فلخلاو فلسلا ٌدوهمج
 الو ءمهّريغو «كلامو ؛ٌيرهزلاو «نسحلاو «

اعإب ةيآلا رسف هنأ فلسلا ني دحبأ نع فرع
يعباتلا ني الو ةباحصلا نم ال .ةتبلا ظفللا ةد

 ْنَم الو ن

ظفللا ًةداعإ هلعج ْنَم ىلع يفخ ٌرمأ انه اهو «مهدعب
 لاحلا ةقرافم ٌمِزلتسي لعفلا ىلإ ّدوعلا نأ وهو 

 :ءارسإلا] 4م تدع نر : ىلاعت لاق امك «ًالوأ اهيلع ناك يتلا لاحلا ىلإ هدوعو ؛نآلا اهيلع وه يتلا

 :رعاشلا لوقكو «ةءاسإلا ىلإ مهّدوعو «ناسحإلا نم هيلع مه ام ةقرافم مهدوع نأ ئرت الأ م

 ُدَم نأ وعلا ٍناَسخِإلِل ةاَعْدإو

 بجوملا حاكتلاب ءطولا ٌةحابإ اهيلع ناك يتلاو «راهظلاب ٌميرحتلا نآلا اهيلع وه يتلا ُلاَحلاو

اهظلا لبق هيلع ناك لِ ىلإ ٌدوع رهاظملا ٌدْوَعَ «لحلل
 ٌدوعلاف .هلمأتف ةرافكلل ٌبجوملا وه كلذو ءر

 ءرهاظملا ىلاق امل دوعلا نيبو «ةبهلا يف دوعلا َنيِب قرفلا هِي رهظو «هتقرافم دعب هيلإ ٌدوعي ًارمأ يضنقي

 ءألرأ ناك امك هيف هقَرصتو هكلُم يف هلاخدإ هيف وع نّمضعي نيع وهو بوهوملا يعمب هي ّنِإف

 ناك يتلا ٍلاحلا ىلإ عوجرلا بلط دق ٍدوعلابو ؛ةيجوزلا نع جرخ دق ميرحتلاب هنإف :رهاظملا فالخب

ع : ينعي ءاذكل داع :لاقي نأ قيلألا ناكف «ميرحتلا لبق اهعم اهيلع
 دقو ءاهيلإ داع :ةبهلا يفو «هيلإ دا

 اربخُي مل امهّنإف «نيترم هب اظفلتي ملو راهّظلا ةرافكب رخص نب ًةملسو ؛ تواصلا نب ّسوأ هي يبنلا رمأ

 لَه : هل ٌيبنلا امهلأس الو «ةباحصلا نم ٌدحأ الو ءامهنع امهجاوزأ هب ربخأ الو ءامهسفنأ نع كلب

امل ًاطرش ناك ول اذه ُلثمو ؟نيترم وأ ةرم كلذ امثل
 .هنايب لمهأ 

عي ًارمأ :نيرمأ نمضتي وعلا نأ ةلأسملا يو
اف ءامهنم َّدُب الو ؛هنع دوعي ًارمأو هيلإ دو

 دوعي يذل

 راهظلا ٌضقن يضتقي رهاظملا ُدوعف .هتدارإو هراثيإ نّمضتي هيلإ ٌدوعي يذلاو «هلاطبإو هّضقن نَّمضتي هنع

نإ :لوقي مهُضعبف «ةيآلا نم فلسلا مهف ُنيع اذهو «هتدارإو هّدِض راثيإو ءهلاطبإو
 «ةباصإلا وه دوعلا 

 «سمللا :لوقي مهّضعبو «ءطولا :لوقي مهّضعبو
 . مزعلا :لوقي مّضعبو

 بسحب ىوعدف طفل داعملا هب متدرأ نإ :داعملا راهظلا يف ةرافكلا بجوأ امنإ هنإ :مكّلوق امأو

هاظملا لاق امل هيف داعملا ٌراهظلا هب متدرأ نإو «هومتمهف ام
 .لوألا ظفللا ةداعإ كلذ ماسي مل ُرِ

 ىلع هتلالد ّدعبأ امو ءهَّحِصْأ امف «تماصلا نب سوأ راهظ يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو

 ١ ١ . مكيهذم

لتخا ظفللا ةداعإ ٌريغ ًارمأ ّدوعلا اولعج نيذلا مث :لصف
 دعب اهكاسمإ ٌدرجم وه له :هيف اوُق

 .نيلوق ىلع ؟هريغ ٌرمأ وأ «راهظلا

لاط تنأ :هلوقل سَ ًانمز اهكاسمإ وه :ةفئاط تلاقف
 هتمزل ءراهظلاب قالطلا لِصَي مل ىتمف ؛ق

 .يعفاشلا ٌلوق وهو «ةرافكلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١6 2 هلا لزنلام نايبو ءراهظلا يف ولو هللا لوسر مكخ
 ؟هتقيقح وأ دوعلا ىنعم نم نامزلا نِم ًادج ريسيلا ءزجلا اذه يف ءيش ّيأو ؛عراشلا فرت يف الو برعلا ةغل يف ال ءادوع سافنألا نم دحاولا ُسّنّنلاو ٌةظحللا كلت ىمسُن الو «عنتمم هب باجيإلا ُقيلعتف ءًايفن الو ًاباجيإ مكحلا يف هل ٌريثأت ال قلاط تنأ :هلوق ٌنمزو اهلا طفل الإ ةرافكلا بجوُي مل ةقيقحلا يفف ؛ةرافكلا ٌبجوم هنوك نع َراهظلا ُجِرْخُي ال ٌدحاولا َسََّّتلا اذه نإف «يروثلاو ,دهاجم لوق ىنعملا يف وهو :هوعزانم لاق

 .ىهتنا .اذه نم هب ىلوأ ىنعم هل ٌملعأ الو «مرح ام لحأف ءهفلاخف لاق امل داع دقف .لالح هنأ هسفن ىلع مّرح ام ٌكسمأ اذإ هنأ ىلإ نوبهذي مهنأك ٌةرافكلا هيلع تبجو ءهب مرحي يذلا قالطلاب اًهنّرِحُي مل راهظلاب لوقلا دعب ٌةدم رهاظملا ىلع تتأ اذإ هنأ 17 :ةلداجملا] « ولاَ اَمِل نودوعي# : يف ُتْعِمَس امم ٌتْلَمع يذلا :لاقف «ةيآلاب يناعملا ىلوأ هنأ ربخأ امنإو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع اذه لقني مل يعفاشلاو ؟راهظلاو دوعلا نيب ةلهملاو يخارتلا نيأذ «قلاط ِتنأ : هلوقب هلصي مل ام ادئاع راص يمأ رهظك يلع تنأ :هلوق ءاضقنا درجمبو «مكدنع عنتمم اذهو ةيخارتم دم راهظلا نيبو دوعلا َنيب ٌدوكي نأ دب الف ءراهظلا نع يخارتلا ىلع ةلادلا 4َمثإل فرحب دوعلاب ًةرافكلا ٌبجوأ هناحبس هللاو :اولاق ؟يعفاشلا لبق لوقلا اذه لاق نم :ةيرهاظلا هب مثيلاط امب مكبلاطُ ٌنحنو :اولاق .ةتبلأ دوعلا هيف ناسنإلا نم مهفي الف «نامزلا نم ٌءزجلا اذه امأو ًةقيقحو ّةغِل ٌدوعلا هنم مهفي لوقعم ٌلوق كلذ نإف هدنيعب ظفللا ٌةداعإ وه :لاق نم لوق نم ىوقأب سيل اذهو :اولاق
 ؟قالطلا ّلثم همزل ٍراهظلاب ملكت اذإ سوواط لوق ىلإ ٌبعذي نوكي نأ الإ ةرافك هيلع ناكأ « عمجُي ام دعب اهقّلط ول اذه نوكي فيكف «ةرافكلا هتمزل عمجأ اذإ :لوقي :كلام لاقو .دمحأ مامإلا هركنأو فياحصأو ىلعي يبأ يضاقلا لوق اذهو ءءطولا ىلع مزعلا وه :ديبُع وبأو ءهئع عبرألا تاياورلا ىدحإ يف كلام لاقف ءهيف اوفلتخا كاسمإلا ءارو ًارمأ هولعج نيذلاو :لصف
 . ًادئاع ناكف «ميرحتلا كلذ يف عجر دقف ءاهتحابتسا دارأ اًذإف «ميرحت راهظلا نألو :اولاق .هدصق اميف دوع اهثطو ىلع مزعلاو ءاهميرحت راهظلاب دصق هنالو :اولاق . اهيلع ًامدقتم هوك زوجي ال ةرافكلا لبق مرحي ام نأو «سامتلا ريغ دوعلا نأ يف حيرص اذهو «سامتلا لبقو دوعلا دعب ةرافكلا بجوأف + :ةلداجملا] 4امآَمَتي نأ لبق نّي#ٍ؟ :ةرافكلا يف لاق هناحبس هللا نأب لوقلا اذه بابرأ جتحاو .هيللع مزعلا دنع هلبق اهجارخإ همزليو ءطولا هنأ هريغ هنع فرعُي ال يذلا هّيهذم لب ؛ةياور فالتخاب اذه سيلو .رَّمَك ىشغي نأ دارأ اذإ ٌنايشغلا :لاق «[© :ةلداجملا] أوْ امل وع ّمث» :ىلاعت هلوق يف دمحأ لاق دقو .دمحأو ةفينح يبأ لوق اذهو .هسفن ءطولا هنأ :ةعبار ةياور هنعو .ًاعم ءطولاو كاسمإلا ىلع ٌمزعلا هنأ :هلك اذه فالخ «أطوملا# ٌةيادرو هّدحو كاسمإلا ىلع مزعلا هنأ :ةيناث ةياور كلام نعو :ٌرِقَتست ال :هباحصأ ٌةماعو يضاقلا لاقو .ةرافكلا ٌءِقتست :باطخلا وبأو كلام لاقف ؟ةرافكلا هيلع رقتست له «ءطولا لبقو مزعلا دعب قّلط وأ ءامهدحأ تام ول اميف لوقلا اذه ُبابرأ فلتخا مث
 مدقتي ّدوعلا نإ :مهلوق نإف «مزعلا ٌباحصأ هب مهمزلأ ام لوقلا اذه ٌبابرأ مزلي الو .هتدارإ ال هسفن هنع ىهنملا لعف اذهف ء[+ :ةلداجملا] 42 | امل نووي ث» :ىلاعت لاق امك :هٌديرم ال هلعاف وه هلو هيلإو هنع يهن اميف دئاعلاو «هريرقت مدقت امك هلوق ٌّدض لعف دوعلا نأ بير ال :ءطولا هولعج نيذلا لاق
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
هللا لزنأ ام نايبو ءراهظلا يف وكي هللا لوسر مك لااا

 

 امك دوعلا نوديري : يأ «وُناَق اَمِل نومي مثال :ىلاعت هلوق نإ :نولوقي مهف ءهنع رخأتم ٌءطولاو «ريفكتلا

 اوُنِسْعام ةولَّصلا لإ َمّثنُم اًدإد :ىلاعت هلوقكو [؟4 :لحنلا] 4مل ٌدهَتْساَت نايا َكي ادَإُظ ىلاعت لاق

اهب هعوقول هتدارإ ىلع هيف لعفلا قلطي امم هرئاظنو 1 :ةدئاملا] 4 مٌكَموجم
 ريسفت نِم ىلوأ اذهو : اولاق . 

حاو ًاسّفَن كاسمإلابو «لوألا ظفللا سفنب دوعلا
 ول ِدّرجملا مزعلابو ءراهظلا ظفل راركتيو ءراهظلا دعب ًاد

ألا برقأف ءاهفعض نيبت دق اهّنُك لاوقألا وِ نإف «هدعب َّنّلط
 ةعيرشلا دعاوقو ظفللا ةلالد ىلإ لاوق

.قيفوتلا هللابو ءاذه وه «نيرسفملا لاوقأو
 

نع طّقست مل ةرافكلا نع زجع نم نأ :اهتمو :لصف
 تماصلا ّنب سسوأ ناعأ هلك يبنلا نإف «ه

ص نب ٌةملس رمأو رّفك ىتح هلثمب هتأرما هتناعأو رمت نم ِقَرَعِ
 نع اهب رّمكيف هموق ٌةقدص ذخأي نأ رخ

 ءيعفاشلا لوق اذهو «هيلع ًانيد هتمذ يف ىقبت لب ءاهجارخإب امهرمأ امل زجعلاب تطقس ولو «هسفن

 .دمحأ نع نيتياورلا دحأو
 ١ ١

 . اهلادبإ نعو ءاهنع هزجعب تابجاولا طقست امك ءزجعلاب اهطوقس ىلإ ةفئاط تيهذو

هتمذ يف ىقبت ال ناضمر ًةرافك نأ ةفئاط تبهذو
 «طقست ال تارافكلا نم اهُريغو «طّقست لب «

 .ةيميت نبا تاكربلا وبأ هححص يذلا اذهو
 ١

إف «هيلإ ُتَقرُص امل زجعلا عم تبجو ول اهنأب اهطقسأ نم ٌجتحاو
 افرضَم ٌنوكي ال لجرلا ن

 «هنع ٌريغلا رفكو اهنع زجع اذإ :نولوقي لوألا لوقلا ٌبابرأو .هتاكزل ًافرضَم نوكي ال امك «هترافكل

 حابأ امكو ؛هلهأ ىلإو هيلإ ناضمر يف عماج نم ًةرافك ل يبنلا فرص امك «هيلإ اَهْفِرْضَي نأ زاج

 ؛دمحأ ٌبهذم اذهو «هموق ةقدص نم هنع اهجرخأ يتلا هترافك نم هلهأو وه لُكأي نأ رخص نب ةملسل

 ُلُدَت ةنسلاو .ناتياور تارافكلا رئاس يف هنعو ؛ناضمر يف هلهأ ءىطو نم ةرافك يف هنع ةدحاو ةياور

 . هلهأ ىلإو ؛هيلإ هترافك فرص زاج ءهريغ هنع ٌرّثكو ةرافكلاب رسعأ اذإ هنأ ىلع

كز هيلعو لايع هل ًاريقف ناك اذإ هل زوجي لهف :ليق نإف
 ؟هلايعو هسفن ىلإ اهفرصي نأ اهبلإ جاتحي ةا

ع قحتسملا جارخخإلا مدعل كلذ زوجي ال : ليق
 هّئاكز عفدي نأ يعاسلا وأ مامإلل نكلو «هيل

 دعب هيلإ

 .دمحأ نع نيتياورلا ٌحصأ يف هنم اهضبق

ءال :ليق ؟هنع اهطقسي نأ هل لهف :ليق نإف
 .حضاو امهنيب قرفلاو «هيلع صن 

ب ريفكتلا يف هديعل ديسلا نذأ اذإف :ليق نإف
 ةياورلا تفلتخا :ليق ؟هسفن قتعي نأ هل لهف «قتعلا

ني نأ هل له «لاملاب ريفكتلا يف هل نذأ اذإ اميف
 هل سيل هنأ : امهادحإ ؛نيتياور ىلع ؟هيلإ مايصلا نع َلقت

ل عنملا َّنأل هُمزلي الو «هيلإ لاقتنالا هل :ةيناثلاو ءمايصلا هّضرفو :كلذ
 اذإف .هيف نذأ دقو «ديسلا ٌّقحِ

يف ٌةياورلا تفلتخا ؟ُقتعلا هل لهف «كلذ هل :انلق
أ :عنملا ةجوو «ناتياور كلذ يف هنعف ءدمحأ نع ه

 هن

خاو ىالولا ٌدِمَتْعَي قتعلاو ءالولا لهأ نم سيل
ه ءاذه ىلعف «قاتعإلا هل نأ هٌريغو ركب وبأ راتخ

 هل ل

 نذإلا نأ عنملا ٌةجوو «نذإلا ُقالطإ زاوجلا ٌةجوو ؛بهذملا يف نالوق هيف ؟هسفن ٌّنَتِع
 قاتعإلا يف

دصلا يف هل نذأ ول امك ؛هريغ قاتعإ ىلإ ُفرصني
 ٠هريغ ىلع ةقدصلا ىلإ نذإلا فرصنا ةق

بق اهنم رهاظملا ءطو زوجي ال هنأ :اهنمو :لصف
نيعضوم يف انه اه فلتخا دقو «ريفكتلا ل

. 

 لهف ءماعطإلا هُترافك تناك اذإ هنأ :يناثلاو ؟ال مأ «ريفكتلا لبق جرفلا َنوُد اهترّشاَبُم هل له :امهدحأ



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 هللا لزنا ام نايبو ءراهظلا يف ل هللا لوسر مكُح

 .ةفينح يبأ ٌلوق اذهو ؛هيعاود نود اهُؤطو مرحي ةيبسملاو هيعاود نود ءظولا هنم مرحي مئاصلاو فيعاود نود اهٌعامج مرحي ٌّضئاحلا نإف ,هيعاود ٌميرحت عامجلا ميرحت نِم مزلي الو ؛عامجلا نع ٌديانك ّنمامَّتلا نأ زاوجلا هجوو ؛هيعاودو اهؤطو مرحي نمب اههبش هئألو ء[* :ةلداجملا] ©« اًمآمتَي نأ ٍلَبَق نيل :ىلاعت هلوق ٌرهاظ ىطولا ريغب عاتمتسالا عنم هجوو .يعفاشلل نالوقو .دمحأ نع ٍناتياور امهو .ءاهقفلل نالوق نيتلأسملا يفو ؟ال مأ هلبق ءطولا هل
 . عقو ام هّرجوأو هغّلبأو مالكلا ٌحصفأ ناكو «ليوطت ةرافك َلُك يف هتداعإو «ىلوألاب هصاصتخا مهوأل ةرم لوأ يف هركذ ولو :ةريخألا ةرافكلاب هصاصتخا مهوأل «ٌةدحاو ًةرم مالكلا رخآ يف هركذ ولو «تارافكلا يف همكح رركت ىلع نيترم هركذب هّينو «مالكلا هب لاطل ًاثلاث هداعأ ولف «نيترم اتم نأ ٍلَق نيل :هناحبس ركذ دقو «نيلئامتملا نيب قّرَقُي ال هناحبس وهو «نيتروصلا نيب قرافلا هيف يخلأ دق ًاسايق امإو «حيحصلا ىلع ًانايب امإ ءهديق امم هقلطأ ام مكح ٌةدافتسا عنملا ُهجوو .هقلطأ ام ٌقالطإو .هدّيف ام دييقت الإ ةدئاف الو «ةدوصقم ةدئافل لب «ًاثبع اذه قلطيو اذه ديقي مل هناحبس وهو ءمايصلاو قتعلا يف هركذ امك هركذل «ماعطإلا يف ٌدييقتلا دارأ ولف ةمكجح امهنم لكلو ؛ماعطإلا يف هقلطأو ءمايصلاو قتعلا يف سيسملا لبق هنوكب ٌريفكتلا دّبق هناحبس هللا نأ زاوجلا هجوف .ماعطإلاب ناك اذإ :ريفكتلا لبق اهؤطو يهو ةيناثلا ٌةلأسملا امأو
 . ىلوأ هنمز لوطي ال يذلا ماعطإلا يف همدقت طارتشا نأ ىلع «ةجوزلا سيسم ىلإ ةجاحلا ةدشو هنمز لواطت عم موصلاب سيسملا لبق ريفكتلاب هبن هنإف «ًاضيأو
 . هنع ىرخأ ةياور يف دمحأو يعفاشلا ٌلوق وهو «لطبي ال :يناثلاو ؛هبهذم رهاظ يف دمحأو «ةفينح يبأو «كلام ٌلوق وهو لطبي :امهدحأ :نالوق هيف ؟هب عّياتتلا لطبي له ءاوُقلتخا امنإو ءًاراهنو ًاليل موصلا ٍنمز يف اهئطو ميرحت يف ةمئألا نيب فالخ الو ءًاراهنو ًاليل سيسملا ُمُعَي َكِلْذو ءسيسملا لبق مايصلاب رمأ هناحبس هنأ :اهنمو :لصف
 . ًادر نوكيف للك هللا لوسر ٌرمأ هيلع سيل لمع هنأل موصلاب ٍدادتعالا مدع بجوُي وهو «هميرحتو مايصلا لامكإ لبق سيسملا نع يهنلا نّمضتي كلذ نألو ءدجوُي ملو .سيسملا لبق نيعباتتم نيرهشب رمأ هناحبس هنإف .نآرقلا ٌرهاظ مهعم عباتتلا اولطبأ نيذلاو
 .نيرمألا عومجمب الإ هب رمأ امب ىتأ دق نوكي الف ءسامتلا لبق امهمايص ٌعوقو :يناثلاو «نيرهشلا عباتت :امهدحأ «نيرمأ بجوأ هناحبس هنأ ةلأسملا رسو
 وأ ةلمج مهمعطأ ءاوسو ؛هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «ةفينح يبأو «كلامو روهمجلا ٌلوق اذهو هللا رمأل ًالثتمم ناكو ءزاج ءرمت وأ ٌٍبح كيلمت ريغ ني مهاشعو مهاَّدغَف مهمعطأ ول هنأ يضتقي كلذو «عباتت الو ءردقب هديقُي ملو نيكاسملا ٌماعطِإ قلطأ ىلاعتو هناحبس هنأ :اهنمو :لصف

 .لاوقألا حصأ يهو ءهبهذم ٌرهاظ وهو .هازجأ الإو ءزجي مل هّريغ دجو نإ :ةثلاثلاو .ةفينح يبأ بهذم وهو ءدحاول ولو ًانيكسم نيتس ماعطإ بجاولا نأ :ةيناثلاو . هع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «يعفاشلاو ؛كلام :روهمجلا لوق اذه ءٍدحاو نع اّلِإ هزجي مل ًاموي نيتس ًادحاو معطأ ولف «نيتسلا ددع ءافيتسا نم ّذُي ال هنأ :اهنمو :لصف
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 هللا لزنأ ام نايبو ءراهظلا يف يي هللا لوسر مكخ الكا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ال اهدا سا ماسالا
 م

 لخدي امك ٌءارقفلا مهيف ُلُخديو «نيكاسملا ىلإ الإ ةرافكلا ٌعفد هئزجي ال هنأ :اهنمو :لصف

كحلا مهريغو انباحصأ ممعو «قالطإلا دنع ءارقفلا ظفل يف ٌنيكاسملا
 ةاكزلا نم ذخأي نم لك يف ّم

 رهاظو .بتاكملاو ءهتحلصمل ٌمراغلاو «ليبسلا ُنباو «نيكاسملاو «ءارقفلا :ةعبرأ مهو ءهتجاحل

 . مهاّدعتي الف :نيكاسملاب اهّصاصتخا نآرقلا

 لتقلا ةرافك يف اهدّيقو «ناميإلاب اهديقُي ملو انه اه ًةبقرلا ٌّقلطأ هئاحبس هللا نأ :اهنمو :لصف

 «ٌيعفاشلا هطرشف :نيلوق ىلع ءلتقلا ةرافك ريغ يف ناميإلا طارتشا يف ءاهقفلا فلتخاف «ناميإلاب

 ناميإلا اوطرتشي مل نيذلاو .رهاظلا ّلهأ الو «ةفينح وبأ هطرتشي ملو «هيهذم رهاظ يف دمحأو «كلامو

م قلطُي لب «لتقلا ةرافك يف هنيب امك هناحبس هللا هنّيبل ًاطرش ناك ول :اولاق
 «هديق ام ديقُيو ؛هقلطأ ا

ال نآرقلاو «خسن وهو «صنلا ىلع ةدايز ناميإلا طارتشا نأ ةّيفنحلا تدازو .ديقملاو قلطملاب لمعيف
 

 .رتاوتم ربخ وأ نآرقلاب الإ خسنُي

مك «ةنمؤم لتقلا ةبقر يف هناحبس هللا طرش :يعفاشلل ظفللاو نورخآلا لاق
 يف لدعلا طرش ا

ع تاداهشلا ني ٌقلطأ ام نأ ىلع هب انللدتساف «عضاوم يف درهشلا قلطأو ةداهشلا
 ام ىنعم لثم ىل

 زجت ملف «تاقدصلا هللا ضرفو نيكرشملا ىلع ال نيملسملا ىلع نيملسملا لاومأ هللا در امنإو ءطَّرَش

لدتساف .نمؤمل الإ ٌروجي ال باقرلا نِم ٌضرف ام كلذكف «نينمؤملل الإ
 برعلا ناسل نأي يعفاشلا 

ىضتقم ىلع عرشلا فرع لمحف ؛هسنج ني ناك اذإ ديقملا ىلع قلطملا لمح يضنقي
 . مهناسل 

اثلا .سايق ال َنايِب ديقملا ىلع قلطملا لمح نأ :امهدحأ :نارمأ انه اهو
 لمحي امنإ هنأ : ين

ملل نوكي ال نأ :يناثلاو .مكحلا داحتا :امهدحأ .نيطرشب هيلع
 نيب ناك نإف ءدحاو لصأ الإ قلط

و :يعفاشلا لاق .هنيعُي ليلدب الإ امهدحأ ىلع هُئالطإ لمحُي مل :نيفلتخم نيلصأ
 مل ًةقلطم ٌةبقر رذن ول

 ال قتعلا ٌبجاوو «عرشلا بجاو ىلع ٌلومحم رذنلا نأو «لصألا اذه ىلع ءانب اذهو «ةنمؤم الإ هزجُي

 ينتثا» :ةروذنم ةبقر قتع يف ىتفتسا نمل لاق هلك يبنلا نأ ءاذه ىلع لدي اممو . ملسملا قتعب الإ ىدأتي

 اهقتعأ» :لاقف «هللا ٌلوسر نأ :تلاق «؟انأ نم» :لاقف ءءامسلا ىف :تلاقف ؟هُّللا ٌنيأ» اهلأسف اهب

 ّقتعلا نأ ًادج رهاظ اذهو .ىهتنا .اهقتعب رمأ ٌناميإلا تفصو املف :يعفاشلا لاق . "'”«ةنمؤُم اهنإف

ةدئاف ناميإلاب ليلعتلل نكي مل الإو «ةئمؤم ةبقر يف الإ ءىزجُي ال ًاعرش هب ٌرومأملا
 ناك ىتم معألا نإف «

 .ريثأتلا يدع ٌصخألا ناك مكحلل ةلع

 ىلإ قولخملا ةيدوبع نم هّصيلختو «هبر ةدابعل هُيرفت ملسملا قاتعإ نم دوصقملا نإف ًاضيأو

 دنع يوتسي فيكو «هؤاغلإ زوجي الف ءهل بوبحم عراشلل ٌةوصقم ٌّرمأ اذه نأ بير الو «قلاخلا ةيدوبع

 نّيب دقو «رانلاو رمقلاو سمشلا وأ «بيلصلا ةدابعل هُعيرفتو «هّدحو هتدابعل ديعلا ُعيرفت هلوسرو هللا

هنايب ىلع هنع تكس ام لاحأو «لتقلا ةرافك يف ناميإلا طارتشا هناحبس
 يف ةلادعلا ظارتشا نّيِب امك «

 هتاديقمو هناحبس همالك تاقلطم ُتلاغ كلذكو «هئيب ام ىلع هنع تكسو «هقلطأ ام لاحأو «نيدهاشلا

 نيب حالصإ وأ «فورعم وأ «ةقدصب رمأ نميف ىلاعت هلوق : اهنمف ءركذُت نأ نم ٌُرثكأ يهو ءاهلمأت نمل
 لب ءرخآ عضوم يفو 011١4 :ءاسلا] «اميِظَع ارَْأ هوم َفْوَسم خا ِتاَسْرَم همي َكِلَذ لَمْفَي نمو :سانلا 0

 ) )1١مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم .(099) ملسم هجرخأ .



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1ك ءاليإلا يف كَ هللا وسر ُمُكُح

 لامعألا سفنب ءازجلا قّلعُي عضوم يفو 4 :ءايبنألا] © ديس نارك اَلَم ٌنِْؤُم وهو ِتحَِّلا ني ُلَمَمَي نمف# :ىلاعت هلوق كلذكو .هعضوم يف روكذملا طرشلاب ًءافتكا لمعلا سفنب رجألا قلعُي عضاوم
 .ديعولاو دعولا صوصن يف بلاغ اذهو «ناميإلا طرش نم ملع امب ًءافتكا ةحلاصلا

 يهو ؛سانلل لاوقأ ٌةثالث اذه يفو «ةبقرل ًاقتعم نكي مل نيتبقر يفصن قتعأ ول هنأ :اهنمو : لصف
 مأرجأ نيتبقرلا يف ٌةيرحلا تلمكت نإ هنأ :اهحصأ وهو اهئلاثو ءءازجإلا اهيناث ,.دمحأ نع تاياور
 .ةيرحلا لمكت مل اذإ ام فالخب ةرح اهلعج :يأ ءةبقر رّرح هنأ هيلع ٌقّدْضَي هنإف ءالف الإو

 ٌةرافك اهلاحب يه لب «فعاضتت الو ءريفكتلا لبق ٍءطولاب طّقست ال ةرافكلا نأ :اهنمو : لصف
 ءاهقفلا نم ةرشع ٌتلأس :رانيد نب ٌتلصلا لاق ءمدقت يذلا دك هللا لوسر مكح هيلع لد امك .ةدحاو
 «قورسمو «نيريس نبا «ٌنسحلا مهو :لاق .ةدحاو ةرافك :اولاقف «رفكي نأ لبق عماجُي رهاظملا نع
 ةمئألا ٌلوق اذهو ًاعفان هارأ :رشاعلاو :لاق .ةمركعو .دهاجمو «سوواطو ءاطعو ؛ةداتقو ءركبو
 .ةعبرألا

 «نسحلا نع ءروصنم نب ديعس ركذو «نيترافك هيلع نأ « صاعلا نب ورمعو ءرمع نبا نع حصو
 نب ديعسو «يرهزلا نع ركذو «تارافك ُثالث هيلع رّمكي نأ لبق اهؤطي مث رهاظُي يذلا يف ميهاربإو
 لبق اهجارخإ ىلإ ليبس هل قبي ملو ءاهُتقو تاف هنأ اذه هجوو ءظّقست ةرافكلا نأ ؛فسوي يبأو «ريبج
 . سيسملا

 رئاسو مايصلاو ٍةالصلاك ةّمذلا يف بجاولا ظَقسُي ال ءادألا تقو تاوف نأ :اذه باوجو
 «مّرحملا ءطولل ةيناثلاو ءٌدوعلا هب نرتقا يذلا راهظلل امهادحإ نأ نيترافكلا بوجو ةجوو .تادابعلا
 .ملعأ هللاو «لاوقألا هذه فالخ ىلع ٌندي لَك هللا لوسر مكحو ءمارحلا ىلع همادقإ ىلع ةبوقع ّنوكي نأ الإ ءهجو ِثالثلا باجيإل ملعُي الو .مرحملا ءهطوكو ؛ناضمر راهن يف ءطولاك

 ءاليإلا يف لَك هللا لوسر ٌمُكُح
 ّلِجر تكفنا تناكو «هئاسن نمي هللا ٌلوسر ىلآ :لاق سنأ نع :«يراخبلا حيحص» يف تبث

 َرهَّشلا َّنإ» :لاقف ءأرهش تيلآ :هللا لوسَر اي :اوُلاقف «لزن مث ؛ةليل نيرشعو ًاعست هل ٍةَبْرْشَم يف ماقأف

 , 079 3775 :ةرقبلا] ٌةيِلَع حمهس هلأ نإ قلل ايم نإ © 2ص كوت هلل نو داك دإو ريت برأ بر مهي ني ل ًابزَإط :هناحبس لاق دقو

 اذهلو ءةجوزلا ءطو نم نيميلاب عانتمالاب عرشلا فرع يف صحو «نيميلاب عانتمالا :ةغل : ءاليإلا
 4ىَّلَع١ ماقم ؛نم» ٍةماقإ نم ٌنسحأ وهو «مهئاسن نم نوعنتمي ىنعم هل ًائيمضت «ني# ةادأب هّلعف َيّدُع
 نأ امإف تضم اذإف «ءاليإلاب مهئاسن ءطو نم اهيف ٌنوعنتمي رهشأ ةعبرأ َةَّذُم جاوزألل هناحبس لعجو
 ةلأسملا هذه يف رظانت دقو .روهمجلا عم نآرقلا ٌرهاظو ؛هئاسن عملي هللا لوسرإل عقو امك «ىضرلا نود بضغلا لاح يف نوكي امنإ ءاليإلا نأ سابع ٍنباو «يلع نع رهتشا دقو «قّلطُي نأ امإو «ءيفُي

 .ةريغصلا ةفرغلا :ةبرشملا :هلوقو «.(14111) يراخبلا هجرخأ ١١(



 ءاليإلا يف لكي هللا لوسر ُمُكُح ليدننا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 دمحم ىلع جتحاف «رخآ لجرو نيريس نب دمحم

 .تكسف «ةيآلاب دمحم هيلع جتحاف « يلع لوقب

 . اذه :اهنم :ماكحأ ىلع ةيآلا تلد دقو

وق اذهو ءايلؤم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم ٌنلقأ ءطولا كرت ىلع فلح نم نأ :اهنمو
 ءروهمجلا ٌل

 .لؤم هلأ «ذاش لوق هيفو

أ ىلع تلي ىتح ءاليإلا مكح هل تبثي ال هنأ : اهنمو
 عانتمالا ةدم تناك نإف ءرهشأ ةعبرأ نم رثك

دم مهل لعج هللا نأل «ءاليإلا ٌمكح هل تبغي مل «رهشأ ةعبرأ
 نأ امإ اهئاضقنا ٌدعبو ءرهشأ ةعبرأ ٌة

 ًايلؤم ةفينح وبأ هلعجو «كلامو «يعفاشلاو ءدمحأ مهنم «روهمجلا ُلوق اذهو ءاوؤيفي نأ امإو ءاوقّلطُي

روهمجلاو ءاهئاضقناب قالطلا عوقول لجأ ةبورضملا ٌهدملا نأ هلصأ ىلع ءانب اذهو «ءاوس رهشأ ةعبرأب
 

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ٌفلسلا هيف فلتخا عضوم اذهو «ةبلاطملا قاقحتسال ًالجأ ةدملا نولعجي

 ءراسي نب ٌناميلس نع «ديعس نب ىيحي نع «نايفس انثدح : "!يعفاشلا لاقف «مهدعي ْنَمَو نيعباتلاو

ملا ُتِقوُي مهلك «ةباحصلا نم ًالجر ٌرشع ةعضب ٌتكردأ :لاق
 ىورو .رهشأ ةعبرأ دعب :ينعي «يلؤ

رشع ينثا ُتلأس :لاق ؛هيبأ نع ؛حلاص يبأ نب ليهس
 ء يلؤملا نع كي هللا ٍلوسر باحصأ ني الجر 

لا ُلوق اذهو .رهشأ ٌةعبرأ ّيضمت ىتح ءيش هيلع سيل :اولاقف
 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نِم روهمج

رأ تضم اذإ :تباث نب ُديزو «دوعسم نب هللا دبع لاقو
 هنم تقلط اهيف ءىفي ملو رهشأ ةعب

بق ةبلاطملا ٌقِحتسي ءالؤه دنعف «هباحصأو ةفينح يبأ لوقو «نيعباتلا نم ٍةعامج ُلوق اذهو .اهيضمب
 ل

 يضمت ىتح ةبلاطملا قحتسي ال «روهمجلا دنعو .اهيضمب تقلط الإو ءاف نإف «رهشألا ةعبرألا يضم

 امإ «قالطلا عاقيإب ٌدِيَأ ءىفي مل نإو ءقلطُت نأ امإو ؛ءيفت نأ امإ :لاقي ٍلئتيحف ءرهشألا ةعبرألا

 . قلطي ىتح هسبحب امإو «مكاحلاب

ذ ىلع لدت ءاليإلا ةيآ :ةدملا يضمب قالطلل نوعقوملا لاق
 :هجوأ ةثالث نم كل

 ىلإ ةئيفلا ةفاضإف [197 :ةرقبلا) 4 بحت ٌُرُمَغ هنأ نو وثق نِإَف :أرق دوعسم نب هللا دبع نأ : اهدحأ

نأ امإ ةءارقلا هذهو ءاهيف ةئيفلا قاقحتسا ىلع لدت ةدملا
 نإو لمعلا بجوتف دحاولا ربخ ىرجم ىرجت 

بو هظفل خسن ًانآرق نوكت نأ امإو «نآرقلا نِم اهنوك بجوُت مل
 .ةتبلا اذه ريغ اهيف زوجي ال همكح يق

 ةدم ىلع تدازل اهدعب ُةئيفلا تناك ولف ءرهشأ ةعبرأ ءاليإلا ةدم لعج هئاحبس هللا نأ :يناثلا

 .زئاج ٌريغ كلذو ءصنلا

ف ءاهّمِقوم ٌةئيفلا تعقول ؛ءاليإلا ةدم يف اهثطو ول هنأ :ثلاثلا
 :اهيف ةئيفلا قاقحتسا ىلع لد

أ صبرت مهل لعج ىلاعتو هناحبس هللا نألو :اولاق
 مص فَ هلأ و دك ن9 :لاق مث «رهشأ ةعبر

 ءصيرتلا اهيف مهل يتلا ةدملا يف ٌميسقتلا اذه نأ اذه رهاظو [80/ :5؟+ :ةرقينا] 4ّقََتأ ايم نبت ©

نإف «رهشأ ةعبرأ ينيدب كيلع ربصأ :هميرغل لاق اذإ امك
 : الإ اذه نم مهفُي الو «كتسبح الإو ينتيفو 

و ءاهدعب ينتيفو نإ هنم مهي الو «ةدملا هذه يف ينتيفو نإ
 ءرهشأ ةعبرأ نم رثكأ ريصلا ةدم تناك الإ

 .؟مكرك (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليحل ءاليإلا يف و هلا لوسر ُمْهُح

 .قلاط تنأف رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :هلوقك «قالطلا عوقول ٌبِرُض يذلا لجألاكو «ةدعلاك ةقرفلا هبقعتف «ةقرفلل بورضم لجأ هنألو :اولاق .ًاريسفت نوكت نأ اهبتارم ُلقأو «ةدملا يف اهنأب ةئيفلا ريسفت يف ةحيرص دوعسم نبا ةءارقو

 :ةلدأ ةرشع ءاليإلا ةيآ نم انل :روهمجلا لاق

 لقعُي الو مهل ًالجأ هدنع نكي مل اهيف ٌةبلاطملا ٌبجوأ نمو «نيَّدلا لجأك ءاهّدعب لب ءاهيف ةبلاطملا قحتسي الأ ٌبجوف ءمهيلع اهلعجي ملو مهل اهلعجو :جاوزألا ىلإ ءاليإلا ةدم فاضأ هنأ : اهدحأ
 .ةبلاطملا اهيف مهيلع قحتسيو « مهل ًالجأ اهنوك

 . ًاعطق قالطلا دعب اذهو [114 :ةرقبلا] « نسي [عيِرَش وأ ٍفوُرعَم الاسم قاَتّرَم ُقَلَطلال : هناحبس هلوق هُريظنو «ةدملا دعب ٌنوكي نأ يضتقي اذهو «بيقعتلا ءافي ةدملا دعب ٌةئيفلا ركذف 4 عيت ٌدْوُفَط هلل نو ومآف نول : ىلاعت هلوق :يناثلا ليلدلا

 .امهبرقأ ىلإ وأ امهيلإ اهدوع بجوو «نيروكذملا ٍدعبأ ىلإ دوعي نأ زجي مل ءهٌركذ مدقت ام دعب ٌبيقعتلا ٌءافلا تبجوأ اذإف «ةئيفلا ركذب اهبقعأ مث «ةدملا ركذ هالت مث ءاليإلا ركذ ةيآلا يف َمّدقت دق :ليق .ةدملا دعب ال ٍءاليإلا دعب ّنوكي نأ بجوُت بيقعتلا ءاف :ليق نإف
 ٌقالطلا كوعقوُت متنأو .هكرت وأ هيلع موزعملا لعفل ةمزاج ةدارإ وه ٌمزعلا :ليق .قالطلا ىلع مزع ةئيفلا كرتف :ليق نإف ٠[. :ةرقبلا] 4ُْذَجَأ ُبككْلا عبي يح حاكحِيلأ َةَدْقُع اوم اَلَو» : ىلاعت هلوقك ,هلعف ىلع مزاعلا مزع ام مزعلا امنإو 7 :ةرقبلا] «َّقَلُطلَ نضع نم :هلوق :ثلاثلا ليلدلا

 . مكيلع ةجح ٌةيآلاف متردق امفيكف :قالطلا مزعي ملو ةدملا ّيضمب هيلع متقلط عماجُي ملو ةئيفلا ىلع مزع ول لب ءهكرت ىلع الو ءطو ىلع ال مزع هنم نكي مل نإو ةدملا يضم رجس
 .ةدحاو ةلاح يف ٌرييختلا عقي ملف ءقةدملا ءاضقناب قالطلا مزعو «ءةدملا سفن يف مكدنع ةئيفلاف ءاذه ررقت اذإو .ًارييخت ال ًابيترت ناكل نيتلاح يف ناك ولو «تارافكلاك ةدحاو ةلاح يف الإ نوكي ال نيرمأ نيب ٌرييختلاو «قالطلا وأ ٍةئيفلا :نيرمأ نيب ةيآلا يف هرّيخ هناحبس هللا نأ :عبارلا ليلدلا
 سماخ ليلد اذهف ٍدئنيحو ةدملا يضم وه يذلا قالطلا مزع ٌتقو رضحي ملو «ةئيفلا هنكمي ةذملا يفو «ةئيفلا هنكمُي الف ءمكدنع قالطلا عقي ةدملا يضمب هنإف «ةتبلأ ةئيفلا نيبو قالطلا مزع نيب ٌرييختلا ىّنأتي الف «ةدملا تضقنا اذإ مكدنع ًامزع نوكي امنإو قالطلل ًامزع نوكي ال ةئيفلا كرت :ليق .ةدملا يضمي قالطلل ًامزاع نوكيف «ةئيفلا كرتي نأ نيبو «ةدملا يف ءيفي نأ نيب رّيخم وه :ليق نإف

 لك لعف ٌرايتخا هنم حصيل هىيلإ امهّلعِف نوكي نأ يضتقي نيرمأ نيب رييختلا نأ :سداسلا ليلدلا
 .هيلإ سيل ةدملا يضمو «هرايخ مكح لطبل الإو «هكرتو امهنم

 .عمسلا ةفصب ةيآلا متخ نسحيل ؛عمسُي ًالوق ٌقالطلا نوكي نأ ىضتقاف 463 مَع ُعيمت هَل م َّقََطلأ ايم ْنإَمل :لاق هناحبس هنأ :عباسلا ليلدلا
 ينفوُت مل نإو «كنم ٌتلبق ينتيفو نإف ءرهشأ ةعبرأ لجأ كل :هميرغل لاق ول هنأ :نماثلا ليلدلا



 ءاليإلا يف كب هللا لوسر ُمُكُح 1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كت تتحلل ااا اا عا ريش يده يف داعم داز

ملا َلِقْعَي الو ءاهيف ال ةدملا دعب سبحلاو ةافولا نأ هاضتقم ناك «كّيسبح
 . اذه ريغ ٌبطاخ

 نأ ٌمولعمو ؛كمزل الإو عيبلا تخسف نإف «مايأ ةثالث رايخلا كل :هلوق ٌريظن هيف نحن ام : لبق نإف

 انججُح ىوقأ نِم اذه :ليق .اهدعب ال ثالثلا يف عقي امنإ َحسفلا
 موزللا دقعلا بجوم نإف «مكيلع

 اذكهو «ٌموزللا وهو ءهمكح ىلإ ُدقعلا داع «خسفي ملو تضقنا اذإف ؛مايأ ةثالث ةدم يف رايخلا هل لعجف

 «نرثلاب نلَع ىلا ُلْثِوَّنَو : ىلاعت لاق ءاهيلع ٌّقح هل امك مطولا يف جوزلا ىلع بح اهل ةجوزلا

 اهّقح ىلع تداع ٌةدملا تضقنا اذإف «نهيف اهل َّنح ال رهشأ ةعبرأ عانتما ٌعراشلا هل لعجف 26974 :ةرقبلا]

 «قالطلا عوقو ال ةبلاطملا وهو «دقعلا بجومب
 . لقتسم عساق ليلد اذهف ٍلئنيحو

ذلاف .نيئيش مهيلعو «ًائيش نيلؤملل لعج هناحبس هنأ :رشاعلا ليلدلا
 ةدملا ٌضّبرت مهل ي

 سيلف ٌقالطلا امأو ءطقف ٌةئيفلا الإ مهيلع سيل مكدنعو ءُقالطلا امإو ٌةئيفلا امإ مهيلع يذلاو «ةروكذملا

 ةدملا ءاضقنا بيقع اهقالطب مكحُيف «ةدملا ءاضقنا دنع هناحيس هيلإ وه امنإو «مهيلإ الو لب «مهيلع

 صنلا رهاظ فالخخ وهو «هيلع الو يلؤملا ىلإ سيل اذه نأ مولعمو «ىبأ وأ ءاش
 نيمي اهنألو :اولاق .

 اهمدقتت مل ٌعرشلا اهردق ةدم اهنألو «ناميألا رئاسك قالطلا اهب عقي ملف «ةرافكلا بجوت ىلاعت هللاب

عقي نأ حِصَي ال ظفل هنألو ءنينِملا لجأك «ةنونيب اهب عقي الف «ةقرفلا
 هب عقي ملف «لجعملا قالطلا هب 

 قالطلا هب عقي نأ زوجي الف «راهظلاك خسنف «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك ءاليإلا نألو ءراهظلاك ٌلُجؤملا

 .ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك املو خوسنملا مكحلل ٌافيتسا هنأل

 هللا لقتف «ءاليإلاو «راهظلاو قالّطلاب :ءايشأ ةثالثب ٌفلحَت ةيلهاجلا ُقَرِفلا تناك :يعفاشلا لاق

ةقرفلا عاقيإ نم ةيلهاجحلا يف هيلع اناك امع راهّشلاو ءاليإلا ىلاعتو هناحبس
 ٌرقتسا ام ىلإ ةجوزلا ىلع 

ذه . هيلع ناك ام ىلع قالطلا ٌمكح يقبو «عرشلا يف امهُمكح هيلع
 . هظفل ا

 ًاحيرص ناك ول ذإ ءامهنم ًادحاو ءاليإلا سيلو «ةيانكلاو حيرصلاب عقي امنإ ٌقالطلا نألو :اولاق

الو ءهتين ىلإ هيف عجرل ةيانك ناك ولو هدّيق نإ ىّمسم لجأ ىلإ وأ ءهقلطأ نإ ًالّبعم عقول
 اذه ىلع ُدِرَي 

لاب الإ عقي ال ٌقالطلاو «لوق ريغب عقي ٌحسفلاو ؛قالطلا نود ٌحسفلا بجوُي هنإف «ناعللا
 .لوق

 ىلع ال «صُيرتلا ةدم يف ةئيفلا زاوج ىلع ّلّدت نأ اهثياغف ءدوعسم نبا ٌةءارق امأو :اولاق

 .هركنن ال ٌقح اذهو «ةدملا يف اهب ةبلاطملا يقاقحتسا

 لجؤملا ِنْيَدلاب لطاي وهف ءاهيف اهقاقحتسا ىلع ٌليلد ةدملا يف ةئيفلا ٌراوج :مكلوق امأو
. 

 ةعيرألا نأل ,حيحصب سيلف «رهشأ ةعبرأ ىلع تدازل «ةدملا دعب ةئيفلا تناك ول هنإ :مكلوق امأو

يلع ُنِحتسي اهئاضقنا درجمبف «ةبلاطملا هيف ٌقحتسي ال يذلا ربصلا نمزل ةدم رهشألا
 نأ اهلف ءٌّنحلا ه

 ءاضقنا دنع قحتسُت امنإ «ةدودعم لاجآب ةقّلعملا قوقحلا رئاسك اذهو هَرِظْنُت نأ اّمإو ءهب ةبلاطملا لججعت

 .ءاوس ءاليإلا لجأ اذكف «لجألا ىلع َةدايزلا ممِزلتسي كلذ نإ :لاقُي الو ءاهلاجآ

ح ٍلْؤم وهف فلح نيمي ّيأب ءاليإلا هنم ٌحص ْنَم لك نأ ىلع ةيآلا تلدو :لصف
 نأ امإ رَبي ىت

 فلسلا ني لوقي نَم هيلإ بهذ امل ٌةجح اذه يف ناكف «ٌقلطُي نأ امإو :ءيفي
 يلؤملا نإ :ينلخلاو

 هذه لاخدإ هنكمُي مل لاح لك ىلع قالطلا همزلُي نمو ءَقّلطي نأ امإو «ءيفي نأ امإ «قالطلاب نيميلاب



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1اكك ءاليإلا يف كي هللا لوسر ٌمُكُح

 ال رهشأ ٌةعبرأ تضم اذإف «ًاثالث قلاط تنأف ةنس ىلإ كتئطو نإ :لاق اذإ هنإف «ءاليإلا مكح يف نيميلا
 «كيلع انقلط اهأطت مل نإو «تقلط اهتئطو نإ :هل نولوقي لب ّقلطُت نأ امإو ءأطت نأ امإ :هل نولوقي
 هومتلعج نإو «نيمي ريغ نِم ءاليإلا مكح هل متبثأ لجألا هل متبرض نإف «ًامئاد قالطلا ٍنيميب اهثطو نم عنتمي نأ هل نإ :اولوقو «رهشألا ةعبرألا يضم دعب هوفقوُت الف :لاقيف ٍلئئيحو «لؤم ريغ هنأب لاقي نأ الإ اذه نع باوج الو «ةيبنجأ يف ءطولا ءزج وه يذلا عزنلا عوقول جاليإلا نم هنكمُي ال مهرثكأو
 . مهيعزانم ىلع ءالؤه ججح شضعب اذهف .صنلا بجومو «ءاليإلا مكح متفلاخ هوزيجت ملو ًايلؤم

 ؟ًاثالث قلاط ٍتنأف كتئطو نإ :لاق اذإ يهو ؛ةلأسملا هذه مكح امف :ليق نإف
 نالوقو «دمحأ نع ناتياور امهو «نيلوق ىلع ؟ال مأ ًايلؤم نوكي له ءاهيف ًءاهقفلا فلتخا :ليق

 .يعفاشلاو دمحأ باحصأل ناهجو هيف ؟جاليإلا ني ُنُكمُب لهف :نيلوقلا ىلعو .كلامو «ةفينح يبأ بهذم وهو «ًايلؤم نوكي هنأ :ديدجلا يف يعفاشلل

 دعب ام ٌريصيف ًاثالث مهدنع قلطت جاليإلاب اهنأل «هيلع ٌمرحي لب ؛هئم نكمُي ال هنأ :امهدحا
 .هدعب جارخإلا دوجول قالطلا لبق ناك نإو ٌجاليإلا هيلع مرحي انه اه كلذك ءرظحلا نمز يف جارخإلا دوجول ؛ةحابإلا نمز يف ناك نإو ُجاليإلا هيلع َمُرحَح ءهجارخإ نود ركذلا جاليإ ردق الإ رجفلا عولط ىلإ قبي مل هنأ نقيت اذإ مئاصلاك اذهو ءامرحم جاليإلا نوكيف ءامرحم جاليإلا

 هلو هتجوز اهنأل ءانباحصأ رئاس ٌلوق وهو :يدرواملا لاق «جاليإلا هيلع مرحي ال هنأ :يناثلاو
 ال جاليإلا ةمادتسا ءطولا اذهب ٌمرحملا نوكيو ؛جاليإلاب تقلط نإو كرت هنأل جارخإلا هيلع مرحي
 هجرخأو عماجم وهو مئاصلا ىلع ٌرجفلا علط ول :لاق هنإف «يعفاشلا صن رهاظ اذهو «عزنلاو ءادتبالا
 نإ :لاق ولو :ءاليإلا باتك يف لاقو .ٌرّْمكيو رطفأ هجارخإ ريغب ثكم نإف .هموص ىلع ناك هّناكم
 «هلخدأ مث هجرخأ نإف (اقالث هنم تقلط ةفشحلا بّيغ اذإف «ءاف نإف ءفقو ًاثالث قلاط ٍتنأف كّتنطو
 حابتسا ؛مقت الو «يراد لخدا :لجرل لاق ول ًالجر نأ زاوجلا ىلع لديو :ءالؤه لاق .اهلثم ٌرهم هيلعف
 ٌةمادتسا هيلع مرحيو «عزني نأ حيبتسيو «جلوي نأ ٌحيبتسي يلؤملا اذه كلذك :ٌلرت هنأل ًاحابم رظحلا نمز يف ناك نإو ٌجورخلا نوكيو «ماقملا نم هعنمل ٌجورخلا هيلع بجوو ؛نذإ نع هدوجول لوخدلا
 مرحي :ليقو ؛يلؤملا يف فالخلاك «مئاصلل هدعب عزنلاو رجفلا لبق جاليإلا يف فالخلاو :جاليإلا
 ريغب مئاصلا ىلع أرطي دق ميرحتلا نأ قرفلاو ؛يلؤملا ىلع مرحي الو ءرجفلا لبق جاليإلا مئاصلا ىلع
 . اقرتفاف «جاليإلا ريغب ميرحتلا هيلع أرطي ال يلؤملاو ؛جاليإلا هيلع ٌمّرحي نأ زاجن «جاليإلا

 هللا رمأ ام :هل لاقيو فقوُي لب «ٌةجوزلا هيلع ٌقلطت الو طولا هيلع ٌمّرحي ال :ةثلاث ةفئاط تلاقو
 ال قالطلاب ٌنيميلا ىري نم ٌبهذم اذهو «قالطلاب مِزلُأ ءىفي مل نإو «ٌقالطلا هب عقي مل ءاف نإ :اذهل لاقي لب «نآرقلا رهاظ الخ اذهف ؟ًايلؤم هنوك عم نيريدقتلا ىلع هب عقاو قالطلاف .قالطلا هب عقو اهنم نكم نإو «قالطلاب مزلي لب ةئيفلا نم نكمُي الو ًايلؤم نوكي فيكو :اولاق .قلطُت نأ امإو ؛ءيفت نأ امإ
 لهأ نم ةعامجو ؛ةمركعو «سوواطو ؛رهاظلا لهأ ٌلوق وهو «نيمي ةرافك هئزجُي امنإو «ًاقالط بجوُي
 .هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو ؛ثيدحلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف دي للا لوسر مكح لد

0س ري يدم يف داعم كاز
 

 ناعللا يف ِةكَي هللا لوسر مكخ

 .1-11 :رونلا] «َنِقَملَأ نب نك نإ آل هَل بح نأ َةَسيِْفَ 9 <بييكلا َنِب ُهَنِ

يدع نب مِصاَعِل لاق ٌينالجعلا ًارِمْيَوُع نأ «دعس نب لهس ثيدح نم :«؟نيحيحصلا» يف تيثو
: 

 للأسف « لي هللا لوسَر يل لسف ؟لعفي فيك مأ «هنوُئقتف لقي الجر هيأرما عم َّدَجَو ًالجر نأ ول َتيَأَرأ

 . كولا لوصر نم ٌعِمَس اَم مِصاع ىلع َرْبَك ىتح ءاهتاعو َلئاَسَملا كيلا ٌلوسر هركف « و هللا لوسر

 ؛ اهب ٍتأَف «بهذاف «َكتبِحَأَص يفو كيف َلَرَن دكه :لاقف «كلذ نع كَل لوسر لأس ًارميوع نإ مث

 نأ َلْبَق اثاث اهقّلطف ءاهيكسمأ نإ هللا لوسر اي اَهْيَلَع ٌتبذك : لاق اَكَرَك املك « ةكو هللا ٍلوُسَر َدْيِع اَنَعَدلَت

 اًهُنبا ناكو «ًالياَح تناكو :لهس لاق .نينعالتملا ٌةنس َكْلَي تناكف :ٌيرهزلا لاق . هك هللا ٌلوسر ُهَرْمأي

 . اهل هللا ّنضَرَق ام هِي تري اهّنرَي نأ ٌدنُسلا ترج مث ءهمأ ىلإ ُبَسْنُ

 لك َنيِب ُقيِرْفَتلا مكاد» : كو ئبنلا لاقف « كي ّيبنلا دنع اهقرافف ءدجسملا يف انعالتف :ظفل يفو

 ا

 لاق مث :يراخبللو «يرهزلا لوق ني يراخبلا دنع وه ءهرخآ ىلإ «ًالماح تناكو» :لهس لوقو
0 

 «نّيتيلألا َميظَع َنْئئْبَعلا جَعْدَأ 07ه هب ْتَءاَج ْنِإَك اوُرظْنا» : يللا ٌلوسر
 آلق ٍنْيَاَّسلا © جْلَدَح

آلق ٌةرخو ُهنَع ربح هب ثاجب نو ءاَقِنَلَع ٌقَّدَص ْدَك لإ ًارِمْيَوُع ُبيخأ
 َبّذَك ذك الإ ارِْيوُع ٌبيخأ 

ا ٌلوسر هب عن يذلا ِتْمّتلا ىلع هب تءاجف «هاَهْيَلَع
 .رميوع قيدصت نم قي هلل

 . "اهكمح ركنأف «ًالِماَح تناكو :ظفل يفو

 ول َتيأرأ ا!وَّللا لوسر اي :لاق «نالف نب َنالف نأ ءرمع نبا ثيدح نم : ”ةملسم حيحص» يفو

إو ءميظع رمأب مّلكت ملكت نإ ؛ ٌمنصي فيك ٍةْشِحاف ىلع هّتأرما انّدحأ دجو
 لْثِم ىلع ٌتَكَس تكس ن

 «وي ُتيِلْتبا ِدَق ُهْنَع َكْيْلأَس يِذَّلا َّنِإ :لاقف هاتأ «كلُذ ّدعب ناك املف ةْبِحُي ملف قلي ئبنلا تكسف ؟َكِلُ

 ؛هظعوو هيلع نهالتف « 4م نب دلو :[51 وتلا ةَروُس يف تايآلا ٍءالْؤه لجو د لل لزنأف

 ءاهيلع ُتبذك ام ٌّقَحلاِي كّتَعَب يِذَّلاو ال :لاق «ةرخآلا باذع نِ ٌنوهأ ايئدلا ٌباذع نأ هربخأو هرّكذو

 َكَمِب يِذّلاو ال :تّلاق «ةرخآلا باذع نم ٌنوهأ ايندلا ٌباذع نأ اهريخأو ءاهركذو ءاَهظعوف اهاعد مث

 هيلع للا ةنعل َّنأ ةسماخلاو «نيقداصلا نمل هنإ هللاب ٍتاَداهش َعبرأ َدِهَشَف ٍلُجّرلاب أدبف «ٌبذاكل هنإ قلاب

 تاَداهش عبرأ ُتَدِهَشَف هقأرملاب ىّنث مث نيِبِذاَكلا ّنِم ناك نإ
 َّنأ ةسماخلاو «ٌنيبذاكلا نمل هن هللاب

 . اًمُهنيب قّرف مث ءَنيقِواَّصلا نم ناك نإ اهيلع َِّللا َبّضغ

 ال بذاك اَمُكُدَحأ وللا لع امُكباَسِ» : نينعالتملل هللا ٌلوسر لاق «هنع «نيحيحصلا» يفو

 .داوسلا ديدشلا :محسألا (9) .(1495) ملسمو :(0708) يراخبلا هجرخأ (1)

 .ميظع :نيقاسلا جلدخ ()

 . ةغزولا هبش ةبيوُد :ةرحولاو 4747(2) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(1497) مقرب (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1كم ناعللا يف دو هللا لوسر مكُح

 .ءاهني كَل دن َوُهَت اَْيَلَع تبَدَك تنك ْنإَو ءاَهجْرَك ْنِم تللختسا اًمِبَوُهَق اَهْيَلَع ٌتْكَدَص ٌتْنُك ْنِإ كَل َلاَم ال :لاق ؟يلام !هللا لوسر اي :لاق هءاَهْيَلَع كَل َليِبَس
 ,"00بئاَت اكتم لَهَك «ٌبْؤاك اَمُكَدَحا نإ هللاو» :لاقو ياللا َنْيَبو هللا لوسر قّرف :امهل ظفل يفد

 . هيب دلولا قححلأو ءاَمُهّْيب هللا ٌلوسر قّرفف هلي هللا ٍلوُسَر دهم ىَلَع نعال ًالجر هنأ :هنع امهيفو
 . ادْعَج ٌدَوْسَأ هب ثءاجف ««ًادْعَج اوم مره ٌدَوْسَأ هب ءيِحَت نأ اه َمَل» :لاق اربدأ املف ِءْتَئَعَلَف «ْثَبَأَك هذَم» :لك هللا لوسر اهل لاقف ؛ّنعلتل ٌتيهذف ؛َنيِبِؤاَكلا ّنِم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا نعل مث «نيقداصلا نمل ُهّنِإ للاب تاداهش َعبرأ ٌلجرلا دهشف «نينعالتملا ٍةصِق يف هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم :"”«ملسم حيحصا يفو
 .(99«نيقاّسلا شنح ًادعج لحكأ هب تءاج اهنأ ٌتعبنَأَف :لاق ءءامححس نب ِكيِرَشِل َوُهن نْيَئاَسلا َنشْمَح ًادْغَج َلَحْكَأ هي ثءاَج نو ةّيمأ نب لالهل َرُهَك ءِنيْيَعلا ءيضق ًاطبَس ضْيَبأ هب ثءاحج ْنِإَف اًموُرِصْبَأ١ 4 ّيبنلا لاقف «مالسإلا يف نعال لجر َلّوأ ناكو ءهّمأل ِكلام نب ءاّربلا اخأ ناكو ءاَمْحَس ِنْب كيِرَشب هتأرما فذق ةيمأ نب َلالِه نأ «كلام نب سنأ ثيدح نم «ملسم حيحص» يفو
 لاق ىتلا ٌءأرملا يهأ :لجر هل لاقف «ةصقلا هذهل ٌرحن سابع نبا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو

 00 , 9عوّشلا مالُسإلا يف ُرهظُت تناك ةأرما َكْلِي ءال : سابع نبا لاقف ء(وُذَه ُتْدَجَرَل ةّنَْب ريب ًادحأ ٌتْمَجَر ْوَلا هللا ٌلوسر
 . اهنع ىفوتم الو «قالط ريغ ني ناقّرفتي امهنأ لجأ نم توق الو «هيلع اهل َتْيَب الأ ىّضقو ٌدحلا هيلعف ءاهدلو ىمر وأ ءاهامر ْنَمو اهُدلو ىمرُي الو «ىمرُت الو «بال اهدلو ىعدُي ال نأ ىضقو امُهَنِبَي هيو هللا ٌلوسر قّرفف :سابع نبا نع ثيدحلا اذه ىف ”"دواد يبألو
 . بال ىعدُي امو رصم ىلع ًاريمأ كلذ دعب ناكف :ةمركع لاق ةصقلا يفو
 هللا َّنإ) :لوقي لكي ٌيبنلاو ٌدهشف ؛لال ءاجف ءاهيلإ هك ئبنلا فرصناف «تايآلا .[5 :رونلا] 4 مهجن نوب َنِرلَو» : هيلع لزنأو ءمالسلا هيلع ليربج ٌلزنف ٌدَحلا ني يرهلك غىّربُي ام ُهّللا ٌنلِنيلو «ٌقِواَصل ينإ قحلاب كثعب يذلاو :لاقف ىَكِرْهَط يف ٌدَح الو يبل :لوقي كلك هللا لوسر لعجف !ةنيبلا سمي ُنِلطني ًالجر هّيأرما ىلع انّدحأ ىأر اذإ ؛هَّللا لوسر اي :لاقف ,«َكِرْهَظ يف ٌدَح أ ُهئببلا» :هلك ئبنلا لاقف ءاَمْحَس نب ِكيرشب لي هللا ٍلوسر دنع ُهتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ :9يراخبلا ركذو
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 ناعللا يف لَك لا لوسر مكُح لاجمحا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 00 سس هدا دعا اسس

 انإ :اولاقو ءاَموُقَقو ٍةَسِماْخلا دنع تناك املف (تَدِهَتُف ؟ ّبِئاَن امُكْدِم ْلَهَك «ٌبْواَك اًمُكَدَحَأ َنآ ُمَلْعَي

 ٌحضُمأ ال :تلاق مث ءُمِجْزَت اهنأ اًنئَط ىَّنح ثَصُكو تاّكلتف :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق «ةّبجوُم

 «ِنْيتيْلألا ٌعباَس «نْيَئْيَعلا َلَحُكَأ هب ثءاج ْنِإَ اًَهوُرِصْبَأ» : كي يبنلا لاقف ءْتْضَمف «مويلا َرِئاَس يِمْوَق

 ٍباَتك ْنِم ئَضَم ام ًالول» : لَ يبنلا لاقف «َكلّذك هب تءاجف «ءءامَْس نب ِكيِرََل َوُهَك نيالا جلد

 .نأَك اَهَلَو يل َّناَك هللا

 ًالجر هِتأرما عم ٌدِجَي َلُجَّرلا ٌتيأرأ !وّللا لوسر اي :لاق «ةدابُع ّنِب ّدعس نأ :«نيحيحصلا» يفو

 : كلي وللا ٌلوسر لاقف ءٌقحلاب كثعب يذّلاو ىّلِب :ٌدْعَس َلاَقَك :«الد : هلي هللا ٌلوسر لاقف ؟هلتقيأ

وسر اي :ٌَرَخآ ظفل يفو 0 ُةُدْيَس ُلوُقَي اَم ىلإ اوُعَمْسا»
 يتآ ىتح هلهْمأ ًالجر يتأرما عم ٌتدجو نإ !هللا ل

 مر

 !ءاَكَهْش ٍةَعَيرأِب يتآ ىَّبَح ُهبهأ مل ًالجر ىلأ عم ُتْدَجو ول :رخآ ظفل يفو .؟معنا :لاق ؟ءادهش ةعبرأب

 «َكِلذ َلْبَق ٍفِيّسلاب ةلجاعأل تنم ْنِإ يبن ٌقَحلاب كعب يذلا ًالك :لاق ««معن» :ةكي هللا ٌلوسر لاق

 . «يّنم ُرَيْغَأ ُهَّللاو هن ٌريْخا اأو ٌروُيقل هَنِإ مُكُدَيس ُلوُقِي ام ىلإ اوعَّمْسا» : كي هللا ٌلوسر لاق

 نم َنوُجعَتأ» :ي يبنلا لاقف «حِفْصُم ريغ ٍفِسلاب هئبرضل ًالجر يتأرما عم تيأر ول : فل يفو

 نب امو ا ره ام َنشِحاَوفلا مرح َكِلْذ لجأ نمو ينم ُرْيخآُهللاو نم ٌريغأ انآ ِوللاوَق ءِدْغَس ةَرَْ
 َنيِلَسْرُملا هللا َتَمَب َكِلُذ لجأ ْنِم للا َِمُرْذُملا ِْبَلِإ ُبَحَأ صْخُشض الو وللا َنِم ديْهَأ صْخَش الو
 . ©90ههّنجلا هلا َدَعَو َكِلُذ لجأ ْنِم هللا َنِ ٌةَحِْملا ِْيَلِإ ُبَحَأ صخش الو «َنيِردْئُمو َنيِرْشَبُم

 :ماكحأ ٌةدع ّيوبنلا مكحلا اذه نم َديِقُتساو : لصف

 وأ نيلدع «نُيرفاك وأ نيملسم اناك ًءاوس «نيجوز لك نم ٌّحِصَي ٌناعللا نأ :لوألا مكحلا

 ةياور يف دمحأ مامإلا لاق ؛كلذك امهدحأ وأ «نيدودحم ريغ وأ فذق يف نيدودحم ءنّْيقساف

 ةرحلا نم دبعلاو «ةجوز تناك اذإ ةمألاو ةرحلا نم رجلا «َنوُبِعتلي جاوزألا ٌعيمج :روصنم نب قاحسإ

 نب ديعس ٌلوقو قاحسإو كلام لوق اذهو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ملسملاو «ةجوز تناك اذإ ةمألاو

 .راسي نب ناميلسو «ةعيبرو «نسحلاو «بيسملا

 ٍنيجوز ٌنيِب الإ نوكي ال ناعّللا نأ ىلإ ةعامجو «يروثلاو «يعازوألاو «يأرلا ُلهأ بهذو

 .دمحأ نع ٌةياور وهو «فذق يف نيدودحم ريغ نيرح نيلدع نيملسم

 هامسو :ٌةداهش هئاحبس هللا هامس دقو «ةداهشلاو َنيميلا :نيفصو عمجي ناعللا نأ نيلوقلا ذخأمو

 ناميألا مكُ هيلع بَّلغ نمف َنَأَش اَهَلَو يل ناك ُناَمَألا ًالؤَل :لوقي ثيح انيمي هللا ٌلوسر

 :اولاق «[5 :رونلا] «هحاأ هوي نول : ىلاعت هلوق مومعلو :اولاق .هنيمي حصي نم لك نم ّخِصَي :لاق

 .هباوجو دكؤملا مسقلا ركذ ىلإو ؛هللا مسا ىلإ رقتفم هنألو :اولاق ؛«ًانيمي» ٍقي هللا لوسر هاّمس دقو

فل رركت امل ةداهش ناك ولو :اولاق .ةداهشلا فالخب «ىثنألاو ٌركذلا هيف يوتسي هنألو :اولاق
 ءهظ

 ٌحِصَن ال يتلا جوزلا ةجاح نألو :اولاق .ةماسقلا ناميأك ؛راركتلا اهيف عرشي دق هنإف «نيميلا فالخب

 ىلإ وعدي امم هب لزني يذلا رمألاو ءءاوس هتداهش ّحِصَت نم ةجاحك ءدلولا يفنو ناعللا ىلإ ةداهشلا هنم

 امم ًاجرخمو ًاجرف هل ٌلعجتو «نيعونلا ٍدحأ ٌررض عفرت ال ةعيرشلاو ءرحلا لدعلاب ٌلزني يذلاك «ناعللا

 .(1١ةكو ١؛ةم) ملسمو «(9/415) يراخبلا هجرخأ (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لد ناعللا يف دي هللا لوسر مكخ

 الف ٌثيغتسي لب «جرخم الو هب لزن امم هل جرف ال «لالغألاو راصآلا يف رخآلا عونلا ٌعدتو هب لزن
 .ةحمسلا ةيفينحلا ةعساولا ٌةعيرشلا هابأت اذهو «هتداهش ٌخِصّت نم تعسو يتلا ٌةمحرلا هنع تقاض دق «هلثم ىلع تكس تكس نإو ؛ميظع رمأب مّلكت َمّلكت نإ «راجُي الف ٌريجتسيو «ثاُْي

 عي زمر هداه مش الإ كبش ل لكي لو مج م َنِرلَرَظ :ىلاعت هللا لاق :نورخآلا لاق
 :هجوأ ةثالث نم ليلد ةيآلا يفو «[* :رونلا] 4 دبس

 . ًاعوفرم ءاج اذهلو ءًاعطق ٌلِصّنم ٌءانثتسا اذهو ءءادهشلا نم مهّسفنأ ىتثتسا هناحبس هنأ : اهدحأ
 نأ نادم اَبَع ئرْيَوَل :لاقف ءانايب اذه هناحبس داز مث :ةداهش مهاعتلا نأب حرص هنأ :يناثلاو

 .[+ :روتلا] 4 توبزكلا نيل ُمَإ دأب تدم ع دب
 . مهمدع دنع مهئاقم ًامئاقو ءدوهشلا نم ًالدب هلعج هنأ :ثلاثلاو

 ١ ١ . ؛ديهمتلا» يف ربلا دبع نب رمع وبأ هركذ «قْيَرِفاَك َالَو نيكوُلمَم َنْيَب َناَعِل ال» :لاق كي ّيبنلا نأ ءهدج نع «هيبأ نع .بيعش نب ورمع ىور دقو :اولاق

 1 .2”ناعل ةئاَرضْلاو ميلا نيب سيكو نعل ِةووُهلاَو ميما نب سلو اعل ِدْبملاو ةرخلا َنَْب سلو نامل مألاو ٌرُخلا نيب َسسيَ :ٌناَعِل ْمُهَْيَب َسْبَل ةعَبرأ» :ًاعوفرم هدج نع «هيبأ نع ًاضيأ هثيدح نم ينطقرادلا ركذو
 ١ .هانعم ركذف ءعبرأ نيب ناعل ال نأ :ديسأ نب ٍباّتعِل لكي يبنلا ةيصو نم :لاق ءباهش نبا نع «'"”«هفنصم» يف قازرلا دبع ركذو
 ءهنم حصت نمم الإ ّحِصَي الق ءاهمدع دنع اهّماقم ًامئاقو «ةداهشلا ّلدب َلِمُج َناعّللا نألو :اولاق

 .دوهش ٍةعبرأ ًةلزنم هناعل ًاليزنت ءاهلوكُو جوّرلا ناعلي ةأرملا ٌدحُت اذهلو
 ام الول» :هيف ظوفحملاف هنَأَش اَهَلَو يل َناَكَل ءناَمْيألا ّنِم ىَضَم اَم الولا :ٌثيدحلا امأو :اوُناق

 نمف هِناَمِيَألا ّنِم ىَضَم اَم ًالْوَلا : هلوق امأو .«هحيحص» يف يراخبلا ظفل اذه ؛هللا باتك نم ىضم
 نب يلع لاقو .ءيشب سيل :نيعم نب ىيحي لاق .دحاو ريغ هيف ملكت دقو ءروصنم نب دابع ةياور
 .فيعض : يئاسنلا لاقو .يردق كورتم :يزارلا دينجلا نب نيسحلا

 انه اه جوزلاو هيلع ىَعَّذملا ىلع َنيِميلاو ءيعّدملا ىلع ةنيبلا نأ ةعيرشلا ةدعاق ترقتسا دقو
 .هبناج يف عرشُت مل انيمي ناك ولو «ةداهش هناعِلف ءِعّذُم

 نإو ةداهش كلذب يمسف ءهللاب دهشأ :هنيمي يف ٍنتلملا لوقلف ةداهش هّتيمست امأ :نولوألا لاق /
 لاق .اهلامعتساو اهتغل يف انيمي كلذ ُذُعَت ٌبرعلاو «قلطأ وأ َنيميلا ىون ءاوس ؛كلذب هثيمي تدقعنا هللاب دهشأ :لاق ول كلذكو «هباوجو مسقلاب هيف حّرصم وهو فيكو :اولاق . اهظفلب ًارابتعا ًانيمي ناك
 50 سيق

 َيِلاَمتنِماَمْئيِدنِماَهَلاذِْمَف اَهْبِجْأ ينل لاَدَئِعُدَهْفَأَن
 )١( فيعضو ؛يصاقولا نححرلا دبع دانسإلا يفو « 151/7 ينطقرادلا هجرخأ .

.6٠١ 
 ص هئاويد رظنا (*) .(11494) مقرب (؟)

 7-7-7-7: لل لح حبب بيبببيبيبيبيبببيبيبيبيبيبييبيييبيُ



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف كك هللا لوسر مكُح 1و

ار يا يك داعم كاز
 00 

 ىدحإ وه امك للاب :ْلُقي مل ولو نيميلا هب دقعنت ؛دهشأ» : هلوق نإ :لاق نمل ةجح اذه يفو

 ؛هللاب دهشأ :هلوف نأ امك ءنيرثكألا وق وهو ءقينلاب الإ ًائيمي نوكي ال :ةيناثلاو .دمحأ نع نيتياورلا

 . هقلطمب نيرثكألا دنع نيمي
 «ءادهشلا نِم مهَسْفنأ هناحبس هؤانثتسا امأو :اولاق

كي ملو :ىنعملاو «ريغ ىنعمب ةفص :انه اه «ةّلإط :ًالوأ لاقيف
 نإف «مهسفنأ ٌريغ ءادهش مهل ن

 «آلإ» ب فصوُيو (45لإ9 ىلع ًالمح ريغ ب ىنثتسُيف «ءانثتسالاو ةيفصولا ناضواعتي 4ةّلإظو ًاريغ

 . (ريغ١ ىلع ًالمح

 «ميمت ينب ةغل ىلع ًاعطقنم نوكي نأ زوجي نكلو ءءادهشلا نم ىنثتسم 4 ْجُهَمُدنأ نإ :ًايناث لاقيو

 .لاصتالا يف مهو زاجحلا لهأ لِدْبُي امك «عاطقنالا يف نولدبُي مهنإف

 يوق اذهو .مهلوق لوبق يف مهتلزنم مهلّدن هنأل ءادهشلا نم 4ْمُهَمْشَنأط ىنثتسا امنإ : ًاثلاث لاقيو

 هللا ءاش نإ هريرقت يتأي امك حيحصلا وهو «تلكت اذإ جوزلا ناعتلاب ةأرملا محري نم لوق ىلع ًادج

 .ىلاعت

 «راركتلاو مسقلاب ةدّكؤم ةداهش رهف ؛ةداهشلاو نيميلا :نيفصولا عمجي مهناعل نأ حيحصلاو

لاحلا ءاضتقال راركتلاو ةداهشلا ظفلب ةظّلغم نيميو
 ةرشع ديكأتلا نم هيف ربتعا اذهلو ءرمألا ديكأت 

 :عاونأ

 .ةداهشلا ظفل ركذ : اهدحأ

لا هئامسأ يناعمل اهعمجأو هئاحبس ٌبرلا ءامسأ دحأي مسقلا ركذ : يناثلا
 هللا مسا وهو «ىتسح

 .هركذ لج
 يذلا لعافلا مساب هنايتإو ««ماللاو «نإ» نم «هيلع مسقملا هب دٌكؤُي امب باوجلا ٌديكأت : ثلاغلا

 .بذكو قدص وه يذلا لعفلا نود بذاكو قداص وه

 .تارم عبرأ كلذ ٌراركت : عبارلا

 .نيبذاكلا نم ناك نإ هللا ةنعلي ةسماخلا يف هسفن ىلع هؤاعد :سماخلا

 باذع نِم ُنوهأ ايندلا باذع نأو ءهللا باذعل ٌةبجوملا اهنأ ةسماخلا دنع هرابخإ :سداسلا

 .ةرخآلا

 ًائراد اهناعل لعجو «ٌسبحلا وأ ٌدحلا امإ وهو ءاهيلع باذعلا لوصحل ىضتقم هناعل لعج : عباسلا

 . اهنع باذعلل

 .ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ ءامهدحأ ىلع باذعلا بجوُي ناعللا اذه نأ : نماثلا

 .قارفلاب اهرسكو ءاهتيب ٌُبارخو «نيتعالتملا نيب ُنيرفتلا : عساتلا

أش ناك املف ءامهنيب ميرحتلا ماودو ةقرفلا كلت ديبأت :رّشاعلا
 َلِعُج ؛نأشلا اذه ناعللا اذه َن

 ُةآرملا تلكن نإف «دهاشلاك هلوق لوبقل نعتلملا لعجو «نيميلاب ةنورقم ةداهشو «ةداهشلاب ًانورقم ًانيمي

 تنعتلا نإو .اهيلع هبوجوو «هنع دحلا طوقس :نيئيش هّتيميو هثداهش تدافأو ءُتَّدُحَو هتداهش تضم

لا طوقس هناعل دافأ ءاهنم رخآ ناعلب هناعل تضراعو ةأرملا
 ةداهش ناكف ءاهيلع هيوجو نود هنع دح



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لذدف ناعللا يف دي هللا لوسر مكُح

 ٌةداهشو «ةداهشلا ىنعم اهيف نيمي هنأ اذهب رهظ دقو نوُنقوُي موقِل ًامكح وللا نم نسخأ نمو ءمكحلا نم نوكي ام ٌنسحأ اذهو ءاهيلع هبجوأو نع دحلا طقسأف ءهقدص ىلع ًارهاظ ًاليلد ناكف ءاهلوكنو ٍهدُجأتب هّقح يف نيميلاو ةداهشلا ٌبناج ّيوق ءاهّلوكن كلذ ىلإ مضنا اذإف .هدحو اهيلع هتداهش درجمب كب الذ ةداهش ناك نإو .هفلح درجمب ٌدحت ال يهف ةضحم ًائيمي ناك نإ هنأل ءاهنود هيلإ ةبسنلاب نيميو

 .هب جتحي نم بيعش نب ورمع نود سيل :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق «زوافمو ُكِلاهَم ورمع ىلإ هقيرط يف نكلو ءورمع ىلإ هلوصوب ًاحيحص ناك ول هتلالد َنيِبأ امف «هدج نع ءهيبأ نع «بيعش نب ورمع ٌتيدح امأو
 . يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثع ثيدحلا قيرط ىلعف «ينطقرادلا هاور يذلا رخآلا هثيدح امأو

 .ةعوطقم هب قيرطلاف «مهعامجإب كورتم وهو
 .رخآ نأش اهل ناكل «نيّنعالتملا نيب لصف يذلا هللا مكح نم ىضم ام الول :كَو دارأو «نينعالتملا نيب هب مكح يذلا هُمكح ىلاعت هللا ٌباتكو هللا باتك يف يه ةروكذملا ناميألا لب ءرخآلا ىلع هميدقتو «نيظفللا ٍدحأ حيجرت ىلإ جاتحيف .«ناميألا نم ىضم ام الول»و ,؛ىلاعت هللا باتك نم ىَضَم ام الولا :ِهلَك هلوق نيب يفانت الو هُقْدِص َمِلُع نمم ةعيشلاو ةئجرملاو ةّيِردقلا ّنِم ةعامجب ُجاجتحالا :«حيحصلا» يفف يثيدح ٌّدر بجوي ال اذهو ءردقلا ىلإ ةيعاد يردق هنأ هيلع بيع ام رثكأف .روصنم نب داّبع ىلع هيف مكقلعت امأو هب سأب ال هداتسإو .27«هنئس» يف دواد وبأ هاور ثيدح وهو ««نأش اهلو يل َناَكل .ناميألا نم ىضم ام الولا :هلوقل مكُدر امأو :اولاق .امهنيب َنِعالُي ال نأ هيِصوُي ىتح ةتبلا ينارصن الو يدوهي ةكمب نكي ملو ةكم ىلع هيف يبنلل ًالماع ناك ديسأ نب ٌباّنَعو ءاهب ٌجَتْحُي ال ةفيعض مهدنع ّيرهزلا ليسارمف «قازرلا دبع ٌتيدح امأو
 حجارلا بناجلا ٌةوق تبهذل «ًامئاد دحاو بئاج نم ٌنيميلا تعرش ولو «ناكمإلا بسحب حلاصملل هئاضتقاو عراشلا ةمكح لامك نه اذهو .قحتساو فلحا :هل لاقيف «هبناج يف نيميلا تراص «لوكتلاب هبناج يوق امل حيحصلا ىلع كلذكو ؛هبناج يف ُنيميلا تناك ثوللاب ةماسقلا يف يعدملا ٌبناج يوذ املف «هبناج ىف ٌنيميلا تعرش ؛ةيلصألا ةءاربلاب ًايوق هيلع ىعّدملا ٌُبناج ناك املف «نييعادتملا ىوقأ ةبنج نم نوكت نيميلا نأ ةعيرشلا ٌةدعاقو ءِثْوّللاِب مهبناج ةوقل اذهو «ّنيعّدملا ناميأب أدبي نأب ةماسُقلا يف ترقتسا دق لب ءاذه ىلع ٌرِقتست مل ًةعيرشلا نأ :اهدحأ :هوجو نم هباوجف هيلع ىَعَّذملا بناج يف نيميلاو .يعّدملا بناج يف ةداهشلا نأ ىلع تّبقتسا ٍةعيرشلا ةدعاق نإ :مكّلوق امأو :اولاق

 . ةحلصملاو ةمكحلا ٌةياغ وه هب ءاج يذلاف «كلذ ىبأت عراشلا ةمكحو رده 0
 هلاميأ نكت مل امل نكلو «هناعلب ُتَّدُحَف ءًاعرش اهيلع ىنزلا مكح توبثب كلذ ٌلقتساف ءمهّماعو مهضاخ سانلا بولق يف ًادج ٌرمألا يوق ةأرملا ٌلوكن هيلإ فاضنا اذإف «ًارهاظ ًاثول اذه ناكف ءهيلإ ءيش هركأو ؛هيلع ٌشوشأ كلذ لب .روجفلا ىلإ هلهأ ةبسنو ؛هشارف داسفإو «هتمرح كته يف ضرغ هل سيل ججوزلاو « هّئهبتو اهانز ُركْنُي ةأرملا نإف ءاهبناج نم ىوقأ انه اه جوزلا بناجف ءاذه َتِرْع اذإو

 .(5؟05) مقرب )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف دلي شا لوسر مكخ ليفوا

 ٌباذع ٌباذعلا اهب اهنع أردي ءاهلثم ىرخأ ناميأب اهَّضراَعُت نأ اهل ناك «ٌةقيقح ةعبرألا ءادهشلا ةلزنمب

 «ٌةقيقح ٌةنيب هئاعِل ناك ولو [؟ :رونلا] 4مم نم ُهَمَلَط اََيَدَع دبله : ىلاعت هلوق يف روكذملا ٌدحلا

ناثلا لصفلاب ُحِضّتي اذهو ءًائيش اهنع اهئاميأ تعفد ايل
 نأ وهو ءكي هللا لوسر ءاضق نم دافتسملا ي

أ رقت ىتح ُسَبَحُت وأ ٌدَحُت لهف «نِتلت مل اذإ ًةأرملا
 «يعفاشلا لاقف «ءاهقفلل نالوق هيف ؟نعالُث و

 «َنِعالث وأ ٌرِقُثت ىتح ُسِبحُت :دمحأ لاقو .زاجحلا ٍلهأ ٌلوق وهو ءَّدَحُت : فلخلاو فلسلا نم ةعامجو

 . اهُليبس ىّلخُيو ٌسّبحت ال :ةيناث ةياور هنعو .قارعلا لهأ ُلوق وهو

يب لجرلا َناَعِل ناك ول :مهقفاو ْنَمو قارعلا لهأ لاق
 هلاقسإ كلمت مل ءاهيلع ّدحلا ُبِحوُت ن

 .ةعبرأ اهيلع دهش ول امك «ةئيبلا بيذكتو «ناعللاب

دحت مل هريغ ةثالث عم اهيلع دهش ول هنألو :اولاق
 ىلوأ هدحو هتداهشب ٌدحُت ال نالف «ةداهشلا هذهب 

 .هّدح اهّناعِل بجوُي مل امك ءرخآلا ٌّدح ٌبِجوُي الف «نيئعالتملا ُدحأ هنألو :اوُلاَق .ىرحأو

 . عّدم انه اه جوزلا نأ بير الو 22«يعّدُملا ئلَع ٌةئيَبلا» :ذيي يبنلا لاق دقو :اولاق

نع دحلا طاقسإ هناعل بجوم نألو : اولاق
نلا لاق اذهلو ءاهيلع دحلا ّباجيإ ال هسفن 

 : طك ىب

جومك «جوزلا يفذق ٌبجوم نإف ««كِرْهلَظ يف ٌدَح الإو ٌةئْيبلا»
 هللا لعجف ءٌّدحلا وهو يبنجألا يفذق ب

و «ناعللاب هنم صلختلا ىلإ ًاقيرط هل هناحبس
نيرمأ ّدحأ ةأرملا ىلع دحلا ةماقإ قيرط لعج

 ةعبرأ امإ :

ب رمعك «ةباحصلا نم هب ُدُحَي نم دنع ُلَبَحْلا وأ «فارتعا وأ «دوهش
 لاق دقو ءهقفاو نمو باطخلا ن

ناك اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم ىَنَر نم ّلُك ىلع ٌبِحاو ٌمجرلاو :كي هللا لوسر ربنم ىلع باطخلا نب رمع
 

 قيرط العجف «هنع هللا يضر ٌيلع لاق كلذكو (/”كارتعالا وأ «لَبَحلا ناك وأ ءٌةنيب تماق اذإ ًانضحم

 .ناعللا اهيف العجي مل ةثالث ٌدحلا
0 

لا اهيلع بجي الف ءاهانز ققحتي مل هذهف ًاضيأو :اولاق
 ناعلب ُنوكي نأ امإ اهانز ققحت نأل ءدح

 ٌروجي الو ءاهفذاق ىلع دح كلذ دعب بجو املو ءُدحلا اهناعلب ظْقسي مل هب ققحت ول هنأل ءءّدحو جوزلا

 ؛لوكنلاب بجي فيكف ءٍتاهّشلاب أردُي ٌّدحلا نإف «لوكتلاب تبثي ال ّدحلا نأل «ًاضيأ اهلوكتب ققحتي نأ

ءاَهِرَفَح ةدشي نوكي نأ لمتحي لوكتلا نإف
قملا كلذ يف اهشهدي وأ ءاهناسإ ةلقعل وأ 

 حافلا ما

ام فعض ددعلا نم هتنيب يف ٌريُمعا يذلا ٌدحلا ثبثي فيكف «بابسألا نم كلذ ريغل وأ «يزخملا
 ربتعا 

 ةنيبلاو رارقإلا نم لك يف ٌريُثعاو «ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلاب تارم عبرأ هرارقإ يفو «دودحلا رئاس يف

 ءامدكأو قرطلا غلبأب ٌدحلا تابثإل ًاعفدو «رتسلا يف ةغلابم هب حيرصتلاو لعفلا فصو نّئضتي نأ

ىضقي نأ ٌروجي فيكف :ةهبش ىندأب ٌدحلا طاقسإ ىلإ ًالسوتو
 ال ةهبش هسفن يف وه يذلا لوكتلاب هيف 

 ١ ؟لاومألا ادع اميف الو ةتبلا تابوقعلاو دودحلا نم ءيش يف هب ىضقُي

ال ىلاعت هللا همحر يعفاشلاو :اولاق
د امف مهرد يف لوكدلاب ءاضقلا ىري 

 ىندأ يف الو ءهنو

 مث ءاهناسلب تّرقأ ول اهنألو ءًاطوقس اهعرسأو ءًتوبث اهيعبأو رومألا مظعأ يف هب ىّضقُي فيكف «ريزعت

 «؟نيحيحصلا» يف تسيل ةدايزلا هذهو :: م" /ه ؟حتفلا» يف ظفاحلا لاقو «سابع نبا ثيدح نم 2707/٠١ يقهيبلا هجرخأ (1)

 597/1 «يرعلا نبا ماكحأ» يف هيلع مالكلا تيفوتسا دقو .نسح اهدانسإو

 )١191(, ملسمو :(5899) يراخبلا هجرخأ (7)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لدم ناعللا يف دلي هللا لوسر مكُح

 :نيهجول امهب هققحتب لاقي نأ زجي مل ءاهانز ققحت يف امهنم دحاول ريثأت ال هنأ رهظ اذإو .ىلوأ اهتءارب ىلع نيميلا نِم اهعانتما درجمب بجي ال نآلف ٌدحلا اهيلع بجي مل ,تعجر
 .اهلوكني الو جوزلا ناعلب ٌلوزي ال اهناسل ةلقُمو ؛قطنلا نع اهزجعو ٍرْمَحلا ةدشو «عمجلاو ماقملا كلذ ةبيهو ءاهئايح طرفل اهلوكن ّلامتحا نإف «قساف ةئام ةداهشك ءرخآلا ىلإ امهدحأ مضب لوزي ال ةهبشلا نم امهنم دحاو لك يف ام نأ :امهدحأ
 . قوقحلا رئاسك لوكتلا عم نيميلاب هيف ىضقي ال ةدرفملا نيميلاب هيف ىضقي ال ام نأ : يناثلا
 . لبحلا وأ فارتعالا وأ ةنيبلاب نوكي امنإ ّدحلا نإ :امهنع هللا يضر يلعو رمع لوق نم مدقت امب اذه ُحَجرُي دقو «همايق عم ٌدحلا ٌثبثي الف ؛لامتحالا كلذ ٍتاجرد ىندأو ءجراخ نم ليلدب الإ ديقملا ىلع ثدي ال قلطملا ىلع لادلا َّنإف ءهب ٌّدحلا ةدارإ نيعتي الف «ةبولطملا ٌةيوقعلاو ٌسبحلا هب داري نأو ٌذحلا هب دارُي نأ زوجي انه اه باذعلاف [8 :رونلا] «دَبعَت نأ َباَلَمْلا ان انرْيَول :ىلاعت هلوق امأو :اولاق
 .ةنيبلا لمكت مل ول امك ءاهليبس ةيلخت بجيف ءدحلا اهيلع ٌبجي ال اهنأل ركب وبأ اهراتخا ءاهُليبس ىلخي :ةيناث ةياور ىلاعت هللا همحر هنعو !ناعللا تبأ اذإ فيكف «تعجر اذإ اهمجرأ مل ءاهناسلي ترقأ ول اهنأل «مجرلاب اهيلع مك نأ ُتْبِمو ؛هيلع اهثربجأ ؛لجرلا ناعتلا دعب ّنَِتلت نأ ةأرملا تبأ اذإ :دمحأ لاقف «ْنِعالُت مل اذإ اهب عصي اميف ءالؤه فلتخا مث
 ؟نآرقلا رهاظل ٌةفلاخم اّلإ اذه لهو «ناعي ريغي ٌباذعلا اهنع أرديو ءاهليبس ىَلَخي فيكف ؛هريغ وأ سبح نم ام وجوب اهيلع لد الو ءظفللا يف ركذُت مل ٍةبوَقُع ىلإ فرصني نأ زوجي الف دهعلا مالب ًافعمو ءًافاضم هركذف ءاعطق ٌدحلا ٌباذع اذهو ؛[؟ :رونلال < نمؤلا ني ملط اَْبَدَح ْدَبَْلِاط : ىلاعت هلوق يف روُكْذَملا وه اهناعلب اهنع عوفدملا باذعلاو ءاهّئاعل الإ اهنع هعفدي ال هنأو هَّدِجُو دق يويندلا باذعلا ببس نأ ىلع لدي اذهو «[0 :ررعلا] كرم يدم مَ ديم نأ باد اع ايم :ىلاعت هلوقب كلذ حضوأو ٌةداهش مهناعل نأب حّرصو ؛مّدقت امك ءادهش َنيِنعتلملا جاوزألا لعج لب «مهماقم ًامئاقو «دوهشلا نع ًالدب جوزلا ٌناعتلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ٌمولعم :ٌدحلل نوبجوملا لاق : لصف
 .ٌدحلا اهيلع بجي نعالت مل اذإ ٌةجوزلا كلذكف «فذقلا ٌدحح ٌُدحُي نعالُي مل اذإ جوزلا نأ امكف ءاهنع ىنّزلا ٌدح باذعل ًائراد ةجوزلا ٌناعِل لعجو ؛هنع فذقلا ٌدحل ًاثراد جوزلا َناَعِل هناحبس هللا لمج دقو :اوُناق

 . اهنع هُؤَرْذيَو ,باذعلا نم اهصّلْخُي امع اهّضارعإو ةأرملا ٌلوكن يهو ىتدّكأو هتّوق ةنيرق هيلإ فاضناو ءهلّمع ىضتقملا َلِيَع ؛كلذ نع تلكنو «لعفت ملف اهتحاس ءىربُي امب اهنابتإو هتضراعم نم تنكُ اذإف ؛جوزلا ناعل ٍدرجمب ةأرملا دحل هجو الف «بذاك امهدحأ نأ ملعي هللاو ءانل رخآلا ىلع نيناعللا دحأ ٌحيجرت رهظي الف ذئنيحو «هريظن ناعلب هتضراعم ةأرملل لعجو ؛ةنيبلا مكحب هّدحو ٌلِقتسي ملف «ةئيبلا ةبترم نع لزن َمَرَج ال دوهشلا نع ًالدب جوزلا ُناعِل ناك املو ؛مارحلاو لالحلا لّصف يذلا هلّصفو ءماكحألا نِم هّريظن عرش يذلا هَعرَش هسفنب مئاق لصأ وه لب ؛تانئيبلاو ىواعدلا ماكحأ ىلإ دودرم ريغ هسفنب لقتسم مك ناعُللا مكح نأ :باوجلاف . يبنجألا ةداهشك ؛نامللاب هطاقسإ يه كلمت مل اهيلع ّدحلا بجوُت ب ناك رل جوزلا ًناعل نإ :مكلوق امأو :اوُناق

"0 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف لَو للا ٍلوسر مكح ١1و

ل هريغ ةثالث عم اهيلع دهش ول هنإ :مكّلوق امأو :اولاق
 هتداهشي ٌّدحُت فيكف (ةداهشلا هذهب َّدَحُت م

 نع اهلوكنو «تارم سمح هناعل عومجمب تَّدُح امنإو «ةدّرجم ةداهشب دحُت مل اهنأ هباوجف ؟هّدحو

 نظلاو «هلوق ةحص ىلع ةوقلاو روهظلا ةياغ يف ليلد كلذ عومجم نم َماقف «هيلع اهتردق عم هتضراعم

افتسملا نظلا نم ريثكب ىوقأ هنم دافتسملا
 .دوهشلا ةداهش نم د

آلا دح بجوُي الف نيئاعللا دحأ هنإ :مكّلوق امأو
 نأ هباوجف .هّدح اهّناعِل بجوُي مل امك «رخ

 لصنلا ٌلدف [8 :رونلا] 4َدَبْمَت نأ ٌباَدَمل اْنَع ادري :ىلاعت لاق امك «باجيإلل ال عفدلل عرش امنإ اهناع

 رخآلا ىلع ٍنيناعللا دحأ ٌسايقَف ءبجوم ال ءىرادو عفاد اهناعلو «دحلا باجيإل ضتقم هناعل نأ ىلع

 ٠ لطاب وهو امهنيب هناحبس هللا قّرف ام نيب عمج

يِعَّدُملا ىلَ ٌةّيبلا» : لك ئبنلا ُلوق امأو :اوُناق
 نأ َبير الو هلي هللا لوسرل ٌةعاطو ًاعمسف (؟

 ةنيب ىرجمو «موق دنع اهرارقإ ىرجم يراجلا اهّلوكن اهيلإ مضنا دقو «ةئيب رركملا ٍروكذملا جوزلا ناعل

 يف ٌدَح اّلِإو ٌةنيبلا» :هل لاق هي ّيبنلا نأ هيلع لديو «تانيبلا ىوقأ نم اذهو «نيرخآ دنع نيعدملا

دنع هلق امنإو ءاذه هناحبس هللا لطبُي ملو ««كرهظ
 نع زجعي هنع دحلا طقسُت ةلصفنم ةئيب نع هزجع 

 لوكن وهو «لصفنم ٍوَقُم اهل ربتعا ءةبترلا يف اهنود تناك املو ءاهتماقإ نِم نكمتي ةنيب ىلإ ءاهتماقإ

 . اهنكمتو اهتردق عم اهتضراعمو ءاهعفد نع ةأرملا

 نإف ءهرخآ ىلإ اهيلع ٌدحلا ُباجيإ ال هسفن نع دحلا طاقسإ هناعل بجوم نإ :مكتوق امأو :اولاق

ف هسفن نع دحلا ظاقسإ هبجوم نم نأ مّثدرأ
ج طقسي هنع ٌّدحلا طوقس نأ مثدرأ نإو ؛قح

 «هبجوم عيم

عوقو نإف «ًاعطق لطابف «هاوس هل بجوم الو
 «تقؤملا وأ ءدّبؤملا ميرحتلاو قيرفتلا بوجو وأ «ةقرفلا 

 ءدحلا باذع امإ ةجوزلا ىلع باذعلا بوجوو «ناعللاب هيفن يف ىفتكملا وأ ءهيفنب حرصملا دلولا يفنو

 نع فذقلا دح طوقس بجوي امنإ :لاقي نأ حصي الف «ناعللا بجوم نم كلذ َّلُك ءسبحلا باذع وأ

 .طقف جوزلا

 وأ «يارتعالا وأ «ةنيبلا امإ :ءايشأ ةثالث دحأب ىنزلا ّدح اوُلعج ةباحصلا نإ :مكّلوق امأو :اولاق

 ًافالخ ناعللاب اهيلع ّدحلا باجيإ ناك نإ :نوُلوقي مكيعزانم نأ :هّياوجق ءاهنم سيل ٌثاعللاو ِلّبَحلا

 طاقسإ مكل غّرس يذلا امف ءرهظأو مهفالخ يف ّلخدأ لبحلاب ٌّنحلا طاقسإ نإف «ةباحصلا ءالؤه لاوقأل

 هذه ريغب ٌدحلا باجيإ يف مهتفلاخم مكيعزانم ىلع مّرحو «مهتفلاخم حيرصو «لبحلاب هويجوأ ٌدح

:هجوأ ةثالعل «مكنم ٌرذعأ مهنأ عم «ةثالثلا
 

س موهفمل ةفلاخم وه امنإو «مهلوق ٌحيرص اوفلاخُي مل مهنأ :اهّدحأ
 ةفلاخم وهف «هنع اوُثتك

 . مهلاوقأ حيرص متفلاخ متنأو «مهتوكسل
1 

هفلاخ دق ٌموهفم هوفلاخ ام ةياغ نأ : يناثلا
لف ءّدحلا باجيإب مهنم ةعامج نع ٌحيرص 

 ام اوفلاخُي م

ل ًاقوطنم مُكفلاخ معنأو «ةباحصلا هيلع ٌعمجأ
اجيإ وهو ءانه اه ةتبلا فلاخم هيف مهل ُمَلْغُي ا

 ّدحلا ٌب

للا يضر يلعو رمع ةقلاخم طق يباحص نع ظفحُي الف «ليحلاب
 هب دحلا باجيإ يف امهنع ه

و «تمّدقت يتلا ٍةَليألا كلت قوطنمل ٌءوهفملا اذه اوفلاخ مهنأ :ثلاغلا
 اع اًنريَوَل : هلوق موهفمل

 هم يم و
:مهلوقب دحلا طوقس موهفم نم ىوقأ ٌعوهفملا اذه نأ َبْيَر الو ء14 :رونلا] هّدَبتَت نأ ٌباَدَمل

 تناك اذإ 



 () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليل ناعللا يف كي هللا لوسر مكُح
 .ررقت امك تانيبلا ىوقأ نم ةأرملا ٍلوكن عم ناعللا ٌّنإف ؟ةباحصلا لاوقأل قفاوم مهُلوقو فيكف ؛ٌةباحصلا اوفلاخ دق اوناك ول اذه .ىلوأو هنم ىوقأ وه امل ًاموهفم اوكرت مهف ,ارتعالا وأ ٌلبحلا وأ ٌةنيبلا

 : كو هللا لوسر يده كلذ ٌرُضَي اذامف «ضقانت لوكتلاب ضقي مل نم نأ بهف ءهريغل ٌدوصقم عبتف كلذ ىوس نّبضت امو .هماكحأو هتيضقأو هتريس يف لكي هللا لوسر يده دّرجم هب اندصق امنإو «نيملاعلا نم ٍدحأ ًةَرصن هب اندصق الو ءاذه انياتك عضو اذهل 01 سيلو «ةمثألا نم هريغل الو يعفاشلل هيف رصتنُي ال عضوم اذهف .ةّيب لمكأ هل ربتعاو «هرتس يف ٌعِراّشلا ََلاَب دح ةماقإ يف هب يضقيو ,مهرد يف لوكنلاب يضقي ال فيك ٌيعفاشلل ًابجع :مكلوق امأو . .هب هتوقل ريغ عم هب لقتسيو ءهسفنب مكحلاب َلِقتسي مل درفم ُلُك ُنأش اذه ذإ ءأعم اههلالقتسا مدع هنع هفعضو ٌدحلاب نيرمألا ٍدحأ لالقتسا مدع نم مزاي الد ءامهب نحت هنأ :هّبارجف ءامهب وأ ءاهلوكنب وأ ءجوزلا ناعلب ققحتي نأ امإف ءققحت ول هنإ :مكلوقو . اهنم كلذ يف هل ضرغ ال ُجوزلاو ءاهجوز ىلع اهداسفإو اهكتهو اهفذق يف ًاضرغ مهل لعلو «دوهش عبرأب ققحتلا نم ىوقأ هنم ةنكمم ةضراعم نع اهضارعإ عم رّركملا دكؤملا هناعل نِم ٌدافتسملا َىٌّحتلا نأ ٌبير الو ءاهناعلب ًاّردملا ٌباذعلا اهيلع بجو امل الإو ءًاعطق لطابف هثوبث حّجرتي ال ثيحب هءارسلا ىلع هيف كوكشم هنأ ققحتلا مدعب مثدرأ نإو .رابتعالا اذهب ًاققحم ىنّرلا لعجت ال مهئداهش ذإ «ةعبرأ ةداهشب ٌدحلا ّميقأ امل ًاطرش اذه ناك ولو ,دحلا ةماقإ يف طرتشُي ال اذهف «تامرحملاك هب ٌعوطقملا ٌنيقيلا قيقحتلاب متدرأ نإ : هباوجف :هرخآ ىلإ ءاهانز ققحتي ْمَل : مكلوق امأو :اولاق
 هزاع كنع وهاظ ةاكَش ٌكْلِتو

 . ؟درجم لوكنب مكحي نأ همزلي نيأ نمف ىنأش اذه ام هنراق دق لوكنب مكح امنإ هللا همحر يعفاشلاو «نيقداصلا نمل هنإ تارم ٌعبرأ هناميأ َدْهَج هللاب هفلح دعب ًايذاك ناك نإ ةنعللاب هسفن ىلع وعدي «نيملسملا دهشمب ميظعلا ماقملا كلذ يف هبحو هسفن ةماقإو ءاهتيب بارخو اهتحيضفو «هتأرما ىنزل ءجوزلا ةهاركب لاحلا ةداهش عم ةنيبلا ٌماقم جوزلا قح يف ميقأ ٌرّركم ٌدّكؤم ناعتلا هّنراق دق ٍلوكُت نيبو «هل ةوق ال درجم ٍلوكن نيب قرف هنإف «ضقانتي مل ىلاعت هللا هَمِحَر ّيعِفاَّشلا نأ ىلع
 . ًافنآ ررقت ام هباوجف ؟نيميلا نم اهعانتما رجب بجي فيكف ؛ٌدحلا اهنع طقسل ؛تعجر مث ىنزلاب تّرقأ ول اهنإ :مكلوق امأو :اولاق
 نع اؤرْدَو» : ىلاعت هلوقب هنيعب هداعأ مث 1” :رونلا] 4 نييزنلا ني ٌةَمْلط اَبِلَدَع َدبَتْلَو» : هلوقب ةروسلا لوأ يف هب حرص دقو فيك «باذعلا كلذ نم ةيدفو ٌةرهظ هناحبس هعرش اذهلو «ةرخآلا ٍباذع نم هل ءادِف وهو ءدودحملا ٌباذع هنإف ًاعطق ٌدحلا وهو ايندلا ٌباذع وه امنإو ءاهيلع بجو اذإ هؤردي ال اهناعل نإف اعطق لطاب ةرخآلا باذع ىلع ةيآلا لمحو «ةرخآلا ٌباذع وأ ءايندلا ٌباذع امإ «ًروكذملا ٌباذعلا نأ : هباوجف .هريغ وأ سبحلا ٌتاذع وه اهناعلب اهنع ًاَرْدُملا َباذعلا َّنِإ :مكلوق امأو :اولاق
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 0030 سس َرَسَقُت ىّتح هريغ ُباذع انه نيأف ءاهناعلب هعفد نم اهنّكم ٌدوهشملا ُباذعلا وه اذهف ء[4 :رونلا] 4 بدم

 7١. ص «نييلذهلا ناويد» رظنا «بيؤذ يبأل تيبلا )١(
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف لك للا لوسر مكخ 1و

ب يا ييداعم دار
 000 

 هللابو «هايإ الإ يضترن الو ءهاوس ُدِقَتعَ ال يذلا حيحصلا ُلوقلا وه اذهف ءاذه نبت اذإو !هب ٌديآلا

 . قيفوتلا

وكن ٌمكح امف «هفذق دعب ناعللا نع جوزلا لكت ولف :ليق نإف
 دنع يفذقلا ٌّدح ٌدَحُي :انلق ؟هل

 كلذ يف فلاخو «مهباحصأو دمحأو كلامو يعفاشلا ٌلوق وهو «فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج

 جوزلا ذق بجوم نأ ىلع ينبم فالخلا اذهو «ةجوزلا ّدِقُب وأ « َنِعالُي ىتح سبحُي :لاقو ةفينح وبأ

 لوق :لوألاف ؟هسفن ناعللا هبجوم وأ «ناعللاب هطاقسإ هلو «يبنجألا فذقك «دحلا وه لَم هتأرمال

 أهي ل م يكستتلا هَ يأهل : ىلاعت هلوق مومعب هيلع اوُجتحاو ؛ةفينح يبأ لوق :يناثلاو .روهمجلا

 هلوقبو كِرْهظ يف ٌّدَح ْرَآ ُةيَبلا» :ةيمأ نب لالهل لي هلوقيو «[4 :رونلا] «ةدلج يت زمول ةَبْش ومي

 مل ولف «ناعللا يف هعورش لبق ةيمأ نب لاله هلاق اذهو :«ةّرخآلا ٍباَّذَع ْنِم ُنّوْهَآ اًينُدلا ُباَّدَع» :هل

 اهفذقب َّنُحَق ءدوقلا اهنيبو هنيب يرجي ةفيفع ةرح فْذَق هنأبو «ىنعم اذهل نكي مل «هفذقب ٌَدَحلا بجي

ع بجول ءاهناعإ دعب هسفن ٌبّذكأ مث ءاهنعال ول هنأبو «يبنجألاك
 ٌببس هفذق نأ ىلع لدف ءٌّدحلا هيل

 وبأو «ناعللا دعب هسفن هباذكإب بجو امل ًاببس نكي مل ول ذإ «ناعللاب هظاقسإ هلو «هيلع دحلا بوجول

 ىنح ٌسِيح «نعالُي مل اذإف ءاهرارقإ امإو «هناعل امإ : نيرمأ دحأ بجوُت ىوعد اهل هفذق :لوقي ةفينح

 ؛ةفوذقملا دنع هل ٌّقح ال هنإف «يبنجألا فذق فالخب اذهو «ىوعدلا ٌبجوم لوزيف ّرِقُث نأ الإ «نعالي

اهبجوم ناكف ءاهضرع ىلع هنم ةيانج ُهفذق لب :نولوقي روهمجلاو ءًاضحم ًاقذاق ناك
 فذقك ٌّدحلا 

 ُفذقلا هبجوُي ام طاقسإ كلم ءهيف اهتنايخو هقحل اهفالتإب اهيلع ىوعدلا ٌةبئاش اهيف ناك املو « ىبنجألا

 لقتساو «هّلمع ٍفذقلا ىضتقم لمع «هنم هنكمتو «ناعللا ىلع هتردق عم ْنِعالُي مل اذإف «هناعلب ّدحلا نم

 . قيفوتلا هللابو هل ضراعم ال ذإ ءّدحلا باجيإب

 ني هنإف هوه هآر امب ال هللا هارأ امبو ء يحولاب يضقي ناك امنإ لي هللا لوسر نأ :اهنمو :لصف

 يفو كيف لزن دق» :ٍلئنيح رميوعل لاقف «نآرقلا لزنو :يحولا هءاج ىّتح ِنْيَنِعالتملا نيب ٍضْفَي مل

 زموأ مل مكيف اَهتلَدْخأ ِةَئُس ْنَع َّلَجَو ٌوَع هللا يتّلأسَي ال» : كي لاق دقو .ءاهب تأف بهذاف «كتبحاص

 «ماكحأ ىلإ ٌمِجْرَت ال يتلا ةيئزجلا رومألا امأو «ةيلكلا نئسلاو «ماكحألاو «ةيضقألا يف اذهو 20ءاَهب

مم كلذ وحنو «نّيعم لجر ريمأتو «نّيعم لزنم يف لوزنلاك
 هلوقب اهب ٍرومأملا ةرواشملاب قلعتم وه ا

 نأش يف هي هلوق اذه نمو «لخدم اهيف يأرلل كلتف :نارمع لآ] 4ِريَأْلا يف َُهَرواَكَول : ىلاعت

 . رخآ ءيش ةيلكلا ُننسلاو ٌماكحألاو «ءيش مسقلا اذهف هيأ ّيأَر َوُه اَمّنإ) : لخنلا حبقلت

 ناعللا نأ نايب اذه يف ناكف ءهترضحي انعالتف اهب يتأي نأب هرمأ لك ىبنلا نأ :اهنمو :لصف

نأ ةيعرلا ٍداحآل سيل هنأو «هبئان وأ مامإلا ةرضحب ُنوكي امنإ
 ةماقإ هل سيل هنأ امك ءامهنيب ٌنِعالُي 

 .هبئان وأ مامإلل وه لب ءدحلا

 يئاسنلا هفعض «يطايمدلا لهس نب ركب هيف :يمئثيهلا لاقو «ةليصب يبأ ثيدح نم ٠ «عمجملا» يف امك يناربطلا هجرخأ )1١(

 .تاقث هلاجر ةيقبو ءهريغ هقثوو

 ثيدح نم «(77) نابح نباو ؛(71755) ملسم هجرخأ لخدلا حيقلت ربخو .هانعمب هقاس فنصملا نأ رهاظلاو ءظفللا اذهب هرأ مل (5)

 .اعم سنأو ةشئاع ثيدح نم :(77) نابح نياو ؛161 /# دحأو ؛(؟1575) ملسم هجرخأو «جيدخ نب عفار



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لييفل ناعللا يف كو هللا لوسر مكُح

 .كلذ يف ُغلبأ ةعامجلا يف هّلعفو ءرجزلاو عدرلا يف ٌةغلابم ظيلغتلا ىلع ينب ًناعللا نأ  ملعأ هللاو اذه ةمكحو 5ك يبنلا دنع سانلا عم انأو انعالتف :دعس نب لهس لاق .لاجرلل ًاعبت رمألا اذه ّلثم نورضحي امنإ نايبصلا نإف «ريثك عمج هرضح هنأ ىلع كلذ ٌلدف «مهنانسأ ةثادح عم هورضح ءدعس نب لهسو ءرمع نباو «سابع نبا نإف «هنوُدهْشي سانلا نم ٍةعامج رضحمب نعالتلا نسي هنأ : اهنمو :لصف
 دهشاف مق :هل لاق 2 ّيبنلا نأ ةيمأ نب لاله ةصق يفو «ًامايق نانعالتي امهنأ :اهنمو :لصف

 . ؛هللاب تاداهش عبرأ

 .ةوعدلا هنع تَّلز ءضرألاب ءىطل اذإ لجرلا نأ نوري اوناكو هعجضأف ةيواعم نايفس وبأ ذخأ هوبلص نيح نيكرشملا ىلع ٌبيِبُح اعد امل اذهلو هيف تذفن ًامئاق.هيلع ٌرعدملا تفداص اذإ اهُئباصإ بلطُت يتلا ةوعدلا نأ وهو رخآ ٌرِس هيفو .سوفنلا يف َعقوأو .هترهش يف غلبأ ناكف ءنوُرِضاحلا هدهاش ماق اذإ هنألو ءتدهشف تماق مث :ةأرملا ةصق يف :؟نيحيحصلا» يفو
 . اهب ةءادبلا نم ىلوأ ناعللا يف هب ةءادبلا تناكف «نعالُي مل اذإ ٌدحلا هيلع بجي اذهلو ءاهلهأو اهموق دنع اهحضفو «ةميظعلاب اهامرو ءاهضرع كتهو ءناعّلل اهضرعو اهفذق يذلا وه ُجوزلاف ُناعللا امأو ٌمهأ ّدحلا يف اهب ةءادبلا تناكف ءاهانز دسافم نم كلذ ريغو «يغبلا كاسمإب هرييعتو «سانلا دنع هتمرح طاقسإو «هيف هتنايخو .جوزلا ٌقح ضحم ىلع ٌةيانجلاو اهبراقأو اهلهأ ًةحيضفو ؛هيلع هريغ نم بسن ٌقيلعتو ءاهلعب شارف ًداسفإ هللا ٌقح ِكته ىلع ديزت اهنأل «لجرلاب هنم ٌحبقأ ةأرملا نم ىنزلا نأل ؛ةبسانملا ةياغ يف اذهو «جوزلا ركذب ناعللا يفو 1" :رونلا] 4و هنأ ابنَ رديت لك ودل فَ ُهَيَزأَ> :لاقف ةأرملا ركذب ٌدحلا يف هناحبس هللا أدب دقو . ةفينح وبأ هب ٌدتعاو روهمجلا دنع اهناعلب ٌذدتعُي مل يه تأدب ولف ىب هلوسرو لجو زع ُهّللا أدب امك «ناعللا يف لجرلاب ةءادبلا :اهنمو :لصف
 .اذهو اذهب ةنلا تحص امك ءامهيلع كلذ َديِعَأ ةسماخلا دنع ناك اذإف «ةرخآلا باذع ني ُنوهأ ايندلا باذع :هل لاقيو ءرّكذُيو ظعوُيف «ناعللا يف عورشلا ةدارإ دنع نيتعالتملا نم دحاو لك ظعو :اهنمو :لصف
 "امهريغو كلامو دمحأ بهذم يف نيلوقلا ٌحصأ اذهو اردقو ًاعرش كلذ نم هل هللا مسق امب امهنم لك يتأي لب طخسلاو داعبإلاو ةنعللاب بضغلا ُلادبإ اهنم الو ءطخّسلاو داعبإلاو بضغلاب ةنعللا ٌلادبإ هنم لبقُي الو «ةأرملا نم الو ءتارم سمخ نم لقأ لجرلا نم لبقُي ال هنأ :اهنمو :لصف
 نع هب انرمأو انل هعرش امب انافك هتمكحو هملعب هناحبس هللا نإف «هلوسر ٍةنس الو هللا باتك يف كلذل ٌلصأ الو ءٍَلحْتُملا يف ٍدَررهلاك ينزت اهُتيأر :ةيؤرلا ىعُدا اذإ لوقي نأ طرتشُي الو «ىنزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ :يه لوقت نأ الو «ىنزلا نم هب اهتيمر اميف :لوقي نأ ٌجاتحي الو .نيبذاكلا نمل اكإ للاب دهشأ :لوقت يهو «نيقداصلا نمل ينإ للاب دهشأ :لوقي نأ هيفكي لب «كلُذ وحنو «ةينالعلا نم ملعي ام رسلا نم ملعي يذلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وُم الإ هلإ ال يذلا هللب ٌدهشأ :لوقي نأ جاتحي الف «كلذ بحتسُي ال لب ءًئيش ةنسلاو نآرقلا يف ةروكذملا ظافلالا ىلع ديزي نأ ٌرِقتفي ال هنأ : اهنمو

 .هيلع ةدايز فّلكت

 نأ طارتشا نم ءاهقفلا ني :«هحاصفإ» يف ةريبه نب دمحم نب ىَيْحَي وهو «حاصفإلا» بحاص لاق

 000 ا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف لكي للا لوسر مكُح لتحل
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 ينامر اميف :لوقت نأ اهسفن نع اهيفن يف طرتشاو «ىنزلا نم هب اهتيمر اميف :نيقداصلا نم هلوق دعي دازي

 .طارتشالا اذه ركذي ملو «هنيبو كلذ لزنأ ىلاعت هللا نأل «هيلإ جاتحي هارأ الو :لاق . ىنزلا نم هب

سإ نإف «ناعللا يف ىنزلا ركذ طرتشي ال هنأ دمحأ مالك رهاظو
 فيك :دمحأل تلق :لاق روصنم نب قاح

يف ينإ هللاب دهشأ :ٍتارم َعبرأ لوقي هللا باتك يف ام ىلع :لاق ؟ُنِعالُي
 مث «نيقداصلا نمل هب اهئيمر ام

ملاو «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع للا ٌةنعل :لوقيف ةسماخلا دنع فقي
 .كلذ ٌلثم ةأر

 دنع ٌلوقي نأ طرتشُي الو «يه هّلوقت الو ءىئزلا نم :لوقي نأ طرتشُي ال هنأ صنلا اذه يفف

 امبر :اولاق نأ مهتجح كلذ اوطرتشا نيذلاو .هب ينامر اميف :يه لوقتو «هب اهّتيمر اميف :ةسماخلا

خلا نِم هريغ وأ ديحوتلا ةداهش يف نيقداصلا نمل ينإ :ىون
 يف نيبذاكلا نمل هنإ :تونو «قداصلا رب

 .ليوأتلا اذه ىفتنا «ىنزلا نم هب تيمُر ام اركذ اذإف ءرخآ نأش

ينب ناعفتتي ال امهنإف «كلذ ايون امهنأ به :نورخآلا لاق
 هنيميو ؛ُةليوأت هٌعفني ال ملاظلا نإف ءامهت

لاو ؛لطابلاب اهيف ًارهاجم ناك اذإ هب هللا رمأ امب هُئيميو «همصخ ةين ىلع
 وأ ةئعللا هيلع هبجوم بذك

فخأو رسلا ملعي نم ىلع هّومي ال هنإف «هوني مل وأ متركذ ام ىون «بضغلا
 . اذه لثمب ى

:لوقي نأ ٌجاتحي الو «هناعلب يفتتي لمحلا نأ :اهنمو :لصف
 نأ جاتحي الو «ينم ٌلمحلا اذه امو 

حصأ نم زيزعلا دبع ركب يبأ لوق اذه ءاهتأربتسا دقو :لوقي
 «كلام باحصأ ضعب لوقو «دمحأ با

 يقرخلا لاقو .هركذ ىلإ ةأرملا ٌجاتحت الو ءدلولا ركذ ىلإ لجرلا ججاتحي :ٌيعفاشلا لاقو . رهاظلا لهأو

 وهو ؛يّنِم ّوه سيلو ىنز نم دلولا اذه :لوقي نأ طرتشي :يضاقلا لاقو .هركذ ىلإ ناجاتحي :هُريغو

 .ةتباثلا ةئسلا لدت هيلعو :لاوقألا حصأ ركب يبأ لوقو .يعفاشلا ُلوق

يب نعال يي يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛عفان نع «كلام ىور دقف : ليق نإف
 لجد ن

نب لهس ثيدح يفو .2"”ةأرملاب َدلولا ّقحلأو ءامهنيب قّرفف ءاهدلو نم ىفتناو ؛هتأرماو
 تناكو :دعس 

 «ًالماح اهنوك لاح هل ًاشارف تناك هذهو "9 شارفلل دلولا نأب :هلَك مكح دقو ."”اهّلمح ركنأف ًالماح

 . هيفنب الإ هنع يفتني الف «هل ٌدلولاف

اك نإ ٌلمحلا نأ وهو «هنم دب ال ليصفت ٌعضوم اذه :لبق
 اهنأ ملعو ءهب اهامر ام ىلع ًاقباس ن

الو «هناعلب هتع يفتني الو ءاعطق هل دلولاف «هنم لماح يهو تنز
 اهنإف ءناعللا يف هنع هّيفني نأ هل لحَي 

ل اهانزف «هب ًاقحال ٌلمحلا ناكو ءهل ًاشارف تناك هب تقلع امل
 ملعي مل نإو ؛هب هقوحل مكح ليزُي ا

اج نإف «هيف رظني اذهف «هب اهفذق دق يذلا اهانز لاح اهّلمح
 يذلا ىنزلا نم رهشأ ةتس نِم ّلقأل هب تء

 هب اهامر يذلا ىنزلا نم رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو نإو «هناعلب هنع يفتني الو ءهل ٌدلولاف ءهب اهامر

سا ناك نإف ءاهئربتسي مل وأ ءاهانز لبق اهأربتسا نوكي نأ امإف «رظن
 درجمب هنع دلولا ىفتنا ءاهأربت

مل نإو «هركؤ طرتشي نم دنع هركؤ نم َّذُب الو ءهفني مل وأ هافن ءاوس «ناعللا
 نأ نكمأ انهاهف ءاهئربتسي 

 هنم هوك نكمأ هنأل هب قحل الإو ءىفتنا ءناعللا يف هافن نإف «ينازلا نم نوكي نأو «هنم ٌدلولا نوكي

 . هفني ملو

.)49/87( 
 )١( يراخبلا هجرخأ (؟) .651/7؟ كلام هجرخأ

 )( يراخبلاو «! 89/9 كلام هجرخأ ) )2)5١87ةشئاع ثيدح نم «(1461) ملسمو .



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 14 ناعللا يف لَك هللا لوسر مكُح

 ؟هناعل بجومب ًالمع هنم هبسن عاطقناب نومكحت وأ «ةفاقلاب ًالمع هبشلاب هب هنوُقِحلُت له .ههبشُي ُدلولا ءاج مث ءاهدلو نم ىفتناو هتأرما نعال اذإ ةمقاولا هذه لثم يف مكّلوق امف هل وهف هب تيمر يذلا هبشُي ءاج نإو ؛هل وهف شارفلا ٌبحاص جوزلا ُهَيْشُي ءاج نإ هنأب دلولا ىفنو .ناعللا دعب مكح دق هلك ٌئبنلاف :ليق نإف

 .كلذب مكحلا لطبي مل «ةرجاف ٌنيمي اهنأ ىلع لدت ةيآ هتاحبس هللا رهظأ مث «نيميب ىوعدلا ني ةءاربلاب مكك ول اذكو «كلذب اهُمْكُح ضقتني مل «نيفلاحلا بذك ىلع لدت ٌةيآ هناحبس هللا رهظأ مث ٍةَماَسَقلا ناميأب مكح ول امك اذهو «عقاولا نع ٌرابخإ وه امنإو ؛هنبا هلعجو هب ًاقاحلإ سيل هب تيمر يذلل وهف اذكو اذك هب تءاج نإو :هلوق نأ امك ءهب بسن عطقناو :ناعللاب هافن دقو فيك ءمكحلا يف هب هل ًاقاحلإ ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذك هب تءاج نإ :هلوق سيلف «دلولا هب قحليو جوزلا دحيف «ناعللا مكح كلذ ريغُي الو ءاهيلع ٌبَّذَك هنأ ملعي جوزلا هبش ىلع هب تءاج ول كلذكف ءاهيلع قدص هنأب ملعلا عم ةينازلا مكحب اهيلع مكحيف .ناعللا مكح خسفي ملو ءاهل ضعي ملو ءاهيلع َقَدَص هنأ ملعف ؛هوركملا تمثلا ىع هب تءاجنف ,ءاهيلَك َبّذك ال ُاَرَأ الق ءاّذكَو اًذك دب ثءاَج ْنِإَو ءاهَلَع َقَدَص ا هاَرَأ الك ءاذكو اذك ِهب تاج ْنِإ» :لاقو «دلولا نم هئافتنا دعب كلذ لاق كك هنأ هيلع لديو «كلذ ىلع ًاليلد دلولا يف لعجيس هتاحبس هللا نأو :ينيدلا مكحلا ررقت دعب بذاكلا نم ٌقداصلا هب نيبتي ينوك يردت رمأ نع رابخإ وهف «بضغلاو ةنعللا ٌبجوتسا دق يذلا بذاكلا نم امهنم ٌقداصلا نيبتيل هنع ربخأ امنإو .ناعللا مكح كلذب ريغيل ههبشو دلولا نأش نع ربْخُي مل يو يبنلاو هماكحأ رييغت يف ناعللا مكح يضم دعب هبشلل ةربع الف ءامهْفعضأ عم نيليلدلا ىوقأ ةلزنمب هعم راصو ءهيشلا مكح عطق ناعللا مكح نأ ,نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو ءاذه يف رهظي يذلاو مارحلاو ُلالحلا رهظ.اهنم يتلا ةاكشملاو ءماكحألا علطم ىلإ ِهّنمِه هب ترفاس يذلا هقرفو هعمجب ٌريبخلاو «هرارسأو عرشلا ةلدأب ريصبلا ٌرصبتسملا الإ هنم ٌصّْلُخَتي ال قيضم اذهف ءاهيلع بذك هنأو ءهل ٌدلولاف .ههبش ىلع هب تءاج نإ اهنأب يك ّيبنلا ةداهش عم هّنبا هنأو «جوزلا نم هبسن توبث ىلع لادلا هبشلاو «بأل ىعدي الو همأل ىعُدُي هنأو ءدلولا ءافتناو بسنلا عاطقنال يضتقملا ٌناعللا َتَّدِعأ بذاجت قّيض عضومو ُكْنَض لاجم اذه :ليق

 . ةجوزلا ٌدح طقسي امك «هناعلب هّدح طقسي هنأ :يناثلاو .هل َّدُح هركذي مل نإف هيف هركذيو «ناعللا ٌفِنأتسي :امهدحأ :نيلوق ىلعف هركذي مل نإو ءٌدحلا طقس هناعل يف فوذقملا ركذ نإف ادح دحاو لكي دحي هنأ :يعفاشلل يناثلا لوقلاو هدمحأ ٌلوق وهو «هناعلب امهل ٌدَحلا هنع طقسيو ءدحاو ٌدح هيلع بجي :هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو « يبنجألل دحيو «ةجوزلل نعالُي :كلامو ةفينح وبأ لاقف هيف تاليا ٌعضوم اذهو هَدَح امهنم دحاو لكل هيلعف نعالُي مل نإو ؛هناعل يف لجرلا ركذ ىلإ ٌجاتحي لو ءامهل هنع حلا طقس ءاهتعال مث هنيعب لجرب ىنزلاب هتأرما فذق اذإ لجرلا نأ :اهنمو :لصف
 .طقسي ال هنأ مهدنع حيحصلا :نيلوق ىلعف ءهركذي مل نإو بك هنع طقسي هنأ :هناعل يف يبنجألا ركذو نعال اذإ هنأ هباحصأ نيب فالخ الو ءادحاو ًالوق دحاو ٌدح الإ بجي ال :هياحصأ ضعب لاقو .نيهجو ىلع ؟ناَّدح وأ :دحاو ٌدح بجي لهو ءامهل ٌدحلا بجي :يعفاشلا باحصأ ُضعب لاقو .دحلا الو ةبلاطملا قح اهريغب قّلعتي الو ءاهدحو ةجوزلل ٌفذقلا :دمحأ باحصأ ٌُضعب لاقو

 كة وا اول ل سس سس يي ببي ب ب ب ب يي يبيح



 ناعللا يف لكي هللا لوسر مكُح لفل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سا ااا ا ا (1) ةايعا ريخ يده يف داعملا داز
 تس

وقو ةرهاظ مهتجح «ناعللاب يبنجألا يذق مكح اوطقسأ نيذلاو
 جوزلا دحي مل كو هنإف ءأدج ةي

اوجب اذه نع نورخآلا باجأو ءًاحيرص هامس دقو «ءامحس نب كيرشب
 ٌفوذقملا نأ :امهدحأ :نيب

 دعب ِماَقُي امنإ فذقلا ٌدحو ءهب بلاطُي مل هنأ :يناثلاو .رفاكلا فذقب ٌدحلا بجي الو «ًايدوهي ناك

 . ةبلاطملا

 نب كيرش هنإف «لطاب يدوهي هنإ :لاق نم ُلوق :اولاقو «نيباوجلا نيذه نع نورخآلا باجأو

 يف ةزيزب نب زيزعلا دبع لاق .همأل كلام نب ءاربلا وخأ وهو «راصنألا ٌفيلح وهو ءءامحس همأو ةدبع

ف «فوذقملا ءامحس نب كيرش يف ملعلا ُهأ تلتخا دق :«قحبلا دبع ماكحأل هحرشا
 ناك هنإ :ليق

 .همأل كلام نب ءاربلا وخأ وهو «راصنألا فيلح ةدبع نب كيرش هنأ :حيحصلاو «لطاب وهو ًايدوهي

 مل «فذقلا اذه يف هل قح ال هنأ هدنع ءقتسا امل هنأل مكيلع ةَبُح بلقني وهف : يناثلا باوجلا امأو

 «هفذاق ٌدحب اهراهظإ ىلإ قيرط هلو «هضرع ةءارب نع تكسي فيك الإو «هل ضّرعتي ملو ءهب بِلاطي

ا ماقم َميقأ ناعللا نأ مّدقت دقو ؟كلذ ني هَقنآو ٌةَّيمح ٌدشأ اوُناك موقلاو
 نم ًالدب لعجو «ةجاحلل ةئيبل

 اذإ اهيلع ٌّدحلا ٌبِحوُي هنأ حيحصلا ناك اذهلو «ةعبرألا دوهشلا
 دحأ يف ةداهشلا ةلزنمب ناك اذإف «تلكن

ملا ٌّدحت نأ لاحملا نمو «رخآلا فرطلا يف اهتلزنمب ناك نيفرطلا
 فذاقلا دحُي مث ءَتّلُكَت اذإ ناعللاب ةأر

إف انيمي هانلعج نإ كلذكو «هلوق قدص ىلع ةنيبلا ماقأ دقو فذقلا ٌّدح
 فرط ني َّدحلا هنع تأرد امك اهن

 ني هيلع دسفأ امل ينازلا فذق ىلإ ةجاح هب نأل قرف الو «فوذقملا فرط نم هنع تأرد «ةجوزلا

 قدِص ىلع لي ٌيبنلا لدتسا امك «هفذاق قدص ىلع هل دلولا هبشي لدتسيل هركذ ىلإ ٌجاتحي امبرو «هشارف

ح طقسي نأ بجوف ؛ءامحس نب كيرشب دلولا هبشب لاله
 لاق دقو ءاهفذق مكح طقسأ ام هفذق مك

 .ٍناَّدَح الإو :لقي ملو ««َكِرْهك يف ٌدح اَلِإَو ُةئْيَبلا» :جوزلل لكي يبنلا
 ٌدحب ْبِلاطُت مل ةأرملاو اذه

 مل اكيرش نإ :مهلوق نع رخآ باوج اذهو .هبوجو يف ال ءّدحلا ةماقإ يف ظرش ةبلاطملا نإف «فذقلا

و ٌةنيبلا» : لي ئيبنلا هل لاق دقو «هب بلاطُت مل ًاضيأ ًءأرملا نإف «ٌدحلاب بلاطُي
 . ؛كرهظ يف ٌِدَح الإ

اقف هامس لجرب ىنزلاب ةيبنجأ فذق ول :نولوقت امف :لبق نإف
 ؟هب ٍتينز وأ «نالف كب ىنز :ل

و ءامهنم دحاو لكل فذاق هنأل «نادح هيلع بجي انه اه :ليق
 «هفذق ٌبجوم طقسُي امب ِتأي مل

ماقم ٌموقي ام الو ءامهدحأ ىلإ ةبسنلاب ةئيب انه سيل ذإ ؛همكح هيلع بجوف
 . اه

 نأ ىلإ ْحَتْحَي ملو ءهنع ىفتنا ءاهلمح نم ىفتناو ؛ءلماح يهو اهنعال اذإ هنأ : اهنمو :لصف

م اذهو «ٌةحيرصلا ٌةحيحصلا ٌةنسلا هيلع تلد امك هعضو دعب نعالي
 ةفينح وبأ لاقف .هيف فلتخا عضو

و ؛نشَقنتَف ًاحير نوكي نأ لامتحال ّعَضَت ىتح هيفنل نعالُي ال :هللا همحر
 .ىنعم ٍزثنيح ناعل] نوكي ال

 هّيِفني ىتح هنع ِفَْنَي مل هناعتلا يف لمحلا ىفن نإو :لاقف ««؟هرصتخما يف يقرخللا هركذ يذلا وه اذهو

 دمحم وبأ مهفلاخو «كلذ ىلع ُباحصألا هعبتو «نعالّيو هل اهعضو دنع
 . مالك يتأي امك يسدقملا

ق ىلع ًادامتعا لمحلا لاح يف َّنِعالُي نأ هل : ملعلا لهأ ٌدوهمج لاقو
 اهنإف ؛ةيمأ نب لاله ةص

 هي تءاج نإ» : و يبنلا لاق دقو «لاحلا كلت يف ٍدلولا يفنو «لمحلا لاح ناعللا يف ةحيحص ٌةحيرص

 .ٌتيدحلا «...اهيلع قدص دق الإ ءارأ الف ءاَّذَكو اذك ِةَنِص ىلع
 لاقو :«ينغملا» يف خيشلا لاق

حب نيجتحم هنع يفتنيو «لمحلا يفن حِصَي :زاجحلا لهأ نم ةعامجو «يعفاشلاو «كلام
 «لاله ثيد

هنأ َءاَمَح الو «ٌمألاب هقحلأو « لكي ئبنلا هنع ءافنف ءاهلمح ىفن هنأو
 : لي ٌيبنلا لاق اذهلو ءًالمح ناك 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لين ناعللا يف كو هللا لوسر مكُح

 لقني مل ثيح «ثيداحألا رهاظب ًاجاجتحا ناعللا يف هركذ ىلإ ٌجاتحي الو «شارفلا ٍلاوزب دلولا يفتني :ركب وبأ لاقو .ناك ام ًانئاك هب أبعُي ال ٌتيدحلا فلاخ امو «ثيداحألا رهاوظ هتقفاومل .حيحصلا وه ُلوقلا اذهو :لاق .هعضو دعب دلولاك ناكف «لمحلا ٌقاحلتسا ٌحِصَيو ؛هٌركذ ٌلوطي امم كلذ ٍريغو ءاهنع صاصقلا ريخأتو ءاهيلع ٌدحلا ةماقإ ِكرتو «مايصلا يف رطفلاو ةقفنلا نم ٌلئاحلا اهيف فلاخُت ٌماكحأ لماحلل تبثت اذهلو ءىيلع لدت تارامأب نونظم لمحلا نألو :لاق «ءاذكو اذك هب ٌتَءاََج نإف ءاهورظنا»
 . هيفنل ضرعت الو «لمحلا ٌيفن

 . اهلمح لاح يف اهناعلب تناب دق هذهو «نيجوزلا نيب الإ نوكي ال ناعللا نأل «ًالصأ هيفن نم نكمتي ملو ؛هدنع همزل دلولاب تتأ مث .ًالماح اهنعال نإف هيلع ناعللاو لمحلا فن حِصَي ال هنإف هللا همحر ةفينح يبأ بهذم امأو

 دعب ُّيفني نأ هل نكي مل «نعالي ملف ؛ناعللا نم مكاحلا هنكمأف لمحلاب َمِلَع اذإ : يعفاشلا لاقو ,ةدالولا دعب ةيناث ُهيفني نأ الإ لمحلا يفنل نعالُي ال :نوّشجاملا نب كلملا دبع لاقو .اهنم ةليل َنيعبرأ مامت ىلإ ةدالولا نيب ام لمحلا يفني نأ هل :دمحمو فسوي وبأ لاقو .اهدلو ّيفن كلمف ؛لاحلا كلت يف هّتجوز تناك ٍهْذْهَو «هيفن ىلإ جاتحيف ءهفني مل اذإ هّقحلي هب يتأت يذلا دلولا نأل ءاهيف اهيلإ ىنزلا فاضأ ىتلا لاحلا يف ةيجوزلا ربتعت امنإو :اولاق . اهُّدّس زوجي الف «ًاقيرط كلذ ىلإ هل لعج دق هناحبس ُهَّللاَو ؛ىنزلا دالوأ نم ءافتنالا باب ٌدسو هنم سيل دلو همازلإ هيف اذه :هل نوعزانملا لاق
 ام ءتنز دقو ينم ٌدلولا اذه :لاقف «ىنزلاب اهفذقو ءلمحلا قحلتسا ول :نولوقت امف :ليق نإف

 ؟ةلأسملا هذه ُمكُح

 .هيفن حصي ال امك دلولا ٌقاحلتسا ٌحِصَي ال هنأ دمحأ نع صوصنملاو .كِلام نع تاياور ةثالثلاو ءدلولا هقحليو «فذقلل نعالُي هنأ :ثلاثلاو .دلولا يفتنيو «نعالي هنأ :يناثلاو .ناعللا نم نكمُي الو ءُدلولا هب قحلْيو َّدَحُي هنأ :اهدحأ :لاوقأ ةئثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دق :ليق
 ٌموكحم هنأل «يعفاشلا ٌبهذم وهو .هثاحلتسا ٌّحِصَي :لاق هيفن زاجأ نمو بدمحأ نع ٌصوصنملا وهو ؛هقاحلتسا حصي ال :لاق «هيفن ٌحِصْي ال :لاق نمف :لمحلا قلحتسا نإو :دمحم وبأ لاق

 همزلل هقاحلتسا حص ول :لاق «هئاحلتسا ّخِصَي ال :لاق نمو .عضولا دعب هقحلتسا ول امك «كلذ دعب هّيفن كلمي مل هقلحتسا اذإو «دولوملاك هب رارقإلا حصف «ثاريملا فقوو ةقفنلا بوجو ليلدب هدوجوب
 .هانفلسأ ام ىلع َدلولا همزلأ ةفينح ابأ نإف ءاهنعالي نأ الإ هٌدوجو ُقَّقحتي ال هنأل «لمتحم هكرت نأل هّلوق انملع دحأ دنع همزلي مل ؛هقحلتسي ملو ءدقتي ملف ءهنع تكس نإ امأف .كلذ هل ناك هعضو دعب هافن مث هقحلتسا ول ءاذه ىلعف هب قاحلإلا ةحص صتخاف «عضولا دعب امب صتخم كلذو ؛ةنعالشلا ثيدح ليلدب ءقاحلإلا يف ٌرأ هيّشلِل سيلو .عامجإلاب كلذ هُمزلي الو ؛دولوملاك هيفن كرتب

 امهنأ لجأ نم .توق الو يلع اهل تيب ال نأ ىضقو ءٌدحلا هيلعف ءاهدلو ىمر وأ ءاهامر نمو «ىمرُت الو .بأل اهدلو ىعدُي الأ ىضقو ءامهنيب و هللا لوسر قّرفف :سابع نبا لوقو : لصف
 . اهنع ىفوتم الو قالط ريغ نم ناقرتفي

 . اهل هللا ضرف ام هنم ثرتو اهثري هنأ ٌةنسلا ترج مث ءهمأ ىلإ ىعدُي اهنبا ناكف :لهس لوقو
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 ناعللا يف يي للا لوسر مكُح ١1م (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 سا ا اا ريك يدش يف داعملا كاز
 مسا

بأ ناعمتجي ال مث ءامهنيب ّقّرفُي نأ نينعالتملا يف ةنسلا تشم : هلوقو
 . اد

جي ال :لاقو :امهنيب للي هللا لوسر قّرف :دعس نب لهس نع :يرهزلا لاقو
 .ًادبأ ناعمت

 ٌتللحتسا امب وهف اهيلع َتْقَدَص ٌتّنُك نإ ءكل لام ال» :لاق ؟يلام !هللا لوسر اي :جوزلا لوقو

 .«اهنم كل ٌدمبأ وهف اهيلع ٌتبذك تنك نإو ءاهجرف نم

 :ماكحأ ًةرشع ٌةلمجلا هذه تنمضتف

 لصحت ٌةقرفلا نأ :اهدحأ :بهاذم ةسمخ كلذ يفو «نينعالتملا نيب ٌقيرفتلا :لوألا مكحلا

 «ديز نب رباج لاقف ءاوفلتخا مث .كلُذ يف هوفلاخ ٌدوهمجلاو «ديبع يبأ ُلوق اذه «يفذقلا درجمب

 نبا لاقو «ةتبلا ٌةقرف ناعللاب عقي ال :ةرصبلا ءاهقُق نم ةفئاطو «ةرفُص يبأ نب دمحمو ءىّتَبلا نامثعو

ا هيلع ْرِكنُي مل لك ّيبنلا نأب اوجتحاو ءةمصيلا ّعطْقَي ال ُناعللا :ةرفص يبأ
 وه لب «ناعللا دعب ٌقالطل

نأ وأ «تنز اهنأب فرتعا دق نم َكِسْمُي نأ هسفن هّدنو ءاهّقالط أشنأ
 ءاهكاسمإب بذك ليلد هيلع ٌَموقي 

ي ُناعللا :اولاقو ؛ءاملعلا روهمج ءالؤه عزانو «ةئس هّلعِف لي ُيبنلا لعجف
 اوفلتخا مث «ةقرفلا ُبِجوُ

 :بهاذم ةثالث ىلع

 «ةأرملا نعتلت مل نإو هّدحو جوزلا ناعل درجمب عقت اهنأ :اهدحا
 هب دّرفت امم ُلوقلا اذهو

 .قالطلاك هّدحو جوزلا لوقب تلصحف «لوقلاب ةلصاح ةقرُق اهنأب هل جتحاو «يعفاشلا

 ربتعُي الو ءٌةقرفلا تعقو امهناعِ ّمَت اذإف «ًاعيمج امهناعلب الإ لّصحت ال اهنأ :يناثلا بهذملا

 ٍلهأو كلام لوقو ءركب وبأ اهراتخا .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ ٌبهذم اذهو ءمكاحلا ُقيرفت

 ناعلب نينعالتم نانوكي الو «نينعالتملا نيب قيرفتلاب درو امنإ ٌعرشلا نأب لوقلا اذهل جتحاو ءرهاظلا

 فلاخم هّلبق ٍةفرفلا عوقوب ُلوقلاف ءامهنم ناعللا مامت دعب امهنيب ُيبنلا قّرف امنإو ءهدحو جوزلا

قرُق يضتقي ال ناعللا ظفل نأب اوُججتحاو لَ يبنلا لعفو ةنسلا لولدمل
 اهانز ىلع ناميأ امإ هنإف «ة

 ةحلصمل امهناعل مامت دعب امهنيب قيرفتلاب عرشلا درو امنإو «ةقرُم يضتقي ال امهالكو ءهب ةداهش امإو

 لاز دقو ءرخآلل اكس امهنم الك لعجو «ةمحرو ةدوم نيجوزلا نيب لعج هناحبس هللا نأ يهو «ةرهاظ

 اهامرو ءاهتهيو اهحضف دقف ًابذاك ناك نإ هنإف «ةحيضفلاو راعلاو يزخلا ماقم اهماقأو «فذقلاب اذه

 ٍرقف «ةبذاك تناك نإو .داهشألا سوؤر ىلع اهكتهو ءاهموق سوؤرو اهسأر َسُكنو ءلاضُملا ءادلاب

 لصحي الف ءهيلع هريغ دلو قيلعتو «يغب جوز هنوكب راعلاو يزخلاو ةحيضفلل هتضّرعو «هشارف تدسفأ

 مالسإلا ةعيرش نساحم نم ناكف «حاكنلاب ٌبولطم وه ام نكسلاو ةمحرلاو ةدوملا نم امهنيب اذه دعب

رتي ال امك ناعللا ضعب ىلع اذه بترتي الو «هركذنس ام ىلع دبؤملا ٌميرحتلاو ءامهنيب ٌقيرفتلا
 ىلع ُبّن

لف «نيفلاحتم ناميأب تبث خسف هنألو :اولاق .جوزلا ناعل ضعب
 خسفلاك ءامهدحأ ناميأب تبثي م

 .فالتخالا دنع نيعيابتملا فلاختل

 يبأ ٌبهذم اذهو ءمكاحلا قيرفتو ءامهناعل مامتب الإ لصحت ال ٌةقرفلا نأ : ثلاثلا بهذملا

 مكاحلا قرفو ءانعالت ىتمو :لاق هنإف «يقرخلا مالك رهاظ يهو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ( ةفينح

ف سابع نبا لوقب ٍلوقلا اذه ٌباجصأ جتحاو .ًادبأ اعمتجي مل ءامهنيب
 لَك هللا لوسر قّرفف : هثيدح ي

ي اهيلع ٌتبذك :لاق ًارميوع نأب اوجتحاو «هلبق ْلصحَت مل ةقرُقلا نأ يضنقي اذهو «امهنيب
 نإ هللا لوسر ا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليتل ناعللا يف ِهلَي هللا لوسر مكُح

 ,©0وواد وبأ هاور .ِْلو هللا لوسر هذفنأف ثالث اهقلط هنأ :دعس نب لهس ثيدح يفو «نيرمألا نم ٌدحاو تبث امل هدحو ناعللاب ٌةقرفلا تلصح ولو «قالطلا عوقو :يناثلاو .اهكاسمإ ناكمإ يضتقي هنأ :امهدحأ :نيهجو نب ٌةجح اذهو .ِِلك هللا لوسر ُهَرُمْأِي نأ لبق ًاثالث اهقلطف ءاهتكسمأ
 غاسل مكاحلا قيرفت ىلع تعقو ول ةقرُقلا نألو :اولاق .عاضرلاك مكاحلا قيرفت ىلع فقي ملف ؛هركذنس امك دّبؤملا ٌميرحتلا يضتقي ىثعم ناعللا :مكاحلا قيرفت نودب ناعللا مامتب ةقرُقلل نوعقوملا لاق

 . ةيسحلا ةقرفلا نم اهبجومب همازلإ :ثلاثلاو .اهب ٌمالعإلا :يناثلاو .ةقرفلا ءاشنإ :اهدحأ :ةثالث ًارومأ لمتحي .كلك يبنلا قّرف :هلوقو :اولاق .راسعإلاو بيعلاب قيرفتلاك «ناجوزلا ههرك اذإ قيرفتلا كرت
 ىلع هرقأو هيلع هركني مل املف «هذافنإ ىنعم اذهف «ناعللاب عقاولا ميرحتلل ًاديكأت ثالثلا ُقالطلا ناك ءادبأ ناعللاب هل لحَت مل اذإ اهنإف «ميرحتلا نم هبجومل ٌريرقتف هيلع قالطلا ٌةافنإ امأو .اذه دعب يل ُلجَت ال :لاق هنأكو «ميرحتلا اذهل ديكأت ٌقالطلاف ءًادّيؤم ًاميرحت هيلع تمرح اهنإف ٌاديكأت الإ ةعقاولا ةقرُقلا داز امف ثالث هقالط امأو :هيلإ رداب ام ىلإ ًارئاص رمألا ناك نإو اهقارف ىلإ رداب وه لب «ًاعرش هيف نوذأم ناعللا دعب اهكاسمإ نأ ىلع لدي ال اذهف .«اهتكسمأ نإ اهيلع تبذك» :هلوق امأو

 عقو :لاق هنأ كي يبنلا طفل ٍكحي مل لهسو لكك يبنلا نم ًاذافنإ اذه لعج ءهبجوم ىلعو هب ملكتلا
 نم انركذ امب حيحص وهو ءاذيفنت كلذ نظف «قالطلل هلك يبنلا راكنإ مدعو ةّضِقلا دهاش امنإو ,كقالط
 .ملعأ هللاو ءرابتعالا

 دمحأو ٌيعفاشلا بهذ اذه ىلإو «يقالطب تسيلو «خسف ناعللا ةقرف نأ :يناثلا مكحلا :لصف
 .هرايتخا ريغبو عرشلاب لصاح ٌخسفلا اذهو «ٌكسمأ ءاش نإو ّقلط ءاش نإ «جوزلا ديب ٌقالطلا ّنألو :اولاق . ًايعجر نوكي ناكف «ثالثلا هب وني مل ضوع ريغب اهب لوخدم نم قالط وهف ًاقالط ناك ول هنألو :اولاق .ةأرملا ناعِل ىلع فقوتي ملو جوزلا ناعل درجمب عقول هيف ةيانك وأ «قالطلا يف ًاحيرص ناعللا ناك ولو :اولاق .ٌقالطلا هب عقي الف «قالطلا هب ٌجوزلا ىون الو «قالطلا يف ًاحيرص سيل ناعللا نأب اوجتحاو «عاضرلا ةقرُثك ًاخسف تناكف ًادّبؤم ًاميرحت بجوُت ٌةقرف اهنأب اوجتحاو .امهلوقب لاق نمو
 ؟ًاقالط ناعللا ٌةقرف ٌنوكت فيكف ءامهيضارتب اهنوك عم خسف يه لب «قالطب تسيل علُخلا ةقرف نأ «نآرقلا ٍةلالدو «ةباحصلا لاوقأو ةنسلاب تبث اذإو :اولاق

 لاق .ًادبأ اهدعب ناعمتجي ال ًادبؤم ًاميرحت بجوت ةقرُقلا هذه نأ :ثلاثلا مكحلا :لصف
 , ؟؟9«أدبأ ناعمتجي ال١ :لاقو امهنيب لك هللا لوسر قرفف :لاقو «نينعالتملا ةصق ركذف .دعس نب لهس نع .يرهزلا انثدح «يديبزلا انثدح :ىعازوألا

 ةنسلا تضم :الاق ؛مهنع هللا يضر سابع نب هللا دبعو «يلع نع انيورو :لاق , ©هأدبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا» :لاق ِهلَو يبنلا نع ءرمع نبا نع «ريبج نب ديعس ثيدح نم يقهيبلا ركذو
 قرفي :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو :لاق . ًادبأ اعمتجي ال نأ نينعالتملا يف

 .تاقث هلاجرو 4٠١: /97 يقهيبلا هجرخأ قفز .(5860) مقرب (1)
 . ىقهيبلا دنع هرأ ملو ؛دهاوش ثيدحللو ءهقفاوو .751 / يعليزلا هلقن «ديج هدانسإ :يداهلا دبع نبا لاقو اال /7 ينطقرادلا هجرخسأ (9)



 ناعللا يف كي هللا لوسر مكُح لي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م سل سس ها ضسا اسساسلل

 وبأو ؛ديبُع وبأو «ٌيروثلاو .كلامو «يعفاشلاو ءدمحأ بهذ اذه ىلإو .2'”ادبأ ناعمتجي الو امهئيب

 ةذاش ةياور يهو «هلاحب هشارف داعو ؛هل تلح ءهسفن بذكأ نإ هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .فسوي

 لمحُت نأ يغبنيو :«ينغملا» بحاص لاقو «هريغ اهاور ًادحأ ُمّلعن ال : ركب وبأ لاق .هنع لينح اهب َّذش

اقبل ةجو الف ءامهنيب مكاحلا ٍتيرفت عم امأف ءامهنيب قّرُْي مل اذإ ام ىلع ةياورلا هذه
 . هلاحب حاكتلا ء

 ناعللا سفنب ةعقاولا ةقرُقلا نإف «ميرحتلا ماود يف مكاحلا ٍقيرفتل رثأ الو «ةقلطم ٌةياورلا :تلق

وقلا ةقرُقلا كلت يف ًارثؤم هسفن ٌباذكإ ناك اذإف «مكاحلا قيرفتب ةلصاحلا ةقرُقلا نم ىوقأ
 ًاعفار ةي

 ةقرفلا نإ :انلُق امنإو .ىلوأ اهميرحت ٌمفريو اهنود يه يتلا ةقرُقلا يف ٌرثوُي نالف ءاهنم ءىشانلا ميرحتلل
س «هلوسرو هللا مكح ىلإ ُدَتست ناعللا ةقرُ نأل «مكاحلا قيرفتب ٍةقرفلا نِم ىوقأ ناعللا سفنب

 يضر او

 يفالخب ؛هرايتخا الو مهنم ٍلحأ ىضر ريغب عراشلا نم ةقرق يهف ُْوَبَأ وأ قيرفتلا ٍنانِعالتملاو ٌمكاحلا

 .هرايتخاب قرفي امنإ هنإف مكاحلا ةقرُق

 ىلع فّوت اذإ ام فالخب «هيلع هناطلسو هتوقل قيرفتلا هسفنب ىضتقا دق نوكي ناعللا نإف «ًاضيأو

 يمه ٌةياورلا هذهو .اهيلع ٌناطلس هل ناك الو «ةقرفلا ءاضتقا ىلع هسفنب وقي مل هنإف «مكاحلا قيرفت

 ةفينح يبأ ٌبهذمو ءِباَطُحلا نم ٌبطاخ وهف هّسفن بذكأ نإف :لاق «بيسملا نب ٍديعس ٌبهذم

 هسفن بذكأ نإ :ريبج نب ٌديعس لاقو .قالط هدنع ناعللا ةقرُق نأل «درطا هلصأ ىلع اذهو ءدمحمو

 .ةدعلا يف تماد ام هيلإ تّدُر

 هللا يضر ةباحصلا ُلاوقأو «ٌةحيرصلا ٌةحيحصلا ٌةنسلا هيلع تلد يذلا ُلَّيألا ٌلوقلا :حيحصلاو

أب لح دق هّبضغو ىلاعت هللا ةنعل نإف ءءاوس يضتقت الو ناعللا ٌةمكح هيضتقت يذلا وهو ؛مهنع
 ال امهدح

 ملعن ال نحنو «ديعولا اذهل ةبجوملا يأ ُةَبِجوُملا اهنإ) :ةسماخلا دنع هلي يبنلا لاق اذهلو «ةلاحم

 اهب ءاب و هللا ٌةنعل هيلع تبجو دق يذلا ٌنوعلملا وه ٌنوكي نأ ٌةيشخ امهنيب قرفف ءانيقي هب تلح ْنَم َنيع

 .ةفيفع ينازلاو ةملسم ٌرْهاكلا َرَثْعَي نأ تبأ امك ءاذه ىبأت عرشلا ةمكحو «ةنوعلم ٌريغ ٌةأرما وُلعيف

 .هنيعب متركذ امل اهّريغ جوزتي الأ بجوي اذهف :ليق نإف
 انككشو «كلذك امهدحأ نأ انققحت امنإو «نوعلملا وه هنأ ققحتن مل انأل ءكلذ بجوُي ال :ليق

 بجو دق اهيلع ًابوضغم ٌةنوعلم هكاسمإ امإو اذه امإ ءدب الو نيرمألا ٌدحأ همزل اعمتجا اذإف «هنيع ىف

ذه ققحتت مل «اهريغب جّزت وأ «هريغب تجّوزت اذإ امأف ءهب تءابو هللا ُبضغ اهيلع
 .امهيف ةدسفملا ه

 نإ لجرلا نإف ءآدبأ ُلوزت ال هبحاص ىلإ امهنم ٍدحاو ّلُك ةءاسإ نم ةلصاحلا ةرفنلا نإف ًاضيأو
 ققحو «يزخلا ماقم اهماقأو ءداهشألا سوؤر ىلع اهَحضفو ءاهتشجاف ًعاشأ دقف ءاهيلع ًاقداص ناك

ذهب اهئهب كلذ ىلإ فاضأ دقف «ًأبذاك ناك نإو ءاهدلو بسن عطقو «بضغلاو يزخلا اهيلع
 ةيرفلا ه

 هيلع تبجوأو «داهشألا سوؤر ىلع هتبذكأ دقف ةقداص تناك نإ ةأرملاو .اهب اهبلق قارحإو «ةميظعلا

 ةتجوحأو «ةحيضفلاو ّراعلا هتمزلأو ءاهسفن يف هتناخو هشارف تدسفأ دقف «ةبذاك تناك نإو «هللا ةنعل

ل ام نظلا ءوسو «ةشحولاو ةرفُّثلا نم هبحاص نم امهنم ٍلحاو ٌّلُكِل لصحف ءيزخُنلا ماقملا اذه ىلإ
 ا

 )١( ؟يقهيبلا نتس»و (1747) «فنصللا» يف راثآلا هذه رظنا /1/ 41١.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١م4ك ناعللا يف كَ هللا ٍلوسر مكُح

 ءامهنيب ةقرفلا مّثحت ٌةمحرو ٌلْذَعو ٌةَمْكِح ِهّلُك ُهُعْرش ْنَم ةمكح تضتقاف ءًأدبأ امهّلمش هعم مئتلي داكي 0
 .ةدسفم ةضُحمتملا ةيحصلا عطقو

 ءاهيلإ حيبقلا نم َعَّنَص ام عم اهكاسمإ ىلع طّلسُي نأ يغبني الف ءاهيلع ًابذاك ناك اذإ هنإف ءًاضيأو
 . يغب جوز نوكي نأ هسفنل ىضريو ءاهلاحب هملع عم اَهكِيمُي نأ يغبني الف ءًاقداص ناك نإو

 ؟نيميلا كلمب اهؤطو هل لحي له ءاهارتشا مث ةمأ تناك ول :نولوقت امف :ليق نإف
 اذإ ًاثالث قّلطملا نألو ءعاضرلاك اهيرتشم ىلع تمرحف «دّبْؤم ميرحت هنأل هل ُلِحَت ال :انلق

 ريغ قالطلا ميرحتو ءدبؤم ٌميرحتلا اذه نأل «ىلوأ انه اهف ؛ةباصإو جوز لبق هل َّلِحَت مل هتقلطم ىرتشا
 .ديؤم

 ناك نإ هنإف ءاهيلع هب ٌعجرَي الف «لوخدلا دعب اهقادص ْاطُقْسَي ال اهنأ :عبارلا مكحلا :لصف
 .ىرحأو ىلوأف ًابذاك ناك نإو .قادصلا ضوع اهجرف نم ّلحتسا دقف .ًاقداص

 :نولوقت وأ ءرهملا فصنب هيلع نومكحت له :؛لوخدلا لبق ٌناعللا عقو ول :نولوقت امف :لبق نإف
 ؟ةلمج طقسي

 نم ببسب تناك اذإ ةقرُقلا نأ :امهذخأم ؛دمحأ نع ناتياور امهو ؛ءاملعلل نالوق كلذ يف :ليق
 ببس يف ٌكراشملا وه هنأو هبئاجل ًابيلغت هُفصْن وأ «ةقرُقلا ببسب ةّلِقتسم تناك ول امك اهبناجل ًاييلغت ُنادصلا طقسي لهف «لوخدلا لبق اهجوزل اهئارشك «يبنجأ نمو امهنم وأ امهناعلك نيجوزلا
 تءاج ةقرُق ُلُكو .نالوق هيف لصألا اذهف ؟اهايإ هعيبب هطاقسإ ىلإ ببستم هعاب يذلا ديسلاو طاقسإلا
 طقسي لهف «همالسإي ٌةقرفلا تناك ولو .هيلع هل ةلماحلا يهو اهنم خسفلا ببس نأل .خسف يذلا وه ناك نإو هّلُك ظقسي هنإف ءهطَرَش طرش ٍتاوف وأ ءاهبيعل هخسف الإ ؛هقالطك قادصلا ٍِتّفّصن جوزلا لبق نم
 بجي ام لعف نم ةعنتمملا يهو هيلع بجاولا لعف هنأ ءهطاقسإ هجوف .نيتياور ىلع ؟هفصنُت وأ «هنع
 نم خسفلا ببس نأ فيصنتلا ٌةجوو «مالسإلا نم اهعانتماب اهقادص طاقسإ ىلإ ةببستملا يهف ءاهيلع

 ؟هطقسُي وأ هفصنُي له ءعلخلا يف نولوقت امف :ليق نإف
 :امهدحأ .ناهجو هيف :انباحصأ لاقف ءخسف وه :انلق نإو .هفَّصن قالط وه :انلق نإ :ليق

 هفصن يبنجأ عم ناك نإ هنأ يدنعو «خسفلا ببسب لقتسي مل هنأل هطقسي :يناثلاو . هيناجل ًابيلغت كلذك
 .ناهجو هيفف ءاهعم ناك نإو «ًادحاو ًاهجو

 ؟هفصنُي وأ هطقسُي له : اهديس نم هتجوزُ هئارشب ةقرُقلا تناك ول :نولوقت امف :ليق نإف
 : يناثلاو ءاهعيبب هطاقسإ ىلإ بّبست اهرهم قحتسم نأل ءهطقسي :امهدحأ :ناهجو هيف :ليق

 هٌءاضرإ ُخَسفي نم اهعاضرإو ءاهتدرك اهلبق نم تءاج ةقرف لُكو .ءارشلاب هيلإ ببست جوزلا نأل هفّضني
 .اهُرهم طقسي هنإف «هبيع وأ هراسعإل اهخسفو ءاهحاكي

 ءاهتهج نم ةقرُقلا ذإ ءاهرهم طقس جوزلا يف بيعل تخسف اذإ ةأرملا نإ :متلق دقف :لبق نإف
 امك .هوفصنتف هتهج نم ٌحسفلا اولعجت ملو ءًاضيأ طقس ةأرملا يف بيعِل خسف اذإ َجوزلا نإ :متلقو
 ؟قرفلا امف ؛هومتطقسأف ءاهتهج نم هبيعل اهخسفِل هومتلعج

 و ووو بو ووو بسسس وس سوو سس روسو سسس رورو مس ومس جوع وس يدوب باو سس مع بسس همس سس
ا
 



 ناعللا يف ِةلو هللا لوسر مك 1 مول/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

1م ااا الا ها عك
0 

 «بويعلا نم ميلس عِضْب ةلباقم يف رهملا لذب امنإ هنأ امهنيب ٌقرفلا :ليق
 «كلذك نيبتي مل اذإف

همزلي الف ءهنم ًاتيش الو ءهفوتسي ملو اهنم جرخ امك اهيلإ داع «خسفو
 اذإ اهنأ امك «قادصلا نم ءيش 

لع نحسن الف ؛هنم ًائيش الو «هيلع دوقعملا هيلإ ملست مل هيبعل تخسف
 . قادصلا نم ًائيش هي

مك «ىنكس الو هيلع اهل ةقفن ال اهنأ :سماخلا مكحلا :لصف
 اذهو .ي هلل لوسر هب ىضق ا

 همكح ُنايِب يتأيس امك ءاهيلع اهجوزل ًةعجر ال يتلا ةتوتبملا يف همكحل قفاوم
 ٌقفاوم هنأو ءكلذ يف

ل اهطوقس ني ىلوأ ةنعالملل ىنكسلاو ةقفنلا ظوقس لب ءهل فلاخم ال هللا باتكل
 ةّئوتبملا نأل «ةتوتبمل

دعلا يف ال اهحاكن ىلإ هل ليبس ال وْدْهَو ءاهتدع يف اًهحكني نأ ىلإ ٌليبس هل
 هجو الف ءاهّذعب الو ة

 ءًاضعب اهُضعب ُنِفاوُي لي هييضقأف . الك ًاعاطقنا ٌةمصعلا تعطقنا دقو ءاهانكُسو اهتقفن بوجول ًالصأ

ءطسقلاب ُسانلا وقيل هلزنأ يذلا َنازيملاو هللا َباتك قفاوُث اهلكو
 رقتس امك «ٌحيحصلا ُسايقلا وهو 

 . بيرق نع هيلع فوقولاب ىلاعت هللا ءاش نإ كّنيع

 ًاراكنإ لوقلا اذه قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا ركنأو .ىنكسلا اهل :يعفاشلاو «كلام لاقو

 1 ١ . ًاديدش

 لك نأ ىلع هموهفم لدي ال «اهنع ىفوتم الو «قالط ريغ نم ناقرفتي امهنأ لجأ نم» :هلوقو

بجي دق نيتقرُقلا نيتاه نأ ىلع لدي امنإو ؛ىنكسلاو ٌةقفنلا اهل اهنع ىفوتمو ةقلطم
 ةقفن امهعم 

فتا قالطلا ةقرف يف كلذ اهلف «ًالماح ةأرملا تناك اذإ كلذو «ىنكسو
 ةثالث توملا ةقرف يفو ءًاقا

 :لاوقأ
 ١ ١

ذم اذهو «ًالئاح تناك ول امك ىنكس الو اهل ةقفن ال هنأ :اهدحأ
 ىدحإ يف دمحأو ةفينح يبأ ٌبه

 الإ قبي ملف «ةدوع ىجرُي ال هجو ىلع توملاب ةقفنلا ببس لاوزل «هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ءهيتياور

زلت نم ىلعف الإو «لام هل ناك نإ لفطلا لام يف يهف «بيرق ةقفن
 . هيراقأ نم هتقفن هم

ملا ىلع اهب مدقُت هتكرت يف ىنكسلاو ةقفنلا اهل نأ :يناثلاو
 نع نيتياورلا ىدحإ اذهو ؛ثاري

 ءدشأ قالطلاب اهعاطقنا لب «نئابلا قالطلاب اهعاطقنا ىلع ديزي ال توملاب ةمصعلا عاطقتا نأل ءدمحأ

ىتح ءاملعلا روهمج دنع هتوم دعب اهججوز ٌءأرملا ٌلسغت اذهلو
 يف كلامو دمحأ دنع ةيعجرلا ةقلطملا 

 ىلوأ اهُجوز اهنع ىفوتملل اهُّيوجوف «لماحلا نئابلل ىنكّسلاو ٌةقفنلا تبجو اذإف «هنع نيتياورلا ىدحإ

 . ىرحأو
 يلوق ٌدحأو كلام ٌلوق اذهو «ًالئاح وأ تناك ًالماح «ةقفنلا نود ىنكسلا اهل نأ :ثلاثلاو

م اذه سيلو ءةحصلا يف ةتوتبملا ىرجم اهل ءارجإ يعفاشلا
 ءاهتلدأ ركذو لئاسملا هذه طسب ٌعضو

 الو قالط ريغ نم ناقرتفي امهنأ لجأ نم» :هلوق نأ دوصقملا ذإ ءاهحوجرمو اهحجار نيب زييمتلاو

لا امهل بجي دق اهنع ىفوتملاو ةقلطملا نأ ىلع لدي امنإ .«اهجوز اهنع ىفوتم
 يف ُتيبلاو ُثوق

 .يرهزلا لوق نِم ّجَّرْدُم هنأ ملعأ هللاو رهاظلاو «يباحصلا مالك ني مالكلا اذه ناك نإ اذهف «ةلمجلا

 ىعدي الأ ىضق لكي هللا لوسر نأل بألا ةهج نم دلولا بسن ٌعاطقنا :سداسلا مكحلا :لصف

 ملعلا لهأ ضعب ذشو ؛ناعللا دئاوف لجأ وهو «روهمجلا ُلوق وهو ءٌّقحلا وه اذهو .بأل اهّدلو

«شارفلي دلولا نأ ىضق لكي ّيبنلا نأل ءقتبلا ٌناعللا هيفني ال شارفلل دولوملا :لاقو
 ناعللا يفني امنإو 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١١44 ناعللا يف كي هللا لوسر مكُح

 لك نأ حصف :لاق ءشارفلا بحاصل دلولا نأ ىضق لي هللا لوسر نأب هيلع جتحاو «مزح نب دمحم يبأ ٌبهذم اذهو «هنم اهّدلو يفتني الو ءطقف دحلا طاقسإل نعال ءتدلو ىتح اهنعالُي مل نإف «لمحلا
 :لاق «بسنلا قاحل ىلع كلذ ادع ام يقبف ؛طقف ناعللاب لماح يهو الإ ْكو هفني ملو فدلو سيل هنأ كش الب نقوي ثيح وأ كو هلوسر ناسل ىلع هللا هافن ُثيح الإ هّدلو وهف ؛دلو هشارف ىلع َدلُو ْنَ
 :لوقي ىلاعت هللا نأل هيلإ تفتلُي ال هل اهقيدصت نإف ؛هنم سيل لمحلا نأ يف هتقدص نإ :انلق كلذلو
 , "0همالك ىهتنا .عضوملا اذه ريغ يف يفتني الف ءطقف جوزلاو يه تنعتلاو مألا هتبذكأ اذإ َدلولا هّئاحبس هللا ىفن امنإو ءامهريغ ىلع ًابسك نوكيف «دلولا يفن ىلع قُدْصَي نيوبألا رارقإ نأ بجوف 174 :ماعنالال يك الإ ىيفت لك بيت الد

 لاوقألاف «يعفاشلاو كلام هلاق امك هعضو دعب دلولا ىلعو «لمحلا ىلع هُتحص :حيحصلاو .ةفينح وبأو دمحأ لوقي امك ؛عضت ىتح لمحلا ىلع ناعللا حصي ال هنإ :لوقي نم بهذم دض اذهو
 .ةثالث

 لاز دق شارفلا نإف ءام هجوب شارفلل دلولا نوكب مكحلا نيبو مكحلا اذه نيب يفانت الو
 لطبأف «ينازلا ىوعدو شارفلا ضراعت دنع شارفلل َدلولا نأب لي هللا لوسر مكح امنإو «ناعللاب
 . هنع دّلولا ىفن دق شارفلا ٌبحاص انه اهو «شارفلا بحاصل هب مكحو «دلولل ينازلا ىوعد

 . ؟يدلو ٌدلولا اذه سيل نكلو ءنزت مل :لاقف «شارفلا مايق عم دلولا يفن درجمل نعال ول :نولوقت امف :ليق نإف

 هناعلب هنع يفتنيف «دلولا يفنل َّنِعالُي نأ هل نأ :ةيناثلاو .يقرخلا رايتخا يهو «ُدلولا همزليو ءامهنيب ناعل ال هنأ :امهادحإ :دمحأ نع ناتصوصنم ناتياور امهو «ىعفاشلل نالوق كلذ يف :ليق
 . ةحيحصلا يهو «ةيميت نبا تاكربلا يبأ ٌرايتخا يهو ءهدحو

 ثيح هٌماكحأ انقفاو لب ؛هللا ذاعم :انلق . شارفلل دلولا نأ لي هللا لوسر مكح متفلاخف :ليق نإف
 ءدنم هبسن عطقو ؛هسفن نع هافن ثيح شارفلا بحاص نع هيفنب مكحو ءهل هلعجو «شارفلاب هاوعد حجرف «شارفلا ٌبحاص هاعدا ثيح شارفلل دلولاب مكح امنإ هنإف ؛ًاليوأت اهضعب فالخ يف انريغ عقو
 هتحت ىنعم ال يذلا يروُصلا ٍقرفلا اذه ىلع يتأت ال ةعيرشلا نإف :ًادولوم هيفنو ًالمح دلولا يفن يف هل رثأ ال ًاجمس ًادج ًادراب ًاقيرفت قرفن ملو «نيرمألاب انلقو نيمكحلا انقفاوف ؛بأل ىعدُي الأ ىضقو
 .قيفوتلا هبو .ناعتسملا هللاو ءاهيناعمو اًهوكجو «ةعيرشلا ٍرارسأو هقفلا قوذ نم هبيصن لَك ْنَم اذه يضتري امنإو «ةتبلا

 ديفُي قاحلإلا اذهو ءهيبأ ةهج نم هبسن عاطقنا دنع هّمأب دلولا ٌقاحلإ :عباسلا مكحلا :لصف
 رمأ اهنم لولا جورخ نإف «ةدئافلا ٌميدع ناك الإو بالا نم هبسن توبث عم اهب هقاحلإ ىلع ًادئاز ًامكح
 دقو ءبألا نم بسنلا ٍتوبث عم ًالصاح ناك ام ىلعو هيلع دئاز رمأ نم قاحلإلا يف دب الف «ققحم
 .كلذ يف تلثخا

 «بألا نم ٌعطقنا امك «مألا نم دلولا بسن عاطقنا مهوت ّعطق قاحلإلا اذه ٌدافأ :ةفئاط تلاقف

 )١( «للحملا» 149/6٠١.
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف لَو للا لوسر مكخ ليحل

ل عطقف ؛بأ ىلإ الو «ْمأ ىلإ بستُي ال هنأو
 هباجيإب اذه َدُكَأو «مألاب ٌدلولا قحلأو ءمهَولا اذه لك بن

ا لوق اذهو .همأ فذق وأ هفذق نم ىلع حلا
ري ال نم لُكو «ةفينح يبأو «كلامو يعفاشل

 همأ نأ ى

 .هل اهتابصعو

 هيبأ ىلإ ناك يذلا بسنلا ليوحت يهو «ةدئاز ٌةدئاف قاحلإلا اذه اندافأ لب :ةيناث ةفئاط تلاقو

صع يهف كلذ يف هيبأ ماقم ًةمئاق هنأ لعجو ءهمأ ىلإ
 تّراح تام اذإف ؛هتبصع اضيأ اهئابصعو هئي

نع ىورُيو ء«دوعسم نبا لوق اذهو ُةئاريم
 نئسلا» لهأ ىور امل «باوصلا وه ُلوقلا اذهو «يلع 

 «اهقيتَح : تيِراَوَم ةَنالَُهَآْرَملا ٌروُحَت» : لاق هنأ هَ ٌيبنلا نع «عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم :«ةعبرألا

 .هيلإ بهذو دمحأ مامإلا هاورو ,(!ةهوِئَلَع ثّمعأل يذلا اهَدَلَوَو ءاهظبقكو

 هنأ لَك ّيبنلا نع ءهدج نع ءهيبأ نع ءابيعش نب ورمع ثيدح نم :«هئئسا يف دواد وبأ ىورو

 ."'اهدعَب نم اهيئرولو همأل َِئعالُملا نبا َتاَريِه لعج
 ٍةَنَعَالملا نبا ئاريم ل هللا ٌلوسر ٌلعج :لاق «لوحكم ثيدح نم ًالسرم ًاضيأ «نئسلا» يفو

 "”اَمِدْعَب ْنِم اهيثرولو هّمأل

م عطقنا اذإف «بألل لصألا يف بّسنلا نإف «سايقلا ضحمل ةقفاوم ٌراثآلا هذهو
 راص هتهج ن

«بألا قتعمل لصألا يف ءالولا نأ امك ءمألل
 بألا قتعأ ولف «مألا قتعمل ناك ًاقيقر بألا ناك اذإف 

 ,هسفن نعالملا بذك اذإ ام ٌريظن وهو «هلصأ ىلإ عجرو «هيلإ مألا يلاوم نِم ُءالولا رجنا اذه دعب

 ٌبجومو «سايقلا ٌُضحم اذهف .هيلإ اهتبصعو مألا نم بيصعتلاو ٌتسنلا عجر «دلولا قحلتساو

ٍدبع اهملاعو ةمألا ٍرْبَح بهذم وهو «راثآلاو ثيداحألا
 يف ضرألا لهأ يمامإ ٌبهذمو «دوعسم نب هللا 

عو «هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ ءامهنامز
 هناحبس هللا نإف هنسحأو ءاميإ فطلأب نآرقلا دي هيل

أ ميرم ةطساوب ميهاربإ ةيرذ نم ىسيع لعج
زم يتأيسو « ميهاربإ ةيرذ ميمَص نم هو هّم

 اذهل ريرقت ٌدي

لا يف هماكحأو يي ئبنلا ةيضقأ ركذ دنع
 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ضئارف

دح يف هلوقب نوعنصت امف : ليق نإف
يحص» يف ملسم ءاور يذلا لهس ثي

 يثو نامللا ةصق يف (هح

ام هنم ترث اَهّْنِه َترَي نأ ةنسلا ترج مث :هرخآ
 ؟اهل هللا ضرف 

هبجومب لوقلاو ميلستلاو لوبقلاب هاقلتن :ليق
هش نبا مالك نم ًاجردم نوكي نأ نكمأ نإو ؛

 با

ام طقس ال مألا تيصعت نإف ءٌرِهاظلا وهو
نأ اهثياغو :هباتك يف اهدلو نم اهل هللا ضرف 

 بالاك نوكت 

ذخأت يهف «بيصعتلاو ضرفلا هل عمتجي ثيح
 الإو ءبيصعتلاب هتذخأ ءيش لضف نإف ءّدُب الو اهضرف 

بلا اذه يف اهّلُك راثآلاب نولئاق نحنف ءاهضزفب تزاف
 . هقيفوتو هللا دمحب با

اهدلو ىِمرُي الو ىمرُت ال اهنأ :نماثلا ٌمكحلا :لصف
 ّدَحلا هيلعف اهَدّلو ىََر وأ اهامر ْنَمو ء

ْيف ءهب ْثّيُِر ام ٌقيقحت اهنع ىفن اهناعل نأل اذهو
سلا هيلع تّلد يذلا اذه ءاهدلو ٌفِذاقو اهُثؤاق ٌدح

 ُهن

.ةمألا روهمج لوق وهو «ٌةحيرصلا ٌةحيحصلا
يسن َيُِ دلو كانه نكي مل نإ :ةفينح وبأ لاقو 

 د ه

اق ّدَحُي مل هبسن يفت دلو كانه ناك نإو ءاهفذاق
وزلا هافن دلو اهل نميف وه امنإ ٌثيدحلاو ءاهفذ

 ؛ٌج

 تمس
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 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز للا ناعللا يف لَو هللا لوسر مكُح
 .فذقلا ٌدح طوقُس يف ٌةهبش كلذ رثأف هدلولا ىلإ ةبسنلاب اهانزب مكح دقف ءاهدلو بسن ىَنَل ىتم هنأ ٌقرفلا اذه هل بجوأ يذلاو

 .مدقت امك هل هبشلا نم ىوقأ وه يذلا ناعللا ةضراعمل هل ةبشلا نأ رّدُق ول نعالملاب قحلُي مل امنإو ءهبشلا ةلزنمب دلولا قاحلإو ء«بسنلا ةفرعم يف ًالخدم بشل ّنأو ِةَقاَقلاِب مكحلا رابتعا ىلإ ل هنم ٌداشرإ .؛ءاّمْحَس نب ِكبِرَشِل وُهف اذكو اذك هب ْتَءاَج ْنإم :ةئمأ نب لاله َوْهَف ءاذكو اذك وب تءاجب ْنَك ءاهوُرِصْبأ : كي هلوقو :لصف 1 ى .جوزلا نم نيّلماح اتناك اذإ اهنع ىفوتمللو ءاهل امهُبوجو :يناثلاو .جوزلا نم ًالماح نكت مل اذإ اهانكسو نئابلا ةقفن ظوقس : امهدحأ «نيرمأ كلذ دافأف ؛اهنع ىفوتم الو قالط ريغ نع ٍناقرتفي امهنأ لجأ نم" :لاق هنإف «نيلياح اتناك اذإ اهنع ىّثوتملاو ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا ٌبوجو :ٌرِشاعلا مكحلا :لصف 1 . ملعأ هللاو هدلولا يفنب لقتسا دحلا عفدب ٌلقتسا امك هناعلف ءدحلا عفد ىلإ هتجاح نم ٌدشأ هنع هيفن ىلإ هتجاحو «فذقلا ٌدحب هررضت نم ُمظعأ هيلع ٍدسافلا بسنلا لوخدب هررضت ٌنِإف «ىلوألا قيرطب يه نعالث مل نإو هنع دسافلا بسنلا ظوقس دافأ ءاهناعل رابتعا ريغ ني هنع فذقلا ٌراعو دحلا طوقس دافأ امك هناعل نإف «حيحص ٌجيرخت وهو ءهّدحو جوزلا ناعلب دلولا ءافتنا بهذملا اذه ىلع ةيميت نبا تاكربلا وبأ جّرخخ دقو ءهدحو جوزلا ناعِل ىلع اهنم ءيش بترتي الف ءٍناناعللا مَن نأ دعبو ًاعم امهناعل ىلع تيترت امنإ ماكحألا هذه نأ : عساتلا مكحلا : لصف

 . هنع هللا يضر رمُع نع لقُن ام اذهف .دعف اوداع نإ :لاقو هيلإ هعفد مث :هّرهف هّقيس هنع هللا يضر رمُ ذخأف ءةأرملا يذخفو لجرلا طسو يف عون ِفِئَسلاِب ٌبرض هنإ !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف ؟نولوقت ام :رمع لاقف ىثلتت دقن دحأ امهّئيب ناك نإف « يتأرمأ يذخف نيب تبرض ينإ !نينمؤملا ٌريمأ اي :هل لاقف ؟لوقت ام :هنع هللا يضر رمع هل لاقف ءانبحاص لتق اذه نإ نينمؤملا ٌريمأ اي :اولاقف «,نورخآلا ءاجف .رمع عم ٌسلج ىتح ءاجف «نودعي موق هءاروو ؛مدب يلام فيس هدي يفو ودعي جر هءاج ذإ ءىدفتي اموي وه انيبهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ذأ نسل يف روصنم نب ُديعس هاور ام هرغ يذلاو .هب لتقُي هنأ يلع بهذمو دب لتقُي ال هنأ هنع هللا يضر رمع بمهذم :لاقو «ةباحصلا نيب عازن ةلأسم ءاملعلا ضعب اهلعج ىتح «كلذ يف مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ّلَقُت اميف ٌلاكشإلا ٌلوزي قيرفتلا اذهبو ؟ال مأ مكحلا رهاظ يف هلوق لبقُي له :ةيناثلاو ؟ال مأ هكثقي نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هعسي له :امهادحإ ءامهنيب قيرفتلا بجي ناتلأسم انه اه نكلو .هتأرما عم هدجو هنأ ىعداو ءهّراد هلخدأ لجر لق دارأ نم لك ناكو ءئامدلا ِتّرِيهأل هّلوق َلِبُق ول ذإ ؛هلوق لبقُي الو «هيف لتق ءهميرح وأ هّيأرما عم هدجو هنأ ىعّذاو ءهراد يف ًالجر لتق نم نأ ىلع ليلد هب هنوُثتف هلق ًالجر هتارما عم َدَيَو ًالجر نأ وَلا :ثيدحلا يف هلوقو : لصف
 يبس سلسل ٌتلمأت اذإ ٌتنأو . ةباحصلا نيب يفالخ ٌةلأسم اهلعجف ءرمع نع لوقنملا ٌفالخ اذه نأ نظف 21و طْنّيلف .ءادهش ٍةعبرأب ٍتأي مل نإ :لاقف هلثقف ًالجر هتأرما عم َدََجَو نمع َلِيّسَف ءيلع امأو

 .(99/416) قازرلا دبعو ءالاث8 المال /؟ كلام هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ناعللا يف لِي هللا لوسر مكُح 6١

0 يأ داعم كاز
 

لا هنع طقسأ امنإ رمع نإف «ًافالتخا امهنيب ْدجَت مل امهيمكح
 ؛ هتأرما عم ناك هنأب يلولا فرتعا امل ّدوق

عا نإف :«ينغملا» بحاصل ظفللاو انباحصأ لاق دقو
 يور امل «ةيد الو صاصق الف كلذب ُئلولا فرت

حم نوكي نأ نيب قرف ال هنأ يطعُي همالكو «ةصقلا قاس مث «رمع نع
 ٌمكح كلذكو «نصحم ٌريغو ًانص

يب قرفي ملو ؛دعف اوداع نإف» :ًاضيأ هلوقو «ليتقلا اذه يف رمع
 «ٌباوصلا وه اذهو ؛هريغو نّصحملا ن

هتأرما عم دجو نإو :لاق دق بعوتسملا» بحاص ناك نإو
 2 قف مجرلا بجوُي أم اهنم لاني ًالجر 

لا رهاظ يف ٌصاصقلا هيلعف «كلذ لجأل هلتق هنأ ىعّداو
 همزلي الف «هاوعدب ةئّيبب يتأي نأ الإ «مكح

 ىلع ةنيبلا نأل ءركب وبأ اهراتخا «نادهاش :امهادحإ «ناتياور ةنيبلا ددع يفو :لاق ءٌصاصقلا

 ٌرقأ وأ «كلذب تماق ىتم ةنيبلا نأ حيحصلاو «ةعبرأ نم لقأ لبقُي ال ىرخألاو «ىئزلا ىلع ال دوجولا

ك لدي هيلعو «هريغ وأ ناك ًانصحم «صاصقلا طقس «ئيلولا هب
 هتأرما عم دجو نميف لاق هنإف ؛يلع مال

أل اذهو هِّمْرب طيف ءادهش ةعيرأب تأي مل نإ» : هلتقف ًالجر
 ًادح ناك ولو «ىنزلا دحب سيل لتقلا اذه ن

 كتهو هيلع ىَّدعت نمل ٌةبوقع وه امنإو «هتيفيكو دحلا ةماقإ ظورش هل ٌرِبُعالو «فيسلاب ناك امل

لخت امل هنع هللا يضر ريبزلا لعف كلذكو هّلهأ دسفأو هّميرح
 هاتأف ءهل ةيراج هعمو شيجلا نع ف

خ :الاقف ؛هعم ناك ًاماعط امهاطعأف ءًاعيش انطعأ :الاقف نالجر
 هفيسب امهبرضف «ةيراجلا نع ّل

ف قش وأ ءبقُث نم موق تيب يف َعَللَا نم كلذكو .ةدحاو ةبرضب امهعطقف
 رظنف «مهنذإ ريغب بابلا ي

 :ىلعي وبأ يضاقلا لاق . مهيلع َنامَض الف هّيع تعلقنا نإف «هنيع يف هنعطو هفذخ مهلف «ةروع وأ ةمرح

 هعفدي :لاقف دماح نبا لصفو . ليصفت ريغ نم مهيلع نامض الو ؛هنوعفدي مهنأ دمحأ مالك ٌرهاظ اذه

 . اذك كب لعفن الإو ءبهذاو فرصنا :هلوقب أدبيف «لهسألاف لهسألاب

ةحيحصلا ةنسلا يف الو ءدمحأ مالك يف سيلو :تلق
 ثيداحألا لب ؛ليصفتلا اذه يضتقي ام 

ءسنأ نع ؛نيحيحصلا» يف نإف «هفالخ ىلع لدت ةحيحصلا
 رجح ضعب يف رحم ني علطا ًالجر نأ 

 «هلتخي هيي وهو لهسألاب ٌعفدلا نيآف ''”هتعلظيل هُليْخَي لعجو «صٍِقاَشمب وأ ٍصَقْشِعِب هيلإ ماقف دلي يبنلا

 . هّتعظْيِل يفتخيو ءهل ءىبتخي وأ

ف علطا ًالجر نأ «دعس نب لهس ثيدح نم : ًاضيأ «نيحيحصلا» يفو
 قي يبنلا باب يف رح ي

 امّنِإ «كِيْيَع يف هب ُتْدَعَطَل ينرظت َكْنأ لأ ول :لاق ُهآر اًملف ُهَسْأَر هي ُكحَي ىرذِم لي يبنلا دي يفو

 ."”«ِرَصَبلا ٍلْجَأ ْنِم ُنُدإلا َلِعُج

لا ُلوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :ًاضيأ امهيفو
 ًاءرما نأ ْوَل' :هللك هل

 .(1”«ٌصاَصِي الَو ُهَل هيد لَك ُهَنبَع اووقمَك « مهند ِرْبَمِب مك ِتْيَب يف َعَللا نَمه :ًاضيأ امهيفو

 نم لب ءلئاصلا عفد باب نِم اذه سيل :لاقو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌرايتخا اذهو

.)1185( 
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ك سيلو «ملسمو يراخبلا دنع ثيدحلا نأ همالك رهاظ (4)
 يبأ ثيدح نم ٠5١/4 يئاسنلاو 2745 /7 دمحأ دنع وه امنإو «كلذ

 ٠ نصح هدلسو «ةريره



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لدتا ناعللا يف لَو هللا ٍلوسر مكُح

 . نصحملا ريغ يف ةيدلا مساقلا نبا بحتساو ؛همد ردهيو «ءاوس نّصحملا ُريغو ٌنّصحملاف ٌةنيبلا تماق اذإ :مساقلا نبا لاقو ؛هب لتُق الإو «هيلع ءيش الف «ةنيبلا ججوزلا ماقأو ءاتصحم ٌلوتقملا ناك نإ :بيبح نبا لاقف ؛ةلأسملا هذه يف كلام ٌلوق فلتخاو .هريغو نصحملا نيب الّصفُي ملو «نيدهاشب ءاج اذإ هند ُرَذِهُي :قاحسإو دمحأ لاقو .دودحلا باب نم هالعج ًٌانصخحم ينازلا ناك اذإ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هّلتق ٌهعسي :روث وبأو يعفاشلا لاق دقو ءةباحصلا ىواتفو «باحصألا مالك هيلع لد امك «فورعم ريغ وأ كلذب ًافورعم .نصحم ٌريغ وأ ًانّصحم ناك ءاوس «هييرح ىلع ىدتعا نم لتق ىلاعت ِّللا نيبو هنيب اميف هل ٌروجيف اذه ىلعو .يذؤملا يدتعملا ٍةبوقع باب
 .1مُكُدُيَس ُلوَُي ام ىلإ اوُعَمْسا» :هِك هللا لوسر لاقف نحلاب َكَنَعَب يِذّلاو ىَلَب :ٌدْعَس لاقف ي'ال» ه8 هللا لوسر لاقف ؟هلئقيأ الجر هتأرما عم ُدِحَي لجرلا ٌتيأرأ :هللا لوسر اي, :لاق هنع هللا يضر ةدابع نب دعس نأ ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع .هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يف نولوقت امف :لبق نإف
 .«؟ ينو ُريغَأ هَّللاو هن ٌريْغ اًنآو ٌروُيْمَل ُهَنِإ مكديَس ُلوُقَي اَم ىلإ اوُمَمْسا» : هي هللا لوسر لاق كلم نبق فشلا هلال ُتْنُك نإ وحلا َكَتعب يلا :لاق معن» :لاق ؟ءاَدَهش ٍةَعَبْرأب يتآ ىّبَح ُهَلهنأ ُداُجَر يتأرما ّعَم ُتْذَجَو ْنِإ :رخآلا ظفللا يفو
 املو «فلحلا اذه ىلع هرقأ امل هلتقب ٌصاصقلا هيلع بجو ولو ««قحلاب ٌكَمركأ يذلاو ىلب» :لاق هنأل هدب دقُي مل هلتق ول هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ٌرِخآو .هبجومب لوقلاو «ميلستلاو لوبقلاب هاقلتن :انلق

 ١ :نيينعم لمتحي اذهو ٌةريُغ ٌدشأ ُدَّللاو «هنم ٌُريغأ لي هنأو ٌروُيَغ هنأ ربخأو «هِتَرْيَغ نم ل ٌيبنلا ّبِجحَع ءدوهشلا هب رظتني الو هّلتقي هنأ دعس فلح املف ء عرشلا رهاظ يف هب داقُيو «لتاقلا ٌلوق لبقُي ال هنأ ىلع ليلد كلذ يفو ؛ءامدلا ناصو قّدسفملا ىّمحو ةَميرّذلا ٌّدسف ؛مهميرح ىلع ٍمُهّندرَي اوُناك مهنأ ٌنوعّديو ءمهرود يف هلتق نوديري نم لتق يف سانلا كلاهتو «صاصقلاب ُهَّللا اهأرد يتلا ٌةدسفملا تعقوو «هنطابو عرشلا رهاظ يف ٌرده همد نأب هنم ًامكح كلذ ناكل «هلتق يف هل نذأ ولف ءةمالل ماع مكح هاوتف َكلذكو ءمزلم مك هيَ هلوق . نال ؛هلتق نع هاهن الو هيلع ركني ملو .«يّنِم ريغ هللاو هم ري انأل ُِلاَو يْغَس ةّرْيَغ ْنِم َنوُبَجَْتَأ» :لاق ل هللا لوسر نإف ءاذه يف ٌحيرص ةريره يبأ ثيدحو ءهب تلم هتلتف ول :لاقلو ؛هتَريَع ىلع ىثثأ

 .هّرخآ ثيدحلا ُلوأ ضقاني الو «عرشلا رهاظ يف هلتق نع هيهنو للا ََِيو هئيب اميف هل زئاج هنأ ٌدعس هيلع فلح ام ىلع هّتوكسو هرارقإ : امهدحأ
 ةيغأ انأو «لتقلا ىلإ ةردابملا نود ةعبرألا دوهشلا ةماقإ نم مهل هعرش امو ءهدايع حلاصمب ملعأ هتريغ ةّدش عم هناحبس هللاف ؛ناسحإو ةمحرو «ةحلصمو ةمكحب ٌةنورقم يهف «هناحبس هتريغ ِةّدِش عم ةعبرألا ءادهشلا ةماقإ عرش دقو . ؟ينم ُديغأ هللاو ُهْنِم ٌريغأ انأ» :لاق مث فتَرْيَغ ُةَّدِش هنأو ,ةفلاخملا هذه ىلع هل لماحلا نع ربخأ مث ؛قحلاب كمركأ يذلاو «ىلب :لوُقي وهو هلتق نع هاهنأ انأ : ينعي ؟ «مُكُديَس ُلوُقَي اَم ىلإ َنوُعَمْسَت الآ» :لاقف ءدعس ىلع ركنملاك كلذ لاق هي هللا لوسر نأ :يناثلاو

 .ةصقلا قايسو همالكب ٌُنيلألا وهو «نيرمألا الك يو هللا لوسر ديرُي دقو ءهلتق نع هتيهن دقو ءدعس نم



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز
 شف رفلإ ٍدلولاب لكَ همكح يف :لصف “1١

اا را ياا يلا داعم دار
 0 ا

 3 ِ ةودا ل ع ءرإ هع اي .  تال م 8 9.

اخ اذإ جوُرلاب بسنلا قوُحُل يف ِةِلكي همكخ يف :لصف
 هنول هدلو نول فل

دلو يتأرما نإ :هل لاق ًالجَر نأ «نيحيحصلا» يف هنع تبث
 لاقف «ديفنب ُضْرعُي هناك دَوْسأ ًامالغ ت

 ؟«قرؤأ ْنِه اهيف لَهَكا :لاق .ٌرْمَج :لاق ؛؟اَهُنوَل امه :لاق .معن :لاق ؟ «لبإ ْنِم كَل ْلَمد : لكي ئبنلا

 لاقف قرع ُهَعَرَن ُنوكي ِهَّللا لوُسَر اي ُهَلَعَل :لاق ؟ «َكِلذ اًماَتَأ ىئأف» : لي هللا ُلوُسر َلاَك .ْمَعَل :لاق

 . ")وقْرِع ُهَعْرَت ُنوُكَي ُهَلَمَل اًدهو» : يكب ئيبنلا

 ضيرعتلاب بجي ال ّدحلا نأ :هقفلا نِم ثيدحلا اذه يفو
 «ءاتفتسالاو لاؤسلا هجو ىلع ناك اذإ

و ةحّباتُملا هجو ىلع ناك ولو ضيرعتلاب بجي ال هنأ هنم ذخأ نمو
 برو هةَعْجْلا دعب دقف ةمتاشملا

 نم هوركذ ام دري هقايسو مالكلا ظاسبو «حيرصتلا نم ةياكنلا يف ٌعلبأو «بلقلل ٌمجوأو ٌمهفأ ضيرعت

 .دارملا ىلع ةلالدلا ّيعطق مالكلا ُلعجيو «لامتحالا

 .دلولا يفنو َناعّللا ٌعْرَسُي ال ٍةبيرلا درجم نأ هيفو

 ىلع "!لهحيحص» يف يراخبلا مجارت نمو «ماكحألا يف رئاظنلاو هابشألاو لاثمألا ٌبرض هيفو

لا نَّيب دق نيبم لصاب ًامولعم ًالصأ هبش نم باب :ثيدحلا اذه
 هعم قاسو «لئاسلا َمهفْيِل همكح هل

 ؟ ُنْيَك كمآ ىّلَع َناَك ْوَل َتْيَآَرَد :تيدح

 2 مارفلل دلولاب ِدْلَي همكحخ يف :لصف

 هيبأ ٍتْوَم ّدعب قحلتسا نميفو ءاشارف نوكت ةمألا نأو

ضر ةشئاع ثيدح نم ««نيحيحصلا» يف تبث
 «صاّقو يبأ نب دعس مصتخا :تلاق ءاهنع هللا ي

ا هللا لوسر اي اذه :دعس لاق «مالغ يف ةعمز ُنب ٌدبعو
 ءهّنبا هنأ ّيلإ َدِهَع صاقو يبأ نب ةبتع يخأ نب

 رظنف ءَتّديِلَو نم يبأ شارف ىلع َدِلُو ؛هللا ٌلوسر اي يخأ اذه :ةعمز نب ُدبع لاقو وهَبَش ىلإ ْرِْقْنا

 ٌرَجَحلا ٍرِهاَمْلِلو «شارِفل ُدلَولا هٌدَعْمَر نب دبع اي َكَل َوُم١ :لاقف «ةبنثب يب ًاهبش ىأرف لكي هللا ُلوسر

 اق هوس ُهَرَث ملف «ُةَدْؤَس اي ُهْنِه يبحتحلاو

 نأ يفو «ءطولاب ًاشاَرِف نوكت ةمآلا نأ يفو « شارفلاب بسنلا ٍتوبث يف ٌلصأ يوبنلا مكحلا اذهف

 ءهجو َنوُد جو نم تبثتف «ُضّبتت بسنلا َماكحأ نأ يفو «شارفلا هيلع َمَّدُق شارفلا ٌضراع اذإ هبَّملا

 ٌدفاقلا نأ يفو «نيمكُح نيب ًامكح ءاهقفلا ٌضعب هيمسُي يذلا وهو
 . عرشلا نم اهنأو ءٌّنح

 «ُشارفلا :ٌةعبرأ بسنلا ٍتوبث ٌتاهجو «ةمألا هيلع تعمجأف «شارفلاب بسنلا ُثوبث امأف

نأ ىلع نوملسملا قفتاو ءاهيلع قفتم لوألا ةثالثلاف ةَفاَقلاو ُةَتيِبلاو «قاحلتسالاو
 هب تبثي حاكُتلا 

 ةشئاع ثيدح جيرصب اوجتحاو «شارفلل أابجوم ةمألا ٌروهمج هلعجف «يّرستلا يف اوفلتخاو ءٌششارفلا

 مكحلل ةلع كلذ لعجو «شارفلا بحاص هنأب حّرصو «ةعمزإ ٍدلولاب ىضق لَو ّيبنلا نأو «.حيحصلا

روجي الف «ةمألا يف ناك امنإ هّلحمو مكحلا ُبَبسف هل دلولاب
 ةرحلا ىلع هلمحو هنم ثيدحلا ُءالخإ ٌ

ام ةاغلإ ٌمِزلتسي اذه نإف ءاهريغ يف ٌمكحلا ناك امنإو «ةتبلا ركذت مل يتلا
 هب ٌمكحلا قّلعو ٌعراشلا هربتعا 

 .هيفو هلجأل ناك يذلا مكحلا لحم ٌليطعتو ءًاحيرص

 .ةريره يبأ ثيدح نم )19٠0(« ملسمو 07:8(2) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1401) ملسمو :(7145) يراخبلا هجرخأ (7) .(1861) مقرب ()



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لحل شارفلي يلولاب ِةَك همكُح يف :لصف

 يف نوبغري ًاثيدحو ًاميدق ٌسانلا ٍلزي ملو «داليتسالاو عاتمتسالا ني ٌةجوزلا هل دارُث امل دارت يهو .كلذك ةكرشلا نأ امك ءًامكحمو ٌةقيقحو ًاَسِح شارف ةيرسلا نإف «نيلئامتملا نيب ٌةيوستلا وهو «طشقلاب ٌسسانلا ٌموقيِ ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ٍنازيملا ىضتقم وه ناكل ءهيف حيحصلا ٌُثيدحلا دري مل ول مث
 . هيف لصفتسا الو كلذ نع لك ئبنلا لأس الو «هريغ كلذ لبق هل دلو ةمألا وِذْه نأ طق ثْيثي ْملو ؛هنم هبسن تبئأو ٌةَعْنَرِب ٌدلولا قحلا لكك ّيبنلا نأ ٌمولعمو ٌنَحلَتْسُم دلو همّدقتي نأ الإ «شارفلاب ٌديسلا قحلي ال ةمألا دلو مهدنعف َينْنَي نأ الإ هقحّل كلذ دعب تدلو امف «شارفلاب ال «قاحلتسالاب ذئنيح هقحليف «هقحلتسا اذإ الإ ٌدلولا هٌّقحلي الف ديسلا نِم هتدلو دلو لّوأب ًاشارف ةمألا ٌنوكت ال :ةفينح وبأ لاقو .ءاوس ٌّدح ىلع هيف ُةّيًرّسلاو يه ىنعمل ًاشارف ْتّيمُس امنإ ةجوزلاو «نهشارفتساو نهٍاليتسال يرارّسلا

 .بألا شارفب ال ,هقاحلتساب هقحلأف .هقحلتسا هنأل ءاخأ دبع لي ئيبنلا هقحلأ امنإو «ثبثي مل ةعمز ءطو نأل هيف مكل ٌةَجُح ال ٌثيدحلاو :اولاق . حاكنلا دقع ٍفالخب اهُؤطو هيلع مرحي نم ىلع هدورو ٌروجي اذهلو «عبات هيف شارفتسالاو ءطولا نإف «نيميلا كلُم فالخب «شارفتسالاو ءطولل دارُي امنإ حاكنلا ّدقع نأ : امهنيب ٌقرفلاو «ةجوزلا فالخب «فنأتسم يقاحلتساب الإ هّدعب ام هقحلي مل هتمأ نم ًادلو قحلتسا اذإ هنإ. : مّتلُق اذهلو «قاحلتسالاب الإ هقحلي الف «لّرألا دلولا امأو هَيِفْنَي نأ الإ هب قحل «كلُذ دعب تدلو امف ,هقحلتسيف ًادلو هنم َدِلَت نأب هب قتعت ام انربتعاف «ةرحلا نود هيف يهو ؛فيعض شارف هنكلو ؛ةلمجلا يف ًاشارف ةمألا ٌنوك ب ال نحنو :ةيفنحلا تلاق .هلوصأو عرشلا ُدعاوق هيضتقت الو «بحاص نع رْثأ الو «ةنُس الو ٍباتك يف ٌلصأ ٍليصفتلا اذهل سيل :مهوعزانم لاق
 يف ةقباسلا اهتدالو ٌرابتعاو ًامكحو ةقيقح شارف يهف ةءوطوم ٌةمألا تناك اذإ :روهمجلا لاق

 هثابتعاف ءةَعْنَر شارف يف هربتعي ملل يبنلاو ءًاعرش هرابتعا ىلع ليلد ال ام ٌرابتعا ًاشارف اهتروريص
 .اهوحنو عاضرلا نم ُهتخأ يه يتلا هتمأ يف ال اهنم ىظحأ وأ ةجوزلاك تلج و لس تلا يلا و طوملا مال يف ماكلاف هطول اتالم لإ :مكلوتل
 .كوخأ وه :هئبال لاقو «ةعمزب دلولا قوحلب مكح نم ىلع هياوج لب :هئاوج انيلع سيل ؛لولا هب قحلي ىّثح تبني مل ةعمز ءطو نإ :مكلوقو
 مل «ةئرولا ٌعيمج هب ٌرِقُي مل نإ قحلتسملا نإف «لطاب هقحلتسا هنأل خألاب هقحلأ امنإ :مكلوقو

 نإف «ةثرولا ٌميمج هل ٌّرِقُب نكي مل ٌدْبَعو «تيملا شارف ىلع َدِلُو هنأ نانثا مهنم ّدهشي نأ الإ رقملاب قحلي
 ناكل ءِدبع اهيخأ عم هب تّرقأ ولو ىتح فقحلَتْسَت ملو هب ّرِقُت مل يهو .هتخأ لَك يبنلا ةجوز ةدوس
 قوحل يف فاك هثراو وأ «ءىطاولا نم رارقإلاب ًاشارف ةمألا نوك ٌتوبث نأ «مّرحملا لطابلا ضارتعالا اذه ٌباوج مث .اهريغو ةعقاولا هذه ٌلوانتت ةماع ةيّلُك ةيضق ىلع ًاهبنم «كلذب ًاللعم «شارفلل دلولا نأب بسنلا قاحلإب همكح بيقع حّرص هيك ّيبنلا نإف «قاحلتسالاب ال شارفلاب بسنلا ٌثوبث
 ١ ؟بسشلا هب قحلي يذلا ُنشارِفلا هدنع تبثي ال فيكف ءهتحت هتباو قلك نبا َرهِص ناك ُةَعْمَرو فيك .هشارف ىلع َدِلُو يبأ ةديلو نبا :هلوقب هب هقحلأ كي ّيبنلا نإف «بسنلا

 اذهف ءفئاتسم رارقإب الإ هدعُب ام هقحلي مل ءدتمأ ني ًادلو قحلتسا اذإ هنأ انيلع هب مّتضقن ام امأو
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 شارفلل دلولاب لك همكح يف :لصف : لح

ا ياا يف داعم كاز
 0 

قحلي هنأ :يناثلاو ءامهُدحأ اذه «دمحأ باحصأل نالوق هيف
 لوقلا حجر نمو ءأرارقإ فزاتسي مل نإو هّ

 لوألا دعب ام هّقحلي الف «ءاربتسالاب شارفلا مكح ٌلوزيف «ةدالولا دعب ٌديسلا اهئربتسي دق :لاق لوألا

نمو دلو لوأ يف لاحلاك ءاهثطو هنأ فنأتسم فارتعاب الإ
 ًاشارف اهُثوك تبغي دق :لاق يناثلا حجر 

 هفارتعا عم لولا هقحلي ال هنإ :مكلوق ٌريظن اذه سيل ذإ «هليزُي ام َتْيثَي ىتح شارفلا ءاقب لصألاو «ًالوأ

لُي مل هنإ :مهضعب ُلوق ضارتعالا اذه نم ٌلطبأو «هّقجلتسي ىتح اهئطوب
 هل هلعج امنإو ءاتخأ هب هقح

ولمم :يأ هَكَل َوُمه :لاقف كيلمتلا مالب هيف ىتأ اذهلو ءاديع
 يف نأب ضارتعالا اذه ىّرقو «كل ك

جتحت نأ ًةدوس رمأ هنأبو « دبع كَل وها :ثيدحلا ظافلأ ضعب
 اهرمأ امل اهل ًاخأ ناك ولو «هنم ٌب

لا# : هلوقو :لاق .اهنم يبنجأ هنأ ىلع ٌلدف «هنم باجتتحالاب
 هبسن قوحل مدع ىلع هيبنت ؛«شارفلل دلو

 اذه ىلعو «شارِفلل وه امنإ دلولاو ءًاشارف نوكت ال ةمألا نأل هل ًاشارف ةمألا هذه نكت مل : يأ ةعمزب

رط ضعب يف نأ هدكؤُيو :لاق «هنم ةدوس باجتحا ٌرمأ حِصْي
 كل سيل هنإف «هنم يبجتحا» :ثيدحلا ق

 .مكنم يوبنلا ءاضقلابو ثيدحلاب ٌدعسأ انأ نّيبتف دئئيحو :اولاق «خأب

 :مكلوق اَمأ :ناعتسملا هللاو لوقنف «ناطبلا اتقلح تقتلاو «ٌسيطولا َيِمَح نآلا :ٌدوهمجلا لاق

نب دمحم ءاور ام دري دبع هلعج امنإو ءاخأ هب هقحلي مل هنإ
 ذه يف «هحيحص» يف يراخبلا ليعامسإ 

ل ماللا سيلو ©!«ةعمز نب دبع اي كوخأ وه «كل وه» :ثيدحلا
 «صاصتخالل يه امنإو «كيلمتل

 ةدوس هّرمأ امأو .ًالصأ ٌحِصت ال ةلطاب ةياورف ء ؟دبع كل وه» :هلوق ةظفل امأف . «ٍشاَرِْلِل ُدلَولا» : هلوقك

رولاو طايتحالا ٍتيرط ىلع ّنوكي نأ امإف ؛هنم باجتحالاب
 ُنيَبْلا ُهَبَّشلا اهثروأ يتلا ةهبشلا ناكمل ع

 ريغب هبشلاو «بسنلا قوحل ليلد شارفلا نإف «نيليلدلل ًالامعإو ِنْيَهَبّشلل ًةاعارم نوكي نأ امإو «ةبتب

 توبث ىلإ ةبسنلاب ةبتُعب هَّشلا لمعأو «هتوقل يعّدملا ىلإ ةبسنلاب شارفلا ٌرمأ لمعأف «هيفن ليلد هبحاص

 نم بسنلا ُتوبث عنمي الو ءاهحضوأو ءاهنيبأو ماكحألا نسحأ نم اذهو «ةدوس نيبو هنيب ةيمرحملا

ةيضعبلاو ميرحتلا يف دلولا نيبو هنيب هنم ٌبسنلا تبثي ينازلا اذهف ءهجو نود هجو
 ٍةقفنلاو ثاريملا نود 

«عنامل هتوبث عم هنع بسنلا ماكحأ ضعب فّلختي دقو ءاهريغو ةيالولاو
 الف «ةعيرشلا يف ٌريثك اذهو 

ا عنامل مالغلا اذه نيبو ةدوس نيب ةيمرحملا فّلخت نم ركدُي
 دقو !هقفلا ٌضحم الإ اذه لهو «ةبتعب هبشل

ظفللا هذه تحص ول ؛4خأب كل سيلا :هلوق ىنعم اذهب ملع
 ملعلا ّلهأ اهفعض دقو «خصت ال اهنأ عم ة

 تنرقو «ٌيَم يبنلا مالك تارطأ تعمج اذإو «؛كوُحَأ وُمه :دبعل هلوق عم اهتحصب يلابُث الو ؛ثيدحلاب

 «ليوأتلا نم ٌةوركذ ام ُنالطب كل نّيبت , هٌرُجَحلا رِهاَمْلِلَو «ٍشارِفْلل ُدَلَوْلا» :هلوقب ««ُكوُحَأ َوُم» :هلوق

 . ملعأ هللاو هجوب هلمتحي ال هفالخ يف ٌحيرص ثيدحلا نأو

و ءدقعلا درجمل ًاشارف ةجوزلا نوُلعجي ةلأسملا هذه يف انيعزانم نأ بجعلاو
 نيبو اهئيب ناك نإ

 . ًاشارف ًاراهنو اليل اهل هُشارفتسا رّركتي يتلا هتيَُس ٌةولعجي الو «نيقرشملا دعب جوزلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع «ًاشارف ةجوزلا هب ٌُريصت اميف ٌءاهقفلا فلتخاو :لصف

ّييقع اهقّلط ول لب ءاهب عمتجي مل هنأ ملع نإو دقعلا ُسفن هنأ : اهّرحأ
 بهذم اذهو ءسلجملا يف ه

 ش . ةفينح ىبأ
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اوك شارفلي ٍدلولاب لي همكخ يف :لصف

 .دمحأو يعفاشلا بهذم اذهو ءءطولا ناكمإ عم ٌدقعلا هنأ : يناثلاو
 نبا مالسإلا خيش ٌرايتخا اذهو ءهيف كوكشملا هناكمإ ال ٍقَّقحملا لوخدلا عم ُدقعلا هنأ :ثلاثلاو

 «ققحم لوخدب الإ ًاشارف ةأرملا ٌريصت الف ؛ةداع هئافتناب عطقي دق ُثاكمإلا اذهو ؟كلذ ناكمإ ٍدّرجمب اهب عمتجا الو ءاهب لحد الو :هتأرماب نبي مل نمب بسن قاحلإب ٌةعيرشلا يتأت فيكو ؟اهب ءانبأا لبق ًاشارف ةأرملا ةغللاو فرعلا ٌلهأ دعي لهو ؟ِديعب ناكمإ درجمل اهب نبي ملد ءجوزلا اهب ْلُحدي ملو ًاشارف ةأرملا ٌريصت فيكف الإو ءهب موزجملا ٌحيحصلا وه اذهو «ناعل ريغي هنع يفتني هنأ هركنأف ءدلوب هّثأرما تتأو «ءانبلا لبق قلط نميف هتياور يف صن هنإف ء؛برح ةياور يف هيلإ راشأ دمحأ نإ :لاقو ؛ةيميت
 ١ . ملعأ هللاو ؛هبهذم ٌلوصأو هّدِعاوق هيضتقت يذلا وه «برح ةياور يف هيلع صن يذلا اذهو .قيفوتلا هللابو

 .لوخدلاب الإ ًاشارف ناريصت ال ةرحلاو ةمألا نأ حيحصلاو ءارشلا سفنب ًاشارف ريصتف «يرستلل دار امنإ اهنأ لاوحألا نئارق نم مهفُي يتلا ةعفترملاك «ةمدخلا نود ءطولل ىرتشت يتلا ةمألا نأ ىلإ ةيكلاملا نم نيرخأتملا ضعب بهذو :ءطولاب الإ ًاشارف ريصت ال اهنأ ىلع روهمجلاف «ًاشارف ٌةمألا هب ريصت اميف ًاضيأ اوفلتخاو

 .شارفلا وهو «بسنلا اهب ٌتبثي يتلا ةعبرألا رومألا ّدحأ اذهف : لصف
 .هيف نيدهاشلا دحأ نوكي نأ الإ هبسن ثبثي مل الإو «كلذكف ءهوقّدصو ةثرولا ضعب ناك نإو ءهب قُملا ُتسن تبثو «هرارقإ حص «ةثرولا ُلُك وهو ءامودعم ناك نإو ءًئيش هقاحلتسا رثؤي مل ًادوجوم بألا ناك نإف ءٌدجلا امأف ٌقِحلتسي نأ بآلل نأ ىلع ملعلا ُلهأ قفتا دقو «قاحلتسالا :يفناثلا
 ةثرولا ٍعِمجُي ملف «ةثرولا نم لمحلاو ةثرولا ٌعيمج انربتعا انأل ُمَرْلَي ال اذهو :هقاحلإ يف هّلحم اولح امك ؛بسنلا يفن يف لحم اولحي نأ تيملا اهثطو ةمأ نم لمح يفن ىلع اوعمتجا اذإ مزلل «بسنلا ُتِبْكُي بسنلا قاحلإ ىلع ةثرولا ٌعامجإ ناك ول هنأ لصألا اذه ىلع سانلا ٌضعب دروأو .هّلحم اوُلحو «تيملا ٌماقم اوُماق ةثرولا نأل «يعفاشلاو دمحأ بهذم ّلصأ اذهو ؛ةعامج وأ ناك ًادحاو «هرارقإب ُثتسنلا تّيثي َلاملا زاح نم نأ كلذ يف لصألاو ءءاوس دجلا يف مكحلاك خألا يف مكحلاو

 .هيفن ىلع
 .يفاك ةوخألا ٍدحأ ٌقاحلتسا نأ ىلع ٌليلدو «هرارقإب بسنلا تويثو خألا قاحلتسا ىلع ليلد هيفف «هقاحلتساب دبعب ُهّمحلأ يك ئيبنلاو «هّتخأ يهو هب ٌرِقُ ٌةدوسو «ٌدبع وه امنإ انه اه رقملاو «ةثرولا عيمج ٌرارقإ بسنلا توبث يف مّتربتعا متئأف :ليق نإف
 اهئثوكسو اهُرارقإو ؛هقاحلتسا ىلع ٌةدوس هترقأو «هقحلتسا ًادبع نإف «ةركنم نكت مل ٌةدوس :ليق

 «هئاضتقا نم ٌمِنام عنمي ملو يضتقملا ٌدِجُو اذإف «توبثلا نم ٌمنام ةثرولا نم هريغ ةعزانمو «بسنلا ٍتوبثل ٍضتقم ٌقاحلتسالاف ,عزانم ٌثراو انه نكي مل ام هّبسن تبث ؛هقحل مهئروم هب ٌرقأ ول نم بسن امهديغ وأ ٌدجلا وأ ّخألا قلحتسا ىتمو «نيع ٌةعقاو ةعقاولاف «حيرص ٌقيدصت اهنم ْرُدْصَي ْمَل ناك نإ اذه ءاهقيدصت ىرجم اهرارقإو اهاضر ىرجف «بيذكتلاو راكنإلا ىلإ تردابل الإو هب رقأ امب ٌرارقإو ءِدْبَع اهيحخأل ٌنيدصت اهل ًاخأ هتروريصو اهايإ هتيؤرو ءاهب هتولخ نم اهيلإ هّمكح يدعتملا رمألا اذه ىلع
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 نئرفلا داو يي همكخ يف :لصف ليددي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ٌتاريملا زاح نم رارقإ نأ وهو «رخآ رمأ انه اه نكلو .هّمكح هيلع ّبَت
 . ٌزارقإ وه له : : هقاحلتساو 

ر يعفاشلاو دمحأ ٌبهذمف «ٌفالخ هيف اذه ؟ةداهش ٌرارقإ وأ « ؛تيملا نع الخ
 رارقإ هنأ : هللا امهمح

 تلاقو . .نّيدلاو قسافلا ني كلذ ُحِصَي لب «همالسإ الو لب «قحلتسملا ةلادع طرتِشُت الف «ةفالخ

 بهذم نع راصقلا نبا ىكحو «ةداهشلا ٌةيلهأ هيف ٌربتعتف «ةداهش ٌرارقإ وه : ةيكلاملا
 ةثرولا نأ : :كلام

ام بهذم نم فورعملاو «الودع اونوكي مل نإو قحل بسناب اوُدقأ اذإ
 . هقالخ كل

 ؛هتمأ وأ ءهّتجوز نِم هشارف ىلع َدِلُو هنأ وأ هتبا هنأ نادهاش دهشي نأب «ةنيبلا : ثلاثلا :لصف

 .عازن كلذ يف فرعُي الو «هبسن تيثو ( مهتيقب راكنإ ىلإ تفتلي مل ةث رولا نم نانثا كلذب دهش اذإو

 . اهب بسنلا قاحلإو ةفاقلا رابتعاب هزاضتو كك هللا لوسر مكح ءةفاقلا : عبارلا لصق

 اذ و هللا لوسر يلع لخد : :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم :« «نيحيحصلا» يف

ًافنآ رََن يِجِْذُملا ًاررَجُم نأ ي رك مل : لاقف ؛ههجو ؟يراسأ ندد رورسم موي
 ةئراَح نب ِْير ىلإ 

 ْنِم اَهُضْعَب َماَدْألا هذه َّنِإ :لاقف :اَمهئاَدنأ تدب اَمُهَسوُؤُر اَيَطَح ذك ٌةَيطَق اًمهبَلَعو يَ نب ةَماَّسَأو

 ةناهكلاك ةيلهاجلا رمأ ني َنوُهزاُلا لوقي امك تناك ولو فئاقلا لوقب كب يبنلا رس 227(ضَْب

قّدَص نم ٌديعو هنع ٌحص دقو . ةناهكلا ةلزنمب تناكلو ءاَهِب بِحعَأ الو ءاهب ٌرُس امل اهوُحنو
 .ًاتهاك ّ

 «ٍتاَنصحملا فذق كلذ يف نأل ءهركنأل أطخ ناك ولو ؛هركنُي ملو أمل هتبثأ كك ٌيبنلاو : يعفاشلا لاق

 . ىهتنا .باسنألا يفنو

عالملا دلو يف لاقف ءاهرابتعاو اهتحصب حيحصلا ثيدحلا يف حّرص دق للي ئبنلاو فيك
 نه : . ةن

 هب تءاج املف « «ءامْحَس نب ِكيِرَشِ َرُهَك اًذكَو اَذك هب ْتَءاَج ْنِإَو 5 بمآ نب لاله وُ اًذكو اًدك هي ثءاجب

 وهو هبشلل رابعا الإ اذه لهو « ©" اَهّلَو يل لاحكام الزل: :لاق هب ْتَيِعُر يذلا ِهِّبَس ىلع

 ربتعا دقو ؛هبشلا بحاصل هب مكحيف ؛ «ٌلِصّتي نم ىلإ رظني رظنيو ءهبشلا ٌرثأ عبي تئاقلا نإف ؟ةفاقلا يع

 , 7وهبشلاَن نوُكُي مه : لاقف ؟ةأرملا ملتحت وأ :ةملس ّمأ هل تلاق امل اذهلو «هببس نّيبو هبشلا كي يبنلا

 اهُّؤاَم قبس اذإو هَل ُهَبِّشلا ناك «ةأرملا َءام ّقَبَس اذإ لُجّرلا ءاما نأ حيحصلا ثيدحلا يف ربخأو

 نأ ماكحألا قرط ني نوكي ام ىوقأ اذهو ءًاردقو ًاعرش هبشلل هنم رابتعا اذهف « «*هاَهَّل ُهَبَّملا ناك ٌمءاَم

 . ةفاّقلاب مكحلا يف َنوُدِشارلا هؤافلخ هعبت اذهلو ءٌردقلاو ٌعرشلاو ٌرمألاو ُقلخلا هيلع دّراوتي

ب ناميلس نع 'ايعس نب ىيحي نع «نآيفس انئدح :روصنم نب ديعس لاق
 يف رمع نع «راسي ن

 ١ . ”امهنيب هلّمجف «ًاعيمج هيف اكرتشا دق : :كئاقلا لاقف ءرهط يف نالجر اهّتطَو ةأرما

 . ًاضيأ ديعس هركذ . هناثري هاوبأ امهو ءامهُتبا وه :لوقي يلعو :يبعشلا لاق

ف ءقأرما ٍرْهظ يف اك رتشا نيلجر يف «بيسملا نب ديعس نع هدانسإب مرثألا ىورو
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 .فيعض هنأ مدقت دقو «روصنم نب دابع هيفو ((778257) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . سنأ ثيدح نم ((777/4) يراخبلا هجرخأ (4) .01) ملسمو :(170) يراخبلا هجرخأ (0)
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١1و شارفلل ٍيلولاب ِةككك همكُح يف :لصف

 ءاَمُهُهَبشُي هارت :اولاقف ءاوّرظنف «ةفاقلا اعدف «باطخلا نب ٌرمع ىلإ كلذ َمِفَر ءامههبشُي ًامالُع ُتَدَلوف
 . هناثريو امهر هّلَعجو ءامهب هقحلأف

 اذهب رمع مكح لب «كلذ يف امهنع هللا يضر ًايلعو رمع فلاخ ْنَم ةباحصلا يف طق ُكَرْغُي الو
 . ركنم مهنم ُهْرِكْني ملف ءراصنألاو نورجاهملا هترضحبو «ةئيدملا يف

 دّرجم ىلع ٌليوعت ةفايقلاب ْمُكُحلاَو ءٍلِجّرلاو ٍليخلاب ةفاقلا يف انيلع متبلجأ دق :ةيفنحلا تلاق
 ةصق مّثركذو «براقألا نع يفتنيو «بناجألا نم دجوُي دق ِهبّشلا نأ مولعمو «نيمختلاو نظلاو هبَّشلا
 «هيفن نم كَ ئيبنلا هتكمُي ملف ءامهنول ُفِلاحُي دوسأ ًامالغ هتأرما تدلو يذلا ٌدصق مثيسنو .ديزو ةماسأ
 «ناعللا ىلإ جتحي ملو ءةئعالملا ٍدَلَو يف هب ىفتكال رثأ هبشلل ناك ولو ءرثأ همدعل الو هبشلل ٌلَعَج الو
 نإف «هل هبشلا ناك ولو نعالملا نع هيفن ىلع ةحيرصلا ٌةحيحصلا ُةنسلا تلد دقو ,جوزلاب هبشلا ٍدوجو عم هُيفن ٌحِصَي ال ناك لب .ناعللا نع كلذب ينغتسيو ءهبشلا بحاصي قحلُي مث «هتدالو ٌرِظتني ناكلو
 يفنو ناعّللا دعب هلاق اذهو نيمأ نب لالهل َوُهَ ءاَذكو اَذك هب ُتَءاَج نإف اهوُرِصْبَأ» :لاق كو يبنلا
 .هي دلولا قوحل ىلع ال ؛هبذك ىلع يلد ههبش ىلع هئيجم ناك امنإو .هنم هن ْتْيْثَي مل ءروكذملا هبشلا ىلع ءاج ول هنأ َمِلٌعَف ءهنع بسنلا

 ءهيبأ نول هنول ةفلاخمل ديز نم هبسن يف نونعطي اوناك نوقفانملاف ءديزو ًةماسأ ٌةصق امأو :اولاق
 كح هئداهش تقفاو كنئاقلا هب دهش املف هبا هنأ يف هَلوُسرو هللا مكحو «شارفلاب نوفتكي اونوكي ملو
 ؟فئاقلا هلوقب بسنلا ٌتابثإ اذه يف نيأف ءاهب هبسن تبثأ هنأ ال نيقفانملا لوق اهبيذكتلو .همكح اهتقفاومل لو يبنلا هب رسف ءهلوسرو هللا

 تباث بسنب هبشلا هيف تربتعا امنإ اهنإف ءهبشلا ٌرابتعا اهيف ركذ يتلا ثيداحألا ىنعم اذهو :اولاق
 هنع يوُرَف ءرمع ىلع َفِلُيخا دقف ؛يلعو رمع مكح امأو :اولاق .كلذ ٌركدُت ال نحنو «ةفاقلا ريغب
 .فئاقلا لوق ربتعي ملف «©"”تئش امهّيأ ٍلاَو لاق «هيف اكرتشا دق :هل لاق امل فئاقلا نأ هنع يورو «مّتركذ ام

 اوُيُت مل .دوجوم ُهبَّشلاو «نوقابلا هركنأو «خأب ةثرولا ٌدحأ رقأ ولو ههبشلاب نولوقن فيكو :اولاق
 ؟ُبَسّنلا تّيثي مل هب رارقإلا ىلع ةثرولا قفتت مل نإ : مئلقو ءهب ٌبسنلا

 نيمختلاو ٍسْدَحلا باب نم اهّلعجيو «ةفاقلاب ٌلوقلا انيلع ٌرِكنُي نأ بجعلا نم :ثيدحلا ٌلهأ لاق
 «ةريخلا لهأ نِم وه نم لوقب ةرهاظ ةرامأو «حجار يأرو «بلاغ نظ ىلإ دانتسا وهف ًاردقو ًاعرش ربتعملا هبشلا ىلإ دنتسملا فئاقلا لوقب ٌدلولا انقحلأ امنإ ٌنحنو ءامهدحأل ًانبا سيل هنأب عطقلا عم نينثاب دلولا قحليو «نيع فرط ايقالتي مل امهنأب عطقلا عم ؛برغملا ىصقأ يف نمب يقرشملا ّدلو ُنِحْلُب ْنَم
 «ةرهاظلا تارامألا ىلإ ًادنتسم ماكحألا نم ريثك ءيجم ركنُي لهو «نيموقملا لوق نم لوبقلاب ىلوأ وهف
 ؟ةيلاغلا نونظلاو

 ١ . مودعملا مكح يف ٌردانلاو «ريثكلا بلاغلل يه امنإ ماكحألاو فلك ءىش ردنأ نِم وهف ءًاعقاو ناك نإو «براقألا نيب هؤافتناو .بناجألا نيب هبشلا دوجو امأو

 .هب ءراسي نب ناميلس نع ءال ٠/7 كلام هجرخأ )١(
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 شارفلل ٍيلولاب 4 همكح يف :لصف لاجل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م ا هس اها اساس

 يتلا ةداعلا نأ ىلع ليلد اهنأل «مكيلع ٌةجح وهف ءدوسأ ًامالغ هثأرما تدلو نم ٌةصق امأو
 رطف

 امل نكلو «كلُذ ٌراكنإ قلخلا عابط يف نأو «ةبير بجوُي هّقالخ نأو «هبشلا ٌرابتعا ّسمانلا اهيلع ُهَّللا

 :سانلا رئاسو نحن لوقن كلذكو «يوقلا ليلدلل ٌمكحلا ناك «شارفلا وهو هنم ىرقأ ٌليلد كلذ ضراع

 - هنم ىوقأ ٍليلدل هبشلا رهاظ ٌةفلاخمف بش الو ةفاقب ضَراعُي الف ًامئاق ناك اذإ حيحصلا شارفلا نإ

 .ءيش ريغب رهاظلا ليلدلا اذه ةفلاخم ٌركنتسملا امنإو «ركنتسم ٌريغ - ٌنشارِفلا وهو

 نيليلدلا ىوقأ ميدقت نم وه ًاضيأ كلذكف ؛هدوجو عم هبشلا ًءاغلإو هبشلا ىلع ناعللا ٌميدقت امأو

ديلا ىلع مدقُت ةئيبلاك ؛هضراعُي ام مدع عم هبشلاب لمعلا عنمي ال كلذو ءامهفعضأ ىلع
 ةءاربلاو 

 .امهمدع دنع امهب لمعُيو «ةيلصألا

 رخآ ليلد ٌةفايقلاو «ةفايقلاب هبسن تبثُت مل نحنف «ةفايقلا نودب ديز نم ةماسأ بسن ُثوبث امأو

 ءاهرفاضتو بسنلا ةلدأ دضاعتل هٌراشبتساو ءاهب هٌحرفو «ِِلي يبنلا ٌرورسف «شارفلا ليلدل قفاوم

 ولو ءاهرثاكتو هتلدأو قحلا مالعأ روهظب حرفلا باب نم وه لب ءهّدحو فئاقلا ٍلوقب بسنلا تابثإل ال

 هدنع تدضاعت اذإ رسُّيو حرفي لي ئبنلا ناك دقو ءرسُي ملو اهب ُحَرْفَي مل ًاليلد ٌةفايقلا حّنصت مل
 ٌةلدأ

 اذإ قحلاب ًاقيدصت دادزت ّسموفنلا نأل ءاهب ربخملا نم اهوعمسي نأ بحُيو «ٌةباحصلا اهب ربخُير «قحلا

 «ةعرشلاو ةرطفلا هيلع تقفتا مكح اذهف «هدابع ُهَللا رطف اذه ىلعو « حرفتو هب ٌرسُتو «هتلدأ تدضاعت

 .قيفوتلا هللابو

 ناكل هنع ٌحِص ولو ءرمع نع هتحص فرعت الف «تئش امهيأ ِلاَو :لاق هنأ رمع نع يوُر ام امأو

 لوق لاطبإ يف حيرصب سيل «تئش امهيأ لاو :هلوق نأ عم «ةحصلا ةياغ يف هنع انركذ ام نإف ءهنع ًالوق

 هلوقي امك «نينئاب هقحلأ اذإ عضوملا اذه لثم يف ناكل هلوق لاطبإ يف ًاحيرص ناك ولو «فئاقلا

 .هقفاو نمو يعفاشلا

 ناك اذإ امأف «رارقإلا درجمل هّبسن ُتّبثي مل امنإف «نوقابلا هركنأو «خأب ةثرولا ٌدحأ رقأ اذإ امأو

 الو «جِلْذُم ينب ىلع َهَفاَقلا ٌرصقن ال نحنو «نيقابلا ٌراكنإ ربتعُي ال هنإف «فئاقلا هيلإ ٌديَتسي ٌدبش كانه

ر دمحأ نعو «ربخ هنأ ىلع ءانب حيحصلا ىلع دحاو يفكي لب :فئاقلا ددعت ٌريتعن
 هنأ :ىرخأ ةياو

 . ظفللا طارتشا ىلع ءانب ةداهشلا ظفلو «نينثا نم دب الف «ةداهش

وبأب ةفاقلا هتقحلأ اذإ اميف نولوقت امف «نيوبأب هقحلأ هنأ رمع نع لوقنملاف :ليق نإف
 له «ني

 مهب ٌقحلي مأ «نينثاب كلذ ٌصتخي لهف «نيوبأب ٌةومتقحلا اذإو ءٍدحاوب الإ هنوقحلُت ال وأ ءامهب هنوُقِحلُت

 ؟امهمكُح اذام مأ نيوبألا مكح كلذ يف نينثإلا ٌمكُح لهو ؟اورثك نإو

 الو «نيوبأب قحلُي ال :هقفاو نمو يعفاشلا لاقف «ملعلا لهأ نيب عازن اهيف لئاسم هذه :ليق

 «نيثئاب قحلي لب :ٌروهمجلا لاقو ءاهّنوق طقس نينثاب ةفاقلا هتقحلأ ىتمو ءدحاو بأ الإ لجرلل نوكي
 ىضتقمو :«ينغملا» بحاص لاقو .ةثالثب قحلُي هنأ :ىيحي نب انهم ةياور يف دمحأ صنف ءاوفلتخا مث

 «كلذ نم ٌرثكأب هقاحلإ زاج «نينئاب هّقاحلإ زاج اذإ هنأل ءاورثك نإو هب ٌةفاقلا هتقحلأ نمب قحلُي هنأ اذه

 بجي :يضاقلا لاقو «اورثك نإو نيعّدملاب هقحلُي وهف «ةفاقلاب ٌلوقي ال هنكل «ةفينح يبأ ُبهذم اذهو

 «نينثا نم ٌرثكأب قحلُي ال :دماح نبا لاقو ءنسحلا نب دمحم ٌلوق وهو «ةثالث نم رثكأب قحلُي ال نأ



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١1 شارفلل ٍدلولاب لَو همكخ يف :لصف

 ًابأ دلولل نأ هتداع هناحبس هللا ىرجأ دق :لاق دحاو نم ٌرثكأب هقحلُي مل نمف ,فسوي يبأ ٌلوق وهو
 نالف نبا نالف :ليق ولو .طقف ةنالف نبا نالفو «نالف نبا تالف :لاقُي كلذلو «ةدحاو ًامأو ءًادحاو
 ٌةَرْدَعغ هذهو ؟نالف نبا نالُق نيأ :ةمايقلا موي لاقُي امنإ اذهلو ءفذق دعو ءًاركنم كلذ ناكل ءنالفو
 ءرمع لوقب جتحا نينثاب هقحلأ نمو طق نيوبأ ىلإ دلو ةبسن دوجولا يف ظق دهعُي ملو «نالف نبا نالف
 .ةأرملاو لجرلا ءام نم دقعني امك «نيلجر ءام نم ُدِقعني دق دلولا نأبو «كلذ ىلع هل ةباحصلا رارقإو

 ' . هيلع رصتقُيف :؛كلذب ٌرثألا ءاج امنإ :فسوي وبأ لاق مث
 نِم ٌرثكأب قحلُي الأ لصألاو «ةثالثلا ىلع صن امنإ دمحأ نأل «ةثالث هب ىدعتي ال :يضاقلا لاقو

 ءام نم هداقعنا ناكمإ ىلع لدف ؛مألا ءام نم هداقعنا عم نيتئاب هقاحلإ ىلع رمع لوق لد دقو ؛دحاو
 .هيف ٌكوكشمف .كلذ ىلع داز امو «ةثالث

 ةعبرأ ءام نِم هٌقلخ زاج «ةثالثو نيلجر ءام نم هقيلخت زاج اذإ :ةثالث ني ٌرثكأب هل َنوُقِحْلُملا لاق
 هب ىدعتي ال نأ امإو ءاورّثك نإو مهب قحلُي نأ امإ لب ءطقف ةثالث ىلع هراصتقال هجو الو «ةسمخو
 .ملعأ هللاو نيلوقلا ىوس لوق الو دحأ

 ّمكحأ هيلع مضنا ءدلولا هنم قلخي نأ هللا دارأو «لجرلا ءام ىلع محرلا لمتشا اذإ :ليق نإف
 ؟رخآ ءام هيلع لخدي فيكف هَّدّْسْفَي ال ىتح هّمتأو «مامضنا

 َدلولا نأ امك اذهو ءامهيلع مضنيف لوألا لصو ثيح ىلإ يناثلا ُءاملا َلِصَي نأ ٌعنّيمي ال :ليق
 ءاملا ٌلوصو ُعِيتمي الف اذه عمو «سكعلاب وأ ةأرملا ءام لجرلا ٌءام قبس دقو «ِنْيوُبَأْلا ءام نم دقعني
 مسجلا "7 لبع دلولا ءاج اهؤطو عبوُت اذإ لماحلا نأ ةداعلاب مِلع دقو «لوألا لصو ثيح ىلإ يناثلا
 ءاهيلع وزني نأ ّلحفلا َنّكمُت ال نأ تلمح اذإ ٌباودلا هّئاحبس هللا مهلأ اذهلو «عنام كلذ ٌضِراَعُي مل ام
 ههّبش دقو ءهرصبو دلولا عمس يف ديزي يناثلا ءطولا نإ :دمحأ مامإلا لاقو نافثلا َّلُك هنع ٌرِفْنَت لب
 : . ملعأ هللاو هتاذ يف ٌديزي هّيقس نأ ٌمولعمو عرزلا يقسب5ْ ّيبنلا

 ول نولوقت امف «شارفلل دلولا نأ ىلعو ءدلولا قاحلتسا مكح ىلع ٌثيدحلا لد دقف :ليق نإف
 ؟بسنلا ٌُماكحأ هل ٌُثبثيو يسن هّقحلي له ءهضراعُي كانُه شارف ال أدلو ينازلا قحلتسا

 :هل# يبنلا لوق لّرأو .هب ٌقِحلأ «ينازلا هاعداو هيحاص هيعّذي هشارف ىلع ًادولوم نكي مل اذإ ىنّزلا نم ةولوملا نأ ىلإ ٌبهذي هيوهار نب قاحسإ ناكف ءاهيف ملعلا لهأ فلتخا ةليلج ةلأسم هذه :ليق
 بهذم اذهو «مدقت امك «شارفلا بحاصو ينازلا عُراتت دنع كلذب مكح هنأ ىلع 2شاَرْفْلِل ُدّلّولا»
 لجر امّيأ :الاق امهنأ امهنع ركذ ءراسي نب ناميلسو ريبزلا نب ةورع ٌبهذم اذهو ءدلولا هُمزليو دلجُي . :لاقف اهّدلو ىعّداف ءادلو تدلوف «ةأرماب ىنز لجر يف .هدانسإب قاحسإ هنع هاور ءيرصبلا نسحلا
 نأب ناميلس جتحاو هبا وهف ءدحأ ٌمالغلا كلذ َعّذَي ملو همأب ىنز هنأو ءهل نبا هنأ معزي مالغ ىلإ ىتأ
 ةوق هارت امك ٌبهذملا اذهو «مالسإلا يف مهاعدا نمب ةيلهاجلا دالوأ ُظيِلُي ناك باطخلا نب رمع
 ُسايقلاو هب لئاق ُلَّوأ بهذملا اذه ٌُبحاصو «شارفلل دلولا» :نم ُرثكأ روهمجلا عم سيلو «ًاحوضوو

 .ءيش لك نم مخضلا :لبعلا )١(



 ىنزلا دلو قاحلتسا يف ْةكَي هللا لوسر مكُح ُزكذ :لصف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 تبليو ءاهثريو هئرتو ءاهيلإ بسنيو ؛همأب قحلي ناك اذإ وهو «نيينازلا ُدحأ بألا نإف «هيضتقي حيحصلا

 اقفتاو «هيف اكرتشا دقو «نيينازلا ءام نم ٌدلولا ّدِجَو دقو ءهب تنز اهنوك عم همأ براقأ نيبو هنيب بسنلا

 جيرج لاق دقو «سايقلا ٌضحم اذهف ؟هريغ ِهِعّذي مل اذإ بألاب هقوحل نِم ٌعِناملا امف ءامُهتبا هنأ ىلع

 نكمي ال هللا نم قاطنإ اذهو ,يعارلا نالف :لاق ؟مالغ اي كوبأ نم :يعارلاب هّمأ تنز يذلا مالغلل

 .ٌبذكلا هيف

 ؟مكح ةلأسملا هذه يف لي هللا لوسرل لهف :ليق نإف

 .امهنأش ركذن نحن «ناثيدح اهيف هنع يوُر دق :ليق

 هثيروتو ىنزلا دلو قاحلتسا يف ِةلَي للا لوسر مك ٌركِذ :لصف
2 

لا لوسر لاق :لاق سابع نيا ثيدح نم :«هنئس» يف دواد وبأ ركذ
 يف ةاَصاَسُم آل» :ِةنَِي هل

 لَو ُثِرَي َالَك ٍوَدشَر ٍرْيَغ ْنِم ًادّلَو عدا نَمَو هيَبصَمِي ّقِحْل ْدَقَف ةّيِلِهاَجلا يف ئعاَس نم «مالشإلا

 2( ع
 .٠ ؛ثروي

 ؛«نهيلاومل نيعسي نهنأل ءرئارحلا نود ءامإلا يف اهّلعجي يعمصألا ناو «ىنزلا :ةاعاسملا

 بسنلا قحلُي ملو ؛مالسإلا يف ةاعاسملا ِةِلُي يبنلا لطبأف «ةررقم ٌبئارض نهيلع َناكو مهل َنْبِستكيف

 «رَهَعو لجرلا ىنز :لاقي :يرهوجلا لاقو .هب ٌبسنلا قحلأو ءاهنم ةيلهاجلا يف ناك امع افعو ءاهب

 ثيدحلا اذه دانسإ يف نكلو ءاهاعاس دق :ةصاخ ةمألا يف لاقيو «ةمألاو ةرحلا يف نوكي دق اذهف

 .ةجح هب موقت الف «لوهجم لجر

 نأ ىضق هلي ّيبنلا نأ» هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم ؛هنئس» يف ًاضيأ ىورو

ِةَمأ نِم ناك ْنَم َّلُك نأ ىضقف هتئرو هاعدا هل ىعدُي يذلا هيبأ دعب ٌقِحْلُتسا ٍتحلتسم ّلُك
 موي اهُكِلمي 

 هلف مسقُي مل ثاريم نِم َكَرْدأ امو «ثاريملا نم هلبُق مِسُق امم هل سيلو ءهّقحلتسا نمب ّقِحّل دقف اهّباصأ

 َرَهاَع ةرخ نم وأ ءاهكلمي مل ٍةمأ نِم ناك نإو «هّركنأ هل ىعدُي يذلا هوبأ ناك اذإ قحلُي الو هبيصن

 وأ ناك ةرح نِم «ةينز دلو نم وهف ماعدا وه هل ىعدُي يذلا ناك نإو ُثِرَي الو قَحلُي ال هنإف ءاهب

 .«ةمأ

 ٍلَّوأ يف قحلتسا اميف كلذو «ةمأ وأ ًةرح اوناك نم همأ لهأل ىئز دلو وهو» :ةياور ىفو

 نم هنأل :لاقم هدانسإ يف ثيدحلا لهأل اذهو ©”«ىضم دقف مالسإلا لبق لام نم مسنقا امف «مالسإلا

 .يلوحكملا دشار نب دمحم ةياور

 اميرف «ىنزلاب هٌريغ اهئطو دقو مهدحأ ٌةمأ تَدّلو اذإف ءاياغب ءامإ مهل ةيلهاجلا يف موق ناكو

 دلولاب كو ُيبنلا مكحف ؛مالسإلا ماق ىتح ءكلذ يف امصتخاو «ينازلا هاعدا امبرو ءاهديس هاعدا

 . ينازلا ىلع هافنو «شارفلا بحاص هنأل «ديسلل

- 
 )١( ةريرع يبأ ثيدح نم 596(2:) ملسمو :(7455) يراخبلا هجرخأ روهشم جيرج ريخح

 ) )1.لرهجم ٍوار هيفو (7417) دمحأ اذكو :(5574) دواد وبأ هجرخأ

 )( .0755يو7174) دواد وبأ هجرخأ



 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ا بلاط يبأ نب يلع هب مكح يذلا مكحلا ْنكذ
 .ًارومأ ٌثيدحلا اذه نّمضت مث
 .ثاريملا ىلإ ةبسنلاب مالسإلا ةلزنمب انه اه بسنلا توبثف .هل يش الف ثاريملا مسق دعب ملسأ نإو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو «ءاملعلا يلوق دحأ يف هل مسق ءهمسق لبق ثاريم ىلع ملسأ نم ٌريظن اذهو «هّبيصن هنم ٌقحيتسيف «ثاريملا همسق لبق تبث مكحلا نأل «هنم هّبيصن هلف مسقي مل ثاريم نم كردأ امو ءتياث ةونبلا مكح نكي مل ذإ «ثاريملا نم هّلبق مستقا امب ُّعِحْرَي الق هين ٌتيشي ذئموي نمو ءهبسن مكح ديدجت اذه نأل «ءيش ثاريملا نم هّلبق مسق امم هل سيل «ذعموي نِم هنبا راصو «ةمألا كلام ةثرو هقحلتسا يذلا ناك اذإ ينعي ؛هقحلتسا نمب قحل ٍداقف ءاهباصأ موي ءىطاولا اهكلمي ةمأ نِم ٌدلولا ناك نإف ءهتثرو هاعدأ هل ىعدُي يذلا هيبأ دعب قحلتسا اذإ قحلتسملا نأ :اهنم
 هنإف ءاهب َرَهاَع ةرُخ ْنِم وأ ءاَهْكِلْمَي ْمَّل ةمأ ني ناك اذإ امأ ءاهّكلمي ةمأ نم ناك اذإ اذهف ؟هراكنإ عم هب قحلي فيكف هل ٌركتم هنع فلخ ةثرولا يذلا لصألا نأل «قحلي ال هنإف ءركني ناك هل ىعدي يذلا هوبأو هتثرو هقحلتسا اذإ ةروصلا هذهو هل ىعدي ناك يذلا هيبأ ٌةثرو هّقجلتسي نأ ىلوألا ةروصلا نأو «ةئرولا نيب َعزانتلا نأ نيبي اذه .كهركنأ هل ىعدي يذلا هوبأ ناك اذإ قحلي الو# :هلوق

 ١ .ةمأ وأ تناك ةرح اوناك نم همأ لهأل ىنز دلو هنأو ؛هثري الو ؛هاعدا اذإ ينازلاب قحلي ال هنإ :هلوقب لاق نمو قاحسإ ىلع روهمجلا ٌةجح اذهو «ةرح نم وأ ناك ةمأ نم «ةينز دلو وهو ءىطاولا هاعدا نإو ُكرَي الو ,قحلي ال
 .ناعتسملا هللاو ؛هعم نمو قاحسإ لوق ٌلوقلاف الإو «هيلإ ريصملاو هبجومب ُلوقلا ٌنّيعت ٌثيدحلا اذه تبث نإف هب ٌثيدحلا للعُي الف «بيعش نب ورمعب جتحن نحنو «دشار نب دمحم هيف نكل «هقفاو نمو قاحسإ لوق ٌدَي ٌثيدحلا اذهف «ءىضم دقف ؛مالسإلا لبق لام نم مستقا ام امأو

 هركذي ملو كحضف كي يبثلا غلب مث هيف مهنيب عرقاف دلولا اوعزانت مث دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو نيذلا ةعامجلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هب مكح يذلا مكحلا ٌركذ
 دلولاب ابيط :نيتثإل لاقف ءدحاو رهط يف ةأرما ىلع اوُعقو دق ءدلو يف هيلإ نومصتخي ًايلع اوتأ نميلا لهأ نم رفن ةثالث نإ :لاقف «نميلا لهأ نِم ٌلجر ءاجف لكي ّيبنلا دنع ًاسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع «ليلخلا نب هللا دبع ثيدح نم ««امهتنس» يف يئاسنلاو دواد وبأ ركذ

 كحضف لَو يبنلل كلذ ركذف :لاق «ةيدلا يثلث هيلع لعجو «ةعرقلا هيلع تراص يذلاب دلولا قحلأف ءمهنيب َعرقأف ءال :الاق نينثا لأس املك لعجف ؛ًاعيمج مهلأس ىَنَح ءال :الاق ؟ِدّلَولاِب اذهل ٍنارِقُتَأ نينثا لأسف ءِلحاو ٍرِهُظ يف ةأرما ىلع اوعقو نميلاب وهو ةثالثب بلاط يبأ نب يلع ىتأ :لاق ءمقرأ نب ديز نع «ريخ دبع ىلإ تاقث مِهّلُك دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور نكل ,هثيدحب جتحي الو حلجألا يدنكلا هللا دبع نب ىيحي هداتسإ يفو .'''هذجاون وأ هسارضأ تدب ىتح ِكلي هللا لوسر ٌكَحضَف «عرق نمل هلعجف ءمهنيب عرقأف «قيدلا ائلُث هيبحاصل هيلعو دلولا هلف عرق نمف .مكنيب ٌعِرَقُم ينإ «نوُسِكاشتم ءاكرش متنأ :لاقف ءاَيلََف ءاذهل دلولاب ابيط :نينثإل لاق مث ءايَلَمُف ءاذهل دلولاب ابيل :نيئثإل لاق مث ءايَلَعَف ءاذهل
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 بلاط يبأ نب يلع هب مكح يذل مكحلا ٌركذ 1١ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 تضل 252ج 6 ااا ا (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نوكيف «مقرأ نب ديز طاقسإب ريخ دبع نع يور هئأب ثيدحلا اذه لعأ دقو .«اةُدِجاَوَن ُتَدَب ىتح

 هلعجي ال ثيدحلا اذه نم مقرأ نب ديز طاقسإ نإف «بجعأ اذهو .ٌبوصأ اذهو :يئاسنلا لاق . ًالسرم

ز نأ بهف ءةصقلا ٌبحاص يلعو ءهنم عمسو ًايلع كردأ ريخ دبع نإف «ًالسرم
 يف هل ركذ ال مقرأ نب ٌدي

لو يبنلا ٌكِحَض ْدِهاشُي مل ريخ دبع :لاقي نأ الإ ءلاسرإلا ءيجي نيأ نمف دنسلا
 ناك كاذ ذإ يلعو ه

َش ْنَم ْرْكذدي مل ريخ دبعو «ةباحصلا نم هٌريغ وأ مقرأ نب ٌديز كي هكحَض دهاش امنإو «نميلاب
 َدَها

ريخ دبع نع ٌُدنسلا ٌحص دق ًاذإ :لاقيف .ًالسرم هب ثيدحلا راصف ؛هكجص
 «لصتم مقرأ نب ديز نع «

ا ةياور حجر نمو ءرهاظف ةقثلا نم ٌةدايز هنوكل لاصتالا حجر نمف
 نم حيجرتلا ناكو ءطبضألاو ظفحأل

 قيرط نم هتياورب ٌثيدحلا ىوقي دقو «ةلسرم نوكت نأ اهّياغف «ةصقلاب هربخأ دق يلع نكي ملو هبناج

 . ًالصتم ىرخأ

 يف ةنسلا وه :لاقو «هيوهار نب قاحسإ هيلإ بهذف «مكحلا اذه يف ءاهقفلا فلتخاف ءدعبو

 حجرف «ثيدحلا اذه نع لئسف «دمحأ مامإلا امأو «ميدقلا يف هب لوقي ٌيعفاشلا ناكو «دلولا ىوعد

 .ّيلإ ٌبحأ ةفاقلا ٌثيدح :لاقو «ةفاقلا ٌتيدح هيلع

 يثلث ٌةعرقلا هل تجرخخ ْنَم ُميرغت : يناثلاو «بسنلا يف ةعرقلا ٌلوخد :امهدحأ «نارمأ انه اهو

 . هيبحاصل هدلو ةيد

 ٌنييعت ديعبب سيلو «ةفاق وأ «رارقإ وأ ةئيب نم اهاوس حجرم نادقف دنع لمعتست دقف «ةعرقلا امأو

 يف ٌلوخد اهلو ؛ىوعدلا حيجرت بابسأ نِ هيلع رودقملا ٌةياغ يه ذإ ؛لاحلا هذه يف ةعرقلاب قحتسملا
ب تبثي يذلا بسنلا يف اهّثوخدف «ةرامأ الو ةئيرقب تّبثت ال يتلا ةلسرملا كالمألا ىوعد '

 هبشلا درجم

 .ىرحأو ىلوأ فئاقلا لوق ىلإ دنتسملا يفخلا

 ؛ةعرقلا جورخب هبسن تيوفت وه امنإو «ةيدلا بجومب سيل اذه نإف دج لكشمف ةيدلا ُءمأ امأو

حاص ىلع مهنم دحاو ُلُك هتوف دقف «هل دلولا لعجل حلاص دحاو لك ءطو :لاقيف
 مل نكلو «هئطوب هيب

نع هبسنل ًاتّوفُم راص ءمهدحأل ةعرقلا هتجرخأ املف ءمهنم ُدلولا هل ناك نم ققحتي
 يرجأف «هيبحاص 

ق ذِإ «ةيدلا ثلث هنم فلتملا ةصحف ءٍدحاو بأ ًةلزنم ةثالثلا لزنو «دلولا فالتإ ىرجم كلذ
 دلولا داع د

 .ةيدلا ثلث وهو ءهّصخي ام هيبحاص نِم لكل ُمّرغيف هل

لع بجو ؛هي دلولا قوحلو هئطوب امهيلع هفلتأ امل هنأ ءاذه نم ٌنسحأ رخآ هجوو
 ؛هتميق نامض هي

 نيبو هنيب ًادبع فلتأ نمك اذه راصو ؛ةيدلا ائلُث يهو ءهتميق اثلث امهل همزلف «هتيد يه ًاعرش دلولا ٌةميقو

التإك «ةعرقلا مكب امهيلع رحلا دلولا ٌفالتإف ؛هيكيرشل ةميقلا اثلث هيلع بجي هنإف ؛هل نيكيرش
 ف

 . مهنيب يذلا قيقرلا

لا ىلع مهُقِر تاف امل ةمألا ديسل هدالوأ ًةميق ةمآلا ةيرحب رورغملا ةباحصلا ٌنيمضت اذه ريظنو
 ديس

 ٌتلمات اذإ تنأو ءهقدأو سايقلا نم نوكي ام فطلأ اذهو «ءاقرأ اونوكي نأ ددصب اوُناكو «مهتيرحل

 ملو ءأذخأم ٌّقدأو ءًاكلسم فطلأو ءاهنم ىوقأ اذه تدجو «مهتاهيبشتو ءاهقفلا ةسيقأ نم ًاريثك

 . ىدس هلي ٌئبنلا هنم كحضي
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لل ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 مل نإو ءاهب لمعلا نّيعت ٌةفاقلا تدجو نإ لب «ةفاقلا ثيدح َنيِبو اذه نيب ضراعت ال :لاقُي دقو
 . ملعأ هللاو ءقيرطلا اذهب لمعلا نّيعت «مهيلع لكشأ وأ «ةفاق دجوت

 ةناضحلا يف هب ٌقحأ نَم دلولا يف ِْلك هللا لوسر مكح ُركِذ :لصف
 .”«يحكتت مل اَمِهِب ُنَحَأ ِتْنأ» :هلكي هللا ٌلوسر اهل لاقف ينم هعزتني نأ دارأف «ينقلط ٌهابأ نإو .ءاوج هل يرججحو ءءاقس هل ييدثو ءءاَعَو هل ينطَب ناك اذه ينبا ْنِإ !هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع دج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم :«هنئس٠ يف دواد وبأ ىور

 ءٌديزو ٌرفعجو ٌنيلع اهيف مصتخا ةزمح نبا نأ «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو
 «يخأ ةئبا :ديز :لاقو .يتحت اهتلاخو يمع ةئبا : رفعج لاقو «يمع ٌةنبا يهو اهب ٌنحأ انأ“ :يلع لاقف
 .©0يمألا ٍةَِْمم ةَلاَكلا» :لاقو ءاهتلاخل ِهَْو هللا ٌلوسر اهب ىضقف

 . حيحص ٌتيدح :يذمرتلا لاق ,©يمأو هيبأ َنْيَب امآلُع ٌريخ كو هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر ةريرُه يبأ ثيدح نم :«نئسلا» لهأ ىورو
 نأ ديري يجوز نإ !هللا لوسر اي :تلاقف «تءاج ٌةأرما نأ ؛هنع :ًاضيأ «نئسلا» لهأ ىورو

 لاقف هيلع امهئْسا» :ِةلي هللا لوسر لاقف «ينعفن دقو ةبنع يبأ رثب نم يناقس دقو «ينباب بهذي
 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ,(©هي تقلطناف .همأ ٍديِب ذخاف :«ٌتْمِش امهُيأ ديب ُذُحو َكْنَأ هِذهَو كوبأ اًده» :هكَي هللا لوسر لاقف ؟يدلو يف ينقاحُي نم اهججوز

 ءانه اه مألاو انه اه بألا ِلكي يبنلا سلجأف :لاق مْيَي مل ريغص هل نباب ءاجف ءملسُت نأ هتأرما تبأو ملسأ هَّدج َّنأ ؛هدج نع .هيبأ نع ؛«يراصنألا ةملس نب ديمحلا دبع نع :؟*«يئاسنلا نئس» يفو
 .هيبأ ىلإ ٌبهذف هوما ّمُهّللا» :لاقو ُهَرْيَخ مث

 نأ هتأرما تبأو ملسأ هنأ «نانس نب عفار يِّدج [نع .يبأ] ينربخأ :لاقو هنع دواد وبأ هاورو
 .©اهذخأف ءاهيبأ ىلإ تّلامف .«اهدملا مُهّللا» :يكي ٌيبنلا لاقف ءاهّنأ ىلإ تلامف ؛«اهاَوُمدا» :لاق مث ءامهنيب ةّيبصلا ٌدعقأف ؛«ةيحان يدّمقا» :اهل لاقو ««ةيحان دعقا» : للك َِّللا ٌلوسر هل لاقف «يتنبا :عفار لاقو .ههبش وأ ميطَق يهّو يتنبا :تلاقف هوكي ّيبنلا تتاف «مِلْسُت

 ماكحألا هذه ىلع مالكلا
 نم ادب اودجي ملو «بيعش نب ورمع ىلإ هيف سانلا جاتحا ثيدح وهف :لوألا ٌثيدحلا امأ

 .نسح هدنسو «(7717) دواد وبأ هجرخأ )١(
 . ملسم دنع هرأ ملو 57199(2) يراخبلا هجرخأ 4فإ
 ,(9701) هجام نباو ,.185 188/6 يئاسنلاو «(15"ها/) يذمرتلاو ,(771/ا/) دواد وبأ هجرخأ (0)
 . مدقتملا ضعب وه )22

 , (35741/)و (0589) ؛ىربكلا) يفو «هيبأو ديمحلا دبع ةلاهجل فيعض هدنسو تممرك (0)
 .لوبقم هنإف هللا دبع نب رفعج لجأل نيل هدانسإو ؛«يئاسنلاو دواد يبأ نئس» نع ةدايز نيترصاحلا نيب امو ءرفعج نب ديمحلا دبع قيرط نم 5786(2) !ىربكلا» يف يئاسنلا اذكو 9744(2) دراد وبأ هجرخأ ()

 "0 لا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ماكحألا هذه ىلع مالكلا لم

 ريغ جيوزتلاب ةناضحلا طوقس يف ُثيدح هيي يبنلا نع سيلو ءهيلع ثيدحلا ٌرادمو «هب انه جاجتحالا

 ْنَم ُلوق لطبف «ورمع نب هللا دبع وه دجلا نأب حرص دقو ءمهريغو ةعبرألا ةمئألا هيلإ بهذ دقو ءاذه

م ٌتيدحلا نوكيف «بيعش ٌدَلاو دمحم هلعل :ٌلوقي
ب هللا دبع هّدَج نم بيعش ٌعامس ٌّحِص دقو . ًالسر

 ن

راخبلا هب جتحا دقو «عطقنم هنإ :لاق نم ٌلوق لطبف ءورمع
 ةحص ىلع صنو :«هحيحص» جراخ ي

 ( هثيدحب نوجتحي هللا دبع نب يلعو قاحسإو دمحأو ءيديمحلا ريبزلا نب هللا ٌدبع ناك :لاقو « هثيدح

 .رمع نبا نع ؛عفان نع بويأك ءاندنع وه :هيوهار نب قاحسإ لاقو .هظفل اذه !؟مُقَدْعَب ُنساَّنلا نَمَك

 فلتخي ال :حلاص نب دمحأ لاقو ؛هثيدح ةحص ىلع قافتالا هل «ثيدحلا مولع» يف مكاحلا ىكحو

 . ةفيحص اهنأ هللا ديع ىلع

 لّسوتو ءاهنم ٌءالدإ «هرخآ ىلإ ؛ءاعو ينطب ناك» : اهلوقو
 يف اهب ٌصتخا امك هب اهصاصتخا ىلإ

 هيف اهكراشُي مل يذلا صاصتخالا اذه يف تهبنف ؛كلذ يف اهكراشُي مل ُبألاو «ةثالثلا نطاوملا هذه

 .ةمصاخملاو ءاتفتسالاب هتبلط يذلا صاصتخالا ىلع بألا

 رمأ كلذ نأو ءاهب اهتطانإو «ماكحألا يف اهريثأتو «للعلاو يناعملا رابتعا ىلع ليلد اذه يفو

ولا اذهو .ءاسنلا ٍرطِف ىتح ٍةَميِلَّسلا ٍرَطِفلا يف رقتسم
 قيلعتل اببس هتلعجو ٌةأرملا هب تلدأ يذلا تص

 ىلع ليلد هّبيقع ٌمكحلا هّبيترت لب هاغلأ ًالطاب ناك ولو «هرثأ هيلع برو كو ئبنلا هرَّرق دق «هب مكحلا

 .هبيس هنأو «هيف هريثأت

بألا نإف «بئاغلا ىلع ءاضقلا ىلع ثيدحلاب لدتساو
 الو .ةمصاخم الو روضح هل ركذي مل 

إو ءرهاظف ًارضاح بألا ناك نإف «نيع ةعقاو اهنأل هيف ةلالد
 «ةيتفتسم تءاج امنإ ةأرملاف ًابئاغ ناك ن

لع اهّثوق لبقُي الف الإو ءاهتلأسم ىضتقمب لي ئينلا اهاتفأ
 داولاب اهل مكحُي ىتح ءاهقلط هنإ جوزلا ى

 . اهلوق ٍدّرجمب

ف ءدلو امهنيبو ناوبألا قرتفا اذإ هنأ ىلع ثيدحلا ٌلدو :لصف
 مقي مل ام بألا نم هب ٌنحأ مألا

دقو .عازن هيف فرعُي ال ام اذهو ؛هرييخت يضتقي ٌفصو دلولاب وأ ءاهميدقت ٌعنمي ام ٌّمألاب
 ةفيلخ هب ىضق 

هيلع ْرِكْدُي ملو ؛باطخلا نب رمع ىلع ركب وبأ لي هللا لوسر
 ىورف «هلثمب ىضق ٌرمع َيِلَو املف ٌرُكْنُم 

تعمس :لاق هنأ ديعس نب ىيحي نع :ةأطوملا# يف كلام
 نب رمع دنع تناك :لوقي دمحم نب مساقلا 

ٌمصاع هل تدلوف «راصنألا نم ٌةأرما هنع هللا يضر باطخلا
 ٌرَمُع ءاجف ءاهقراف ٌرمع نإ مث ءرمع نب 

لا ىلع هيدي نيب هعضوف وىييضعب لخأف ءدجسملا ءانفب 1 ًامصاع هنبا دجوف فايق
 ةدج هتكردأف «ةباد

 «ينبا :ةأرملا تلاقو . ينبا :رمع لاقف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ ايتأ ىَّتح ماّيِإ هتعزانف «مالغلا

ٌرَمُح هعجار امف «هنيبو اهنيب لح :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف
 .©ءآلكلا 

لصتمو ةعطقنم هوجو نم روهشم ربخ اذه :ربلا دبع نبا لاق
 .لمعلاو لوبقلاب ملعلا لهأ هاقلت «ة

نب تباث نب مصاع نبا ةليمج يه :مصاع هنبا ٌمأ رمع ةجوزو
 ليلد هيفو :لاق .يراصنألا حلقألا يبأ 

قلل ملس هنكلو ءركب ىبأ فالخ كلذ يف هّيهذم ناك رمع نأ ىلع
 ناك مث ءءاضمإلاو ٌمكحلا هل نمم ءاض

 ىو

 ءالثا4 ءالثال/؟ كلام هجرخسأ )1١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار اادك ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 . ةباحصلا نِم امهل فلاخم الو زيمُي ال ًاريغص ٌميبصلا ماد ام هنم ءيش يف ركب ابأ فلاخُي ملو «يتفيو هب يضقي هتفالخ يف دعب
 هديب ذخأف «ىشمو َمطُق دقو هسحمب هُلِحَت اهيقلف ءمصاع هئبا َّمأ ةيراصنألا هئأرما باطخلا نب ٌرمع قلط :لاق سابع نبا نع «يناسارخلا ءاطع نع هربخأ هنأ «جيرج نبا نع ,20قازرلا دبع ركذو

 .ةنيدملاو ءابق نيب قوس ةرسحمو .هسفنل ٌراتخيو بشي ىتح كنم هل ٌريخ اًهُرِجحو اهشارفو اهُحير :لاقو هب اهل ىضقف ءركب يبأ ىلإ امصتخاف ِكْنِم ينباب ٌقحأ انأ :لاقو «ىكبو مالغلا ٌمجوأ ىَّنح هايإ اهعزانو ءاهنم ةعزتنيل

 .جوزتت مل ام اهدلوب ٌقحأ يه ؛فأرأو .ىنحأو «محرأو ؛فطلأو «فطعأ مألا :هنع هللا يضر ركب وبأ َلاقف ءاهقّلط ناكو ءهنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ َرَمُم هٌرَمُك ٌةأرما ٍتمصاخ :لاق ةمركع نع ءمصاع نع يروثلا نع "ارُكُذو

 :لاقو هنأ عم هنبا يف َرَمُع ىلع ىّضق ركب ابأ نإ :لوقي ٌيرهزلا ٌتعمس :لاق رمعم نع“ اركذو
 . جوزتت مل ام هب ُقحأ ُهّم

 ؟امهادحإ نيبو هنيب ةدحاو ةرم تعقو وأ ؛ةدجلا نيبو هّنيب مث ءآلوأ مألا ٌنيبو هّئيِب تعقو ٌةعزانملا تناك له :ٌةياورلا تفلتخا دقف :ليق نإف
 . ىلوأ مألا نأ ىلع لدي اهل هنع هللا يضر قيدصلا ءاضقف ؛ةدجلا نم تناك نإو ءحضاوف مألا نم تناك نإ اهنأل .بيرق كلذ يف رمألا :ليق
 هب لصحتو ءهيوبأ نم كلذ يلي نم ىلع هتحلصم فقوتو ءدلولا ةحلصم مامتل كلذ نم هل لعج اميف نيوبألا نم ّلُك َمُدُقو ءعاضرلاو ةناضحلا ٌةيالو يهو «بألا ىلع مألا هيف مَّدقُت ٌعونو حاكنلاو لاملا ةيالو يهو ءاهتهج يف نمو مألا ىلع بألا هيف مدقي عون :ناعون لفطلا ىلع ةيالولاو :لصف

 . هتيافك

 اهيف مألا ٍتمّدُك كلذل ءاهل غرفأو فأرأو ٌريصأو ءاهيلع ٌردقأو «ةيبرتلاب فرعأ ءاسنلا ناك املو
 .بآلا ىلع

 .كلذك جيوزتلاو لاملا ةيالو يف بألا ميدقتو مهل رظنلاو «لافطألل طايتحالاو ةعيرشلا نساحم نم ةناضحلا يف مألا ميدقتف ءمألا ىلع اهيف ُبألا َمّدُ «عضبلا يف هل طايتحالاو دلولا ةحلصم ليصحتب موقأ ٌلاجرلا ناك املو
 ؟ةثونألا لجأل اهميدقت نوكيف ءروكذلا نم ةيبرتلاو ةناضحلا دصاقمب موقأ ءاسنلا نوكل بألا ىلع تمّدق وأ ؛ةمومألا لجأل تمدقف ةناضحلا يف ةوبألا ةهج ىلع ٌةمدقم اهتهج نوكل ُمألا ٍتمّنُت لهف ءاذه فرع اذإ

 براقأ ىلع ةبصعلا ءاسن ميدقت يف امرأ رهظي دمحأ بعذم يف امهو نالوق سانلل اذه يفف

 .(037500) مقرب (5) .(075003) مقرب (1)
 .(1؟692) مقرب ©



 ماكحألا هذه ىلع مالكلا للدم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةمعلاو «ةلاخلاو ؛مألا نم تمخألاو «بألا نم تخألاو ءبألا مأو ءمألا مأك ءسكعلاب وأ مألا

 ناتياور هيفف «بأب نهنم يلدُي نمو «مأب تامعلاو تالاخلا نم يلدُي نمو «بألا ةلاخو «مألا ةلاخخو

د ٌحصأ يهو : ةيناثلاو .بألا براقأ ىلع مألا براقأ ٌميدقت :امهادحإ :دمحأ مامإلا نع
 رايتخاو «ًاليل

 :لاقف ««هرصتخم» يف يقرخلا هركذ يذلا وه اذهو «بألا براقأ ٌميدقت :ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ىلعو ؛مألا ةلاخ نم ٌقحأ بألا ةلاخو «ةلاخلا نم ٌنحأو مألا نم تخألا نم ٌنحأ بألا نم ُتحألاو

 :هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ هيلع ّصن امك مألا ٌّمأ ىلع ةمّدقم بألا آف اذه

 نم قحأ بألل خألاو «مألا براقأ ىلع نومّدقم لاجرلا نم بألا براقأف ؛ةياورلا هذه ىلعو

 يفو «ةناضحلا يف ًالخدم لاجرلا نم مألا براقأل نإ :انلق نإ اذه ءلاخلا نم ىلوأ ممعلاو ءمألل خألا

 :امهدحأ :يعفاشلاو دمحأ بهذم يف ناهجو كلذ
 وأ «مرَحَم ةبصعلا نِم لجرل الإ ةئاضح ال هنأ

 وهو «هجولا اذه ىلع عيرفتلاو ةناضحلا مهل نأ :يناثلاو .ثراو وأ «ةبصعب ةيلدُم وأ «ةثراو ةأرمال

ف ةمومألا ةهج ىلع ةربألا ةهج ناحجر ىلع لدي اذهو «ةفينح يبأ ُلوق
 امنإ مألا نأو ةناضحلا ي

 ٍلاجرلا ىلع اهؤاسنو هاجر ٌحّجرَتل ًةحجار اهُتهج تناك ول ذإ ءاهتهج ميدقتل ال ىثنأ اهنوكل تمّدق

رثؤملا ٌقرفلا امو ءءاسنلا كلذكف ًاقافتا اهّئاجر خّجرتي مل املو «بألا ةهج نم ِءاسنلاو
 ؟

وو ء«ثاريملا يف بألا براقأ ميدقتب ٌةدهاش ُةَدِعاوقو عرشلا لوصأ نإف ًاضيأو
 «حاكنلا ةيال

يف بألا ةبارق ىلع مألا ةبارق ٌميدقت عرشلا يف دهعُي ملو «كلذ ريغو توملا ةيالوو
 نم مكح 

 .ليلدلا بجوم نع جرح دقف «ةناضحلا يف اهمَّدق نمف «ماكحألا

«لفطلاب ٌنفرأ ءاسنلا نأل تمّرُ امنإ مألا نأ وه ذخأملا يف ٌباوصلاف
 ىلع ٌربصأو ءهتيبرتب ٌريخأو 

 ٌةمعلاو ؛مألل تخألا نم ىلوأ بألل تخألاو ؛مألا مآ نم ىلوأ بألا مأ ةَّدجلاف اذه ىلعو «كلذ

لعو «نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ هيلع صن امك «ةلاخلا نم ىلوأ
 بألا بأ ىلع بألا ُمأ مّدَقُبف اذه ى

 .بألا ىلع مألا مَّدقُت امك

 «هُعورف ضقانتت ال طبضنم درلطم لصأ وهف ءلصألا اذه ررقت اذإو
 ٌةجردلاو ٌةبارقلا تقفتا نإ لب

معلا ىلع ةمعلاو «خألا ىلع تخألا مَّدقُتف «ركذلا ىلع ىثنألا تمّدُت ةدحاو
 لاخلا ىلع ةلاخلاو ؛

 ةبارق ىلع بألا ٌةبارق تمّدُك «ٌبارقلا تفلتخا نإو .بألا ىلع مألا ميدقت هّلصأو ءدجلا ىلع ٌةدجلاو

 .ًارج ملهو ؛هتلاخ ىلع بألا ٌةمعو «ةلاخلا ىلع ةمعلاو ءمألل تخألا ىلع بألل تخألا مدقتف «مألا

 مالسإلا ٍةاَضُق ديس هب ىضق يذلا وه اذهو ؛درطملا ٌسايقلاو ءحيحصلا ٌرابتعالا وه اذهو

ع , ةبقع نب نسحلا نع :«هفنصم» يف عيكو ىور امك :حيرش
 مع مصتخا :لاق ثراحلا نب ديعس ن

 .حيرش هيلإ هعفدف «يلام نم هيلع قفنأ انأ :لاخلا لاقف «معلل هب ىضقف «لفط يف حيرش ىلإ ٌلاخو

ثم «ضقانتلا نم ًادب دجي مل كلسملا اذه ٌريغ ٌكلس نمو
 ىدحإ يف دمحأو ةثالثلا نأ :هلا

ف يعفاشلا لاق مث بألا مأ ىلع مألا مأ َنوُمّدقي «هيتياور
 : هنع صوصنملا يف دمحأو «هبهذم رهاظ ي

مألل تخألا ىلع بألل تحألا مَّدقُن
ينزملاو «ةفينح وبأ هدرطو «ننمايقلا اوكرتف «

 «جيرس نياو «

 املف «بألاب بألل تخألاو مألاب يلدُت اهنأل :اولاق .بألل تخألا ىلع مألل ٌثخألا ِمّدقُت :!ولاقف

اذه نكلو ؛هب يلدُي نم ىلع اهب يلدُي نم مد «بألا ىلع مألا تمّدُق
 نأل لوألا نم ًاضقانت ٌدشأ 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١48 ماكحالا هذه ىلع مالكلا

 .اوضقانت دقف ««ينغملا» بحاصو «هباحصأو يضاقلا لوقك «مألل تخألا ىلع بالل تخألا ٌمّدقو «ةمعلا ىلع ةّلاخلا دمحأ باحصأ نم َمّدق ْنَم ٌكلذكو .ةمعلاو بالل تخألا ىلع ةلاخلاو :مألل تخألا ٌميدقت بجوف «بألا مأ ىلع مألا مأ ميدقت يف هسايق دّرطو ؛مألل تخألا ىلع باألل تخألا هميدقت عم ةمعلا ىلع ًةلاخلا ديدجلا يف يعفاشلا ٌميدقت كلذ نمو .امهيواست عم ريغ يف اهوُرخأو ءعضوم يف اهومّدقف ءعضوم ّلُك يف اهّميدقت مهنكمي ملو ءاهمّدق يتلا ًةبارقلا اورخأو عرشلا اهرّخأ يتلا ًةبارقلا اومّدقو «نيعضوملا يف َسايقلا اوكرت ءالؤهو ءبألا مأو مألا مأ يف كلذ اوفلاخو «مألا ةبارق ىلع بألا ةبارق ميدقت يف لوصألاو سايقلا ىلع اَوَرَج لوألا لوقلا باحصأ
 .بألا ةلزنمب ٌةمعلاف هلك يبنلا لاق امك ُاَمأ ةلاخلا ٌنوك ًانايب هديزيو ءاهب يلدُي نم مُدُق .بألا ىلع مألا ِتمَّنُث امكف .بألاب يلدُت ةمعلاو ؛مألاب يلد ٌةلاخلا :ليق نإف
 اهل نكي مل ثيح م ُةلاَكلا» :لاقو ءاهتلاخل ةزمح ةئباب ىضق لي ئبنلاو ءبألا ٌةبارق يهو «نيتبارقلا ىوقأب يلدث اهنأب ٌةمعلا تزاتماو ءامهيف دوجوم ّمألا هل ْتَمُدُ يذلا ىنعملاف ءةلاخو ٌةمع َّدِحُو اذإف ءئثنأ اهنوكل لب ءةهجلا هذه ميدقتو «ةمومألا ةوقل بألا ىلع مألا مدقي مل هنأ انيب دق :لبق

 . اهتجرد يف اهيواسُت بألا براقأ نم محازم

 . بألا ةهج يف نم ىلع مألا ةهج يف نم ميدقت ىلع لدي اذهو ءاهيلع ةلاخلا هلي ئبنلا مَّدقف «هنع هللا يضر رمع ةفالخ ىلإ تيقبو «نيكرشملا نم ًالجر تلتق ٍةأرما لّوأ يهو ءهيف يه يذلا نصحلاب ُكيطُي ناك دوهيلا نم ًالجر تلتقو «قدنخلا تدهشو «ترجاه اهنإف ةنيدملا ىف ةدوجوم كاذ ذإ تناكو «ةزمح ٌتخأ بلطملا دبع تنب ٌةيفص يهو ةمع اهل ناك دقف :لبق نإف
 . اهريغ ىلإ تلقتنا اهتكرت اذإف :قأرملل ٌّنح ٌةناضحلاو ءاهتردق عم اهبلطت ملو ءاهنع اهزجعل اهتكرت اهنأ ليتحيف ءةنس نوسمخو ٌّعضب ةموكحلا هذه تقو اهل نوكيف «ةنس نيعبسو ةثالث نع نيرشع ةنس تيفوُ اهنإف ءاهنع اهزجعل اهنم عنمت مل تناك اذإ اذه «ةلاخلا اهيلع مّدقو ءاهبلط دعب اهب اهل ضقي ملف «ةناضحلا تبلطو ءمهعم تعزان دق ةيفص تناك اذإ اذه لدي امنإ :ليق
 .هيلإ ليبس ال اذهو «ةلاخلا لكي هللا ٌلوسر مّدقف ءاهتلافك تيلطو ءاهيخأ ةئبا يف تمصاخ ٌةيفص نأ تبث اذإ ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقت ىلع ثيدحلا لدي امثإف «ةلمجلابو
 مهيلإ سيل هنإف ؟مألا ةبارق نم هتحلصمل ىعرأو «لفطلا ىلع ٌقفشأ هبراقأو بألا نأ عم هتبارق ىلعو سفن بألا ىلع تدعب نإو مألا ٌةبارق مدقُت فيكف ءدعبلا ةياغ يف اذهو .دمأ ىلعو ؛ةييفت بألا ىلع ةلاخلا ةلاخ ميدقت نيهجولا ٌدحأف «نيهجو ىلع ؛ءالؤه ىلع ةلاخلا ةلاخ ميدقت يف هباحصأ فلتخاو مأو بألا ىلع اهدعب ةلاخلا مدق بألا ٌّمأ ىلع مألا ّمأ مّدق امل ًاكلام نأ كلذ نمو :لصف

 يف دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ُريظن اذهو ءاهُدِعاوقو ةعيرشلا ٌلوصأ هابأت امم ٌلوقلا اذهف ءهمأ ىلعو هسفن بألا ىلع ةلاخلا ةلاخ ميدقتب ليق اذإ اميس الو «هتهج يف نمو بألا ىلع ةيارقلا هذه مدقت فيكف ءاهُدلو مهو ءاهعورف نم ةجرد لوأو ءاهتاهمأ يف الإ اهيف ثراوت الو ؛كلذ اهيف ٌثبثي ال هنإف «مألا ةبارق فالخب «مهنيب ٌةبارقلا ٍتدعب نإو بيصعتلاب نوثراوتيو ءروهمجلا دنع هيلع نوقفنُيو «هنع نوُلقعي هب ىلوأ مهو ءهيبأ براقأ ىلإ هؤالوو هبسن امنإو مهنم ٌيبنجأ وه لب .مهيلإ بسنُي الو .لاحب
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 ماكحألا هذه ىلع مالكلا لمحل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 حا ا زيك يدش يف داعم هاذ
 مس

 . سايقلا ةفلاخمو ءدعبلا ةياغ يف ًاضيأ اذهو «بألا ىلع ةلاخلاو ؛مألا ىلع تخألا ميدقت

 سيل اذهو «هيلع نامدقُتف بألا ىلع ةمدقملا مألاب نايلدُت امهيتلك نأ :لوقلا اذه ةجحو

 اهيلع ٌردقأو «ةناضحلاب ٌموقأ اهنوكب هيلع تزاتماو ءةجردلا يف بألا تواس امل مألا نإف ( حيحصب

 ٌدحأ سيلو «هنايواسُي ال امهنإف «بألا عم ٌةلاخلاو ؛مألا نم ُثخألا كلذك سيلو هيلع ْتَْمّدُق «ٌربصأو

للا لعج لهو ؟اهتخأ وأ «هتأرما ُتنب هيلع مدت فيكف «هنم هذلو ىلإ ٌبرقأ
 ؟هنم لمكأ امهيف ةقفشلا ه

 :هجوأ ةثالث ىلع اذه هصن مهف يف دمحأ مامإلا باحصأ فلتخا مث

 ُمّدَقُتَف «لجر لك ىلع ةناضحلا ءاسن ُمَّدَقُت اذه ىلعف ءاهتثونأل بألا ىلع اهمدق امنإ :اهدحأ

 .بألا ىلع تخألا تنبو «تلع نإو ةلاخلا ةلاخ

 ةناضحلا ًءاسن ُمّدقَُف «ةناضحلا لهأ نم امهو «بألاب ايلدت مل مألل تخألاو ٌةلاخلا نأ :يناثلا

 بألا ّمأ مّدَقُت ال هجولا اذه ىلعف ءهعرف نهنأل «هيلع نمدقُت الف ؛هب نيلدأ نم ىلع الإ لجر لك ىلع

 ًاضيأ اذهو «مالل تخألاو ؛ةلاخلاو ؛مألا مأ هيلع مدقتو «هيلع ةمعلاو تخألا الو «بألا ىلع

ىلع َمُدُق اذإ بألا نأ ٌمولعمو همأو بألا ىلع ةديعبلا مألا ةبارق ميدقت ٌمِزلتسي ذإ «ًادج فيعض
 تخألا 

 ءاهيلع ةمدقم بألل تخألا نأل «ىلوأ مألل تخألا ىلع هُميدقتف بألل
 ؟هسفن بألا ىلع مَّدقُت فيكف

 . نيب ضقانت اذه

 ةأرما لكف ءاذه ىلعف :اولاق ءهتهج يف نم رئاسو هتاهمأو بألا ىلع مألا ءاسن ٌميدقت : ثلاثلا

مّدُق املف «لجرلاب ىلدأ نم ىلع اهب ىلدأ نم مّدقُيو «هيلع مّدَقُت لجر ةجرد يف
 يهو بألا ىلع ُمألا ٍت

 .ةمعلا ىلع ةلاخلا ِتَمَّدُقو ءبآلا نم تخألا ىلع مألا نم تخألا تمدق هتجرد يف

ملا هذه ىلع دمحأ صن ليزنت نم ؛هررحم» يف ةيميت نبا تاكربلا وبأ هركذ ام ريرقت اذه
 لماح

 ميدقتو «ةلاخلا ىلعو مألل تخألا ىلع بآلل تخألا ميدقت يف هصوصن ةماعل فلاخم وهو «ثالغلا

هريغ «هرصتخم» يف يقرخلا ركذي مل يذلا وهو «مألا ةلاخ ىلع بألا ةلاخ
 اهجرخو ؛ٌحيحصلا وهو «

 اهاكح يتلا ةياورلا هذهو «يقرخلا هركذ ام هصن نكلو بألا مأو ؛مألا مأ يف نيتياورلا ىلع ليقع نبا

 هصوصن رئاس فالخب اهنم فعضأ اهُمِزاولو اهُعورف تءاج اذهلف «ةحوجرم ةفيعض ١ ررحملا» بحاص

 : هيهذم ةداج يف

 ةأرما لك ىلع ُمّدقُي هنإف «ةبصع ُلُك :لاقف «طباضب َبابلا اذه هباحصأ ضعب طبض دقو : لصف

 بألا ُمّدقُي طباضلا اذه ىلعف .نيهجو ىلعف ايواست اذإو «هنم ٌبرقأ يه نمع رخأتيو ءهنم ُدعبأ يه

 مّدقتو ءبألا ةمع ىلع معلاو «ةمعلا ىلعو هتنبا ىلع خألا مَّدقُّيو ءاهعم نمو مألا مأ ىلعو ءهمأ ىلع

 خألا ىلع بألل تخألا ميدقت يفو .ناهجو بألا بأ ىلع اهميدقت يفو «بألا دج ىلع بألا ُمأ

 . .ناهجو معلا ىلع ةمعلا ميدقت يفو «ناهجو بألل

 ميدقتل هجو الف ءايوتسا امل بألا ىلع ّمألا ٍتَمّدُق امك «يواستلا عم ىثنألا ميدقت :باوصلاو

 . اهيف ةيبرتلاو ةناضحلا بابسأ ةوقب اهزايتماو ءهل اهتاواسم عم ىئنألا ىلع ركذلا

 ٌتالاخلا مدقت وأ «تامعلاو تالاخلا ىلع نمدقُي له ؛تاوخألاو ةوخإلا تائب يف فلّدخاو

 ةوخإلا تانبو «بألاو مألا ةوخأب نايلدُت ةمعلاو ةلاخلا نأ امٌُمذخأم «نيهجو ىلع ؟نهيلع ُتامعلاو
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 «ديجب كلذ سيلو «ةوخألا ىلع ةونبلا ةوق ىعار «ةوخإلا تانب مَّدق نمف ؛بألا ةونبب نيلدُي تاوخألاو
 :نيهجول ةلاخلاو ةمعلا ميدقت ٌباوصلا لب

 «هيبأ نبأ ةنبا خألا ةئباو فيبأ تخأ ةمعلا نإف ءهيخأ تانب نم لفطلا ىلإ برقأ اهنأ :امهدحا
 ةمعلا نأ َبيرالو فيبأ وأ همأ تنب تنب بأل وأ «مألا نم تخألا تنيو ىمأ تخأ ٌةلاخلا كلذكو
 .ةيارقلا هذه نم هيلإ برقأ ةلاخلاو

 ءاهنم لفس نم نود تخألا تنبب كلذ ٌصخ نإو «لوقلا نم ٌدساف اذهو ؛مأ يه يتلا ةلاخلا ىلع تلزن نإو تحخألا تنب تنب ميدقت نم هب هل لبق ال ام همزل «هلصأ دَّرط نإ لوقلا اذه ٌبحاص نأ :يناثلا
 . ضقانت

 ىلوأ ٌّدجلا نأ :بهذملاف ؟ىلوأ امهيأ بألل تخألاو دجلا يف ًاضيأ دمحأ ٌباحصأ فلتخاو
 لّوأت ىتلا تاليوأتلا دحأ ىلع ءيجي اذهو ءهنم ىلوأ اهنأ ًاهجو ؛درجملا» يف يضاقلا ىكحو .اهنم
 ١ ١ .تمدقت دقو ءدمحأ صن ٌباحصألا هيلع

 امك ةحوجرملا ةفيعضلا ىلع ةحجارلا ةيوقلا ةبارقلا متمدقف «ةبارقلا سنج يف اذه مُتيعار الَه :مهل لاقيف «سايقلا ىلع راج اذهف «ثاريملا يف امك «مهنم ُبرقألاف ُبرقألا َمّدُقو ءتابصعلا ىلإ ٌةناَضَحلا تلقتنا َّنهِيَهَج يف نمو «تاهمألا َمِدَع اذإ :اولاق مهنأ مّدقتملا لصألا ةحص نيبُي امو :لصف
 ؟تابصعلا يف متلعف

 مث ءبال تناك نم مث «نيوبأل تناك نم نهتم مدعي هنأ مكدنع تاوخألا يف حيحصلا نإف ًاضيأو
 . ةضقانتملا ةلكشملا ٌعورفلا كلتو «ضفانتلا ءاج بألا ةبارق ىلع مألا ةبارق ميدقتب مهلوق ىلإ اذه ّمُض اذإ نكل ؛سايقلاو لوصألل قفاوم ححص اذهو «مأل تناك نم

 ُباوصلا وهو ؛مألل ٍتاوخألاو تالاخلا ىلع ٌدجلاو بألا ٍتاهمأ ميدقتب اولاق دقف ًاضيأو
 ةلاخلا ميدقت ضقانُيو «بألا ٍتاهمأ ىلع مألا ٍتاهمأ مهميدقتل ضقانم هنكل ءعرشلا لوصأل ٌقفاوملا
 الو .يعفاشلل ميدقلا لوقلاو ءهللا همحر دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وه امك «بألا ىلع مألل تخألاو
 ُنباو «ينزملاو «ةفينح وبأ همزتلا دقو «بأل نهنم ناك نم ىلع مأل تاوخألا نم ناك نم ٌميدقت ًاضيأ ٍهِدْرَط نم مهمزليو .مدقت امك لوصألا سايق نم دعُبلا ةياغ يف هنكل «لصالل ٌدرطأ هب لوقلا نأ بير
 .ةفينح يبأ نع هاورو «روهمجلا لوقك بالل تخألا مّدقف «كلذ عنشتسا فسوي وبأ نكلو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءرفز همزتلا دقو ءبألل تخألا ىلع ةلاخلا تنب ٌميدقت ًاضيأ ِِدْرط ني مهمزليو «جيرس

 دعبلا ةياغ يف اذهو «بألا مأ ةدجلا ىلع مالل تخألاو ةلاخلا ميدقت هدرط نم ًاضيأ مهمزليو
 .ماَرَحلا ٌَلحو لآلَحلا ُمُْمَّرح رفز سيياقمب متذخأ نإ مكنإف هرفز سيياقمب اوذخأت ال :لاقو «هباحصأ ةفينح وبأ اهنم رذح يتلا سيياقملا نم اذه لثمو «رفز همزتلا دقو «نهولاو

 ًائرإ ىوقأ اهنأل ءةلاخلا ىلعو «مألا نم تخألا ىلع بألا نم تخألا ُمّدقُت كلذلو :لاق .ثاريملا مث «ةوبألا يهو ةرهاظلا ةدالولا مث ,ةمومألا يهو ةققحتملا ةدالولاب ةناضحلا يف ٌرابتعالا :لاقف «ضقانتلا ني هب صّلختي هنأ معز طباضب بابلا اذه طبض دمحأ باحصأ ضعب مار دقو : لصف

0 00 



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ماكحألا هذه ىلع مالكلا 1١11

بي را يا يل ناعما كاز
 0 ب ب

 ركذف «بألاب يلدت ةمعلاو «مألاب يلدت ةلاخلا نأل ةمعلا ىلع ةلاخلا مّدقتف ءالدإلا مث :لاق .امهنم

 ةقيرط هذهو «ءالدإلا مث «ثاريملا اهدعب مث ؛ةوبألا اهدعب مث «ةمومألا :ةبترم ةئاضحلل بايسأ عبرأ

 «قرطلا دسفأ نم يهو «ةعيرّشلا دعاوق نع ًادعبو ًاضقانت الإ ٌةقيرطلا ُهتداز امو ««بعوتسملا» بحاص

لع اهتهج يف نم ٌميدقت ةوبألا ىلع ةمومألا ميدقتب دارأ نإ هنإف «ةلطابلا اهمزاولب اهّداسف نيبتي امنإو
 ى

قتملا ةلطابلا مزاوللا كلت تناك ؛هتهج يف ْنَمو بألا
 ىلع ةلاخلا تنبو «مألل تخألا ميدقت نم ةمد

 نم تخألا تائب ميدقتو ءهمأو بألا ىلع مألا ةلاخ ميدقتو «ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقتو «همأو بألا

 .هدعاوقو عرشلا لوصأل ٌتلاخم وهف «همامإ صوصنإ هتفلاخم عم اذهو «بألا مأ ىلع مألا

 وه له :ميدقتلا اذه طانم يف نأشلا نكل قح اذهف «بألا ىلع ُمْدَقُت اهسفن مألا نأ دارأ نإو

ف نمو بألا ىلع مدقت اهتهج يف نمو مألا نوكل
ىثنأ لكو ءركذ ةجرد يف ىثنأ اهنوكل وأ ؛هتهج ي

 

ىلع بألا ةبارق ميدقت عم هيلع ْتَمدُق ركذ ةجرد يف تناك
 «مدقت امك باوصلا وه اذهو ؟مألا ةبارق 

حيحصف ةناضحلا يف مدقم ثاريملا يف مّدقملا نأ هب دارأ نإ :ثاريملا مث : هّلوق كلذكو
 ُميدقت هدرطو «

 :هلوقو «ةلاخلاو ةمعلا ىلع ٌتخألا مدقتف «ثاريملا يف اهيلع ةمّدقم اهنأل «مألا ةبارق ىلع بألا ةيارق

 اهُميدقت نكي مل :لاقيف ءامهنم ًاثرإ ىوقأ اهنأل «ةلاخلاو مألل تخألا ىلع بالل تخألا ميدقت كلذكو

 ىلوأ معلا نوكيف «ءاسنلا نم ةناضحلاب ٌّنحأ ٌتابصعلا ناكل «كلذ لجأل ناك ولو «هتوقو ثرإلا لجأال

 .لطاب اذهو «ةمعلاو ةلاخلا ني

لاف ىلوألا نايب يف لصف :لاقف رخآ طباضب بابلا اذه «ينغملا» يف خيشلا طبض دقو :لصف
 ىلوأ

مألا :اهب للا ىلوأو .ءاسنلاو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا لهأ نم
 نهنم مّدقُي نولع نإو اهثاهمأ مث 

 اهتاهمأو بألا مأ نأ ءدمحأ نعو .مألا ىنعم يف نهف «ةققحتم نهتدالو ءاسن نهنأل برقألاف برقألا

 دعب بألا نوكيف هب نيلدُيَّنِهّنأل ميدقتلاب ىلوأ بألا نوكي ةياورلا هذهل ىلعف .مألا مأ ىلع نمّدقُي

مألا مّدقملا نإف ءانباحصأ دنع ةروهشملا يه ىلوألاو «هتاهمأ مث ءمألا
 مث بألا مث ءاهتاهمأ مث «

 نم ةبصعب نيلدُي نهنأل تاثراو ريغ نك نإو ؛هئاهمأ مث «بألا دج مث «هئاهمأ مث ٌّذجلا مث «هئاهمأ

لاخلاو مألا نم تحألا نأ :ىرخأ ةياور دمحأ نع يكحو .مألا بأ ّمأ فالخب :ةناضحلا لهأ
 ٌقحأ ة

 ةروهشملا يه ىلوألاو «تابصعلا عيمج نمو ءامهنمو هنم ٌّقحأ نيوبألا نم ٌتخألا نوكتف «بألا نم

 «نيوبألا نم ُثخألا ُمَدقُّيو تاوخألا ىلإ ٌةناضحلا تلقتنا ؛تاهمألاو ءابآلا ضرقنا اذإف ءبهذملا نم

 تخألا ْمّدَقُتو ؛مألا نم تخألا مث «بألا نم ٌتخألا مث
 «ةناضحلا لهأ نم ةأرما اهنأل خألا ىلع

 ةدج ّلُكو «بألا بأ ىلع بألا ّمأو «بألا ىلع ُمّدقُت مألاك «لاجرلا نم اهتجرد يف ْنَم ىلع ْتَمّدُقَ

 مدقي هنأ :رخآ هجو هيفو .هسفنب اهيلي ال ٌلجرلاو ءاهسفنب ةناضحلا يلت اهنأل هيلع ُمّدقُث دج ةجرد يف

 دجلا ىلع بألا نم وأ «نيوبألا نم تخألا ميدقت يفو «ىلوأ لوألاو «هسفنب ةبصع هنأل اهيلع

لا مث «ىلوأ نيوبألل خلاف تخنأ نكت مل اذإو «ناهجو
 نم خألل ةناضَح الو ءامهانبا مث «بالل أ

 يبيترتك اهيف نُهبيترتو .حيحصلا ىلع تالاخلل ٌةئاضحلا تراص ءاومدع اذإف .انركذ امل ّمألا

 تاوخألا ميدقتك مامعألا ىلع نمَّدقيو تامعلل تراص ءاومدع اذإف «لاوخألل ٌةناضح الو «تاوخألا

ل ةناضح الو «بألل معلل مث ؛نيوبألل معلل مث «ةوخإلا ىلع
 ٍتالاخخ ىلإ مث ءامهانبا مث «مألا نم معل

 ةناضخ الو «بألا تامع ىلإ مث ؛مألا تالاخ ىلإ :رخآلا لوقلا ىلعو «يقرخلا لوق ىلع بألا
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 . همالك ىهتنا .ةعرقلاب مهنم قحتسملا َمّدق ةجرد يف ةناضحلا لهأ نم رثكأ وأ ٍناصخش عمتجا نإو .هل ةناضح الو ءمألا بأي نيلدُي نهنأل ؛مألا تامعل

 . ميدقتلا طاّنَمِبو «قرفلاب َبِلوُط :لعف امك مألا ةهج يف نم ضعب ىلع بألا ةهج يف نم ضعب َمّدُك نإو .هدرطُي مل وهو «ةلطابلا ٌمزاوللا كلت تءاج بألا ةهج يف نم ىلع مألا ةهج يف نم ميلقت ٌدَّرَط نإف فتاهمأو بألا ىلع تلع نإو مألا مأ ميدقت هيف نكلو ءطباوضلا نم هلبق امم ٌريخ اذهو
 .ةبصع ريغل اهوطعت الف ءٌبيصعتلا وأ ؛مألا ابأو لاخلاو مألا نم ّحألا اهنم اوعنمت الف ةبارقلا وأ «ثراو ريغل اهوُلعجت الف ٌتاريملا وأ ؛ركذلل ًاموُلعجت الف ةثونألا اوُررتعت نأ امإف ؟دجو لك نم روكذلا نم نهتجرد يف ْنَم ةبارقل نهتبارق ةاواسم عم ماحرألا يوذ ءاسنإ اهوُمتلعج فيكف :ليق .ةبصعلا نِم نوكي نأ الإ لجرل نوكت ال ةناضحلاو «ةبصعلا نم سيل هنوكل كلذ ناك نإو ءمهلك ةبصعلا لاجرب ضقتنا ءركذ وهو اهتثونأل كلذ ناك نإف ءهجو لك نم اهل ٍواسمو اهتجرد يف وهو ؛مألا نم خألا نود مألا نم تخلل ةناضحلا ُثابثإ هيفو
 .ءاسنلا يف ةبارقلاو روكذلا يف بيصعتلا رابتعا وهو ءانلوق وهو رخآ مسق يقب :متلق نإف
 .نيعمجأ سانلا لوقو مكلوق فالخ امهالكو «ثراو ريغل اهوطعُت الف ؛ثاريملا ٌكلسم اهب متكلس نإو ءدجلاو بألاب اهوّصخف .تايالولا ٌكلسم اهب متكلس نإف «لفطلا ىلع ةيالو ةناضحلاو «ثاريملا بابو «تايالولا بابل فلاخم اذه : ليق
 ؟اهيلع هنبا نبا ُمدقي فيكف ؛ هُتقيقشو بالا ٌتخأ ةمعلا اذكو «ةلاخلا ىلع ُمّدَقُي فيكف «بألاب يلدُي يذلا خالاب يلدُي امنإ خألا ُنباو «بألا ىلع ةمدقم ٌمألاو يلد اهو ءمألا ُثخأ ةلاخلا نإف «حيحصلا وهو تامعلاو بألا بأ دعب ةوخإلا دالوأ اولعج امنإ باحصألا ٌروهمجو هدعبلا ةياغ يف وهو ؛مأ يه يتلا ةلاخلا ىلع هّتجرد تلزن نإو خألا نبا ميدقت :ًاضيأ همالك يفو
 .دمحأ بهذم يف ناهجولاو .ثاريملا يف مألا بأ نم ىوقأ هنأل مألل خألا مدقي :ليقو .اهيف ةوخألا ةهج نِم ىوقأ ةناضحلا يف ةمومألاو ةوبألا ةهج نأل ؛ٌحيحصلا وه اذه مالل خألا ىلع مألا وبأ دجلاو ءةدجلاو دجلا ةلاخ ىلع نيوبألا ٌةلاخو ؛نيوبألا ةلاخ ىلع ٌةلاخلاو ءاهتنبا ىلع تخألا ٌمّدقتف ؛هيلإ ٌبرقألا ٌمدُك ؛ةدحاو ةهج نم اوناك نإف «لفطلا نم امُهُتِجرد تفلتخا نإو ءامهتجرد ءاوتسا عم ينعي ةعرقلاب امهدحأ َمُنُق ءَنْيِقْلأ وأ نيركذ اناك نإف .خألا ىلع تخألاو معلا ىلع ةمعلاو «لاخلا ىلع ةلاخلاو ءدجلا ىلع ةدجلاو بألا ىلع مألا مّدقُف ,ركذلا ىلع ىثثألا مَّدُق مهتجرد توتسا نإف ,ًادعاصف نانثا مهنم عمتجا نإف «ةناضحلا تافصب مهثوقأو هيلإ مهبرقأ مهنم مدعي هيراقأ مهو تافصلا ذهب مهموقأ اهب سائلا قحأ ناك ةفطالملاو ةيبرتلاو ةقفشلا دمتعت ةيالو ةناضحلا تناك امل :لاقي نأ ةناضحلا ُباب هب طبضُي ام ٌبرقأ :لاقف رخآ طباضب ةيميت نبا مالسإلا خيش انُحيش ّبابلا اذه طبض دقو

 تخألاو «ةلاخلاو ةمعلا لثم بألا ةبارقو مألا ةبارقك «نيتهج نم اوناك نإو لاخلا نم ىلوأ هتاهمأو مألا ابأ نأ عازن الو ؛هل ةناضح ال :ٌلوقي هجولا اذه بحاص نإف ءًاضيأ لاخلا كلذكو «ةناضحلا ءاسن نم الو «تابصعلا نم سيل هنأل «لاحب مألا نم خألل ةناضح ال هنأ :ثلاث هجو هيفو

000 
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 سا شاالله ماسالا

 كلذ يف بألا ةهج يف نم مّدُق مألا ةلاخو «بألا ةلاخو «مألا مأو «بألا مأو «مألل تخألاو «بألل

 امأو «لفطلا ىلإ ٌبرقأ بألا ةهج تناك وأ «مهتجرد توتسا اذإ هلك اذه .هيف نيتياورلا ىدحإ ىلع هلك

 دقف ءهيبأ ةمعو «لفطلا ةلاخكو «بألا بأ مأو مألا مأك ءدعبأ بألا ةبارقو «برقأ مألا ةهج تناك اذإ

 ةبارق مَّدَق نمو «دعبألا ةقفش ىلع هٌونحو هتقفش ةوقل لفطلا ىلإ برقألا مدقي نكلو «ناحيجرتلا لباقت

مألا بارق تمّدُق ءاهنم ّدعبأ تناك اذإ امأف ءاهل مألا ةبارق ةاواسم عم اهمّدقُي امنإف بألا
 الإو «ةييرقلا 

ه لئاسم عيمج ٌرصح نكمُي طياضلا اذهبف ءدحأ اهب ُلوقي ال ةلطاب مزاول ةديعبلا ةبارقلا ميدقت نم مزل
 اذ

 كيلع تدرو ةلأسم يأف «عرشلا لوصأل اهتقفاومو اهدارطاو «يعرشلا سايقلا ىلع اهيرجو بابلا

 سايق ةضقانمو ضقانتلا ني هّيمالس عمو «ليلدلا ىضتقم هنوك عم طباضلا اذه نم اهَّدخأ نكمأ

 .قيفوتلا هللابو ءلوصألا

 دقو «مألل ٌقح ةناضَحلا نأ ىلع ليلد هيف ««يحكنت مل ام هب ُنحأ ٍتنأ» :كل# هلوقو لصف

امهيلع ينبنيو «كلامو دمحأ بهذم يف نيلوق ىلع ؟هيلع مأ نضاحلل يه له .ءاهقفلا فلتخا
 له :

 الإ هتناضح َمايأ دلولا ٌةمدخ هيلع بجي ال هنأو «نيلوق ىلع ؟اهنع لزنيف اهظِقسُي نأ ةناضحلا هل نمل

 هلف ءاريقف نضاحلا ناك نإو «ًاناجم هتمدخ بجو «هيلع قحلا :انلق نإو ءهل قحلا :انلق نإ ةرجألاب

 نإو ءاهيف عجرت ملو ةبهلا تمزل ءاهل قحلا :انلقو ءبألل ةناضحلا تبهو اذإو .نيلوقلا ىلع ٌةرجألا

 . اهيلط ىلإ دوعلا اهلف ءاهيلع قحلا :انلق

 دحأ يف مزلت ال ثيح عيبلا لبق ةعفشلا ةبهك دعب تبغي مل ام نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو

 اهتقفن ٌةأرملا تبهو اذإ كلذكو ءدجو دق ام ةلزنمب راصف ءاهببس ٌدِجُو دق ةناضحلا يف ةبهلا نأ :نيلوقلا

 نأ ٌحيحصلاو ؛مهعيرفتو كلام باحصأ مالك ُهَّلك اذه ءاهيف عجرت ملو «ةبهلا تمزلأ ًارهش اهجوزل

 ىلع لفطلا يلوو « يه تقفتا نإو ءاهريغ دجوُي ملو ءاهيلإ لفطلا جاتحا اذإ اهيلعو ءاهل قح ةناضحلا

 . اهل ٌّقح ةناضحلا نأ ىلع ًاليلد :؛هب قحأ تنأ» كي هلوق يف نأ ٌدوصقملاو «زاج هيلإ اهلقن

 امهيلع ينبني نيلوق ىلع ؟تيقوت وأ ليلعت وه له ؛هيف فلتخا ,«يحكنت مل ام» :هلوقو :لصف

 تداع «ليلعت ظفللا :ليق نإف ؟ةناضحلا ُدوعت لهف «تقّلظ مث ءاهتتاضح تطقسو تجّرزت ول ام

 «تقلط نإف «جيوزتلا ةناضحلا طوقس ةلعو ءاهلاوزب لاز ةلعب تبث اذإ مكحلا نأل «قالطلاب ةناضحلا

 .ةفينح وبأو ءدمحأو «يعفاشلا :مهنم «نيرثكألا ٌلوق اذهو ءاهمكح لازف «ةلعلا تلاز

 ءاضقنا ىلع اهُدوع فقوتي وأ «هدرجمب اهّقح ٌدوعي له ءًايعجر قالطلا ناك اذإ اميف اوفلتخا مث

 بهذم رهاظ وهو «هدرجمب دوعت :امهدحأ «يعفاشلاو دمحأ بهذم يف امهو «نيلوق ىلع ؟ةدعلا

 نأ ىلع عيرفت هلك اذهو «ينزملاو ةفينح يبأ لوق وهو ؛ةدعلا يضقنت ىتح هرعت ال :يناثلاو .يعفاشلا

 .نيرثكألا ٌلوق وهو «ليلعت 'يحكنت مل ام» :هلوق

 نإو ةناضحلا نم اهقح ْدْعَي مل ءاهب لخدو تجوزت اذإ :هيهذم نم روهشملا يف كلام لاقو

 ةناضحلا نم كقح :يأ تيقوتلل ؛«يحكنت مل ام» :هلوق نأ ىلع ءانب اذهو :هباحصأ ضعب لاق «تقلط

 ول امك ءاهتقو ءاضقنا دعب ٌدوعت الف ؛ةناضحلا تقو ىضقنا تحكن اذإف «كحاكن نيح ىلإ تّقوُم

 لوقك اهججوز اهقراف اذإ اهقح ٌدوعي :هباحصأ ضعب لاقو . اهنع هئانغتساو لفطلا غولبب اهّتقو ىضقنا
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 اهُتيبارق وه ةناضحلا نم اهقحل يضتقملا نأل :اوُلاق .مزاح يبأ نباو «ةريغملا ٌلوق وهو ءروهمجلا
 هنم يبنجألا جوزلا ٍقوقحب اهلاغتشاو «لفطلا ةعاضإ نم هبجوُي امل حاكنلا ٌعنام اهضراع امنإو .ةصاخلا
 اذإف ءةّضاَّضَعو ٌةَّنم كلذ يف مهيلعو «هبراقأ ريغ ةمعن يف هتيبرتو هتيذغت نم هيف املو ؛هحلاصم نع
 هب ماق نم ّلُك اذكهو ءهرثأ هيلع بترتف ءمئاق ىضتقملاو «عناملا لاز «ٍةَقرُق وأ ءتومب ٌحاكتلا عطقنا
 «ٌعناوملا تلاز نإف ءهل ةناضح ال هنإف ودب وأ «قسف وأ ءٌقِر وأ ءرفكك ءاهنم عنام ةناضحلا لهأ نم
 .ةقرفلاو حاكنلا اذكهف .ةناضحلا نم مهّمح داع

 نوك هذخأمف «ةّدعلا ءاضقنا ىلع هفقوب وأ يعجرلا قالطلا درجمب ةناضحلا دوع يف ٌعازنلا امأو
 ءىاليإلاو ٌراهظلا اهنم ٌحِصّيو «ةقفنلاو ٌثراوتلا امهنيب تبثي هنإف «ماكحألا ةماع يف ةجوز ةيعجرلا
 ةناضحلا داعأ نمو ذشنيح ُنيبتف ؛ةدعلا يضقنت ىتح يعجرلا قالطلا درجمب ةناضحلا اهيلإ دعت مل «كلذ ىعار نمف «ةجوز يهو ءاهاوس ًاعبرأ وأ ءاهتلاخ وأ ءاهتمع وأ ءاهتخأ اهيلع ّصكنَي نأ مرحيو
 يتلا ةلعلاو ءلغش هب اهل الو ْمْسُك هيلع اهل قبي ملو .هشارف نع اهلزع دق :لاق «قالطلا درجمب
 مالك رهاظ وهو ««ينغملا» يف خيشلا هحجر يذلا وه اذهو «قالطلاب تلاز دق اهلجأل ةناضحلا تطقس
 . هتلافك نم اهقح ىلع تعجر «تقلط مث تجوزت اذإ مألا نم دلولا ذخأ اذإو :لاق هنإف «يقرخلا

 ؟لوخدلا عم دقعلا وأ ءدقعلا درجم هب دارملا له :هيف فِلّتخا ,.«يحكدت مل ام» :هلوقو :لصف
 نأل «ةفينح يبأو «يعفاشلا لوق وهو ءاهتناضح لوزت دقعلا درجمب نأ :امهدحأ :ناهجو كلذ يفو
 الإ ٌلوزت ال اهنأ :يناثلاو .دلولا ةناضح نم اهعفن ُكِلمَيو ءاهب عاتمتبسالا عفانم جوزلا ُكِلَمي دقعلاب
 «نيرمألا لمتحي ثيدحلاو .ةناضحلا نع اهلاغتشا ققحتي لوخدلاب نإف .كلام ُلوق وهو «لوخدلاب
 «لوخدلل ؤيهتلاو دلولا نع لاغتشالا ةنظم يف تراص ذئنيح اهنأل ءدقعلاب اهتناضح ظوقُس ةبشألاو
 ١ .روهمجلا ٌُلوق اذهو «هبابسأ يف ذتنيح اهذخأو

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ؛حاكتلاب ةناضحلا طوقس يف نمانلا فلتخاو : لصف
 ءىعفاشلا ٌبهذم اذهو ؛ىثنأ وأ «ًاركذ نوضحملا ناك ءاوس ءاقلطم هب اهطوقس :اهدحأ

 نم هنع ظفحأ نم ُلُك اذه ىلع عمجأ :رذنملا نبا لاق .هنع روهشملا يف دمحأو «ةفينح يبأو .كلامو
 . حيرش هب ىضقو «ملعلا لهأ

 «لعبلا تاوذو مّيألا نيب ةناضحلا يف قرف الو «لاحب جيوزتلاب طّمست ال اهنأ :يناثلا ٌلوقلاو
 . مزح نبا دمحم يبأ ٌلوق وهو «يرصبلا نسحلا نع ٌبهذملا اذه يكخو

 هذهو «تطقس ًاركذ ناك نإو ءاهمأ حاكدب ةناضحلا طقست مل أتنب ناك نإ لفطلا نأ :ثلاثلا لوقلا
 تجوزت اذإ :لاقف «يماشلا ىيحي نب انهم ةياور يف هيلع صن هللا همحر دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ
 عبس ىلإ اهمأ عم نوكت ٌةيراجلا ءال :لاق ؟يبصلا لثم ةيراجلاو :هل ليق .اهنم ّدخأ ءريغص اهُباو ملا
 . غلبت نأ ىلإ تجوزت نإو تنبلا ةناضحب حأ مألا نأ «دمحأ نعو : ىسوم يبأ نبا لاق .نيتياور ىلع ؟غلبت نأ ىلإ وأ نيتس عبس ىلإ اهدنع نوكت لهف :ةياورلا هذه ىلعو .نينس

 اذه باحصأ فلتخا مث ءاهتناضح طقست مل لفطلا نم بيسنب تجوزت اذإ اهنأ :عبارلا لوقلاو
 ٍلوق ٌرهاظ اذهو ءطقف لفطلل ًابيسن جوزلا نوكي نأ طرتشملا نأ :اهدحأ :لاوقأ ةثالث ىلع لوقلا

 0 و اا: تتش اجا تن وتس حس سس ا
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1001 لا ئضل سا سل
1 

باحصأ ٌلوق وهو «مرحم محر اذ كلذ عم نوكي نأ طرتشي هنأ :يناثلا .دمحأ باحصأ
 .ةفينح يبأ 

 «كلام ٌلوق اذهو «لفطلل ًادج نوكي نأب «داليإ لفطلا نيبو جوزلا نيب نوكي نأ طرتشي هنأ :ثلاغلا

 .ةلأسملا هذه يف بهاذملا ريرحت اذهف «دمحأ باحصأ ضعبو

ب ورمع ثيدح :اهادحإ :ججح ُثالثف ءًاقلطم جيوزتلاب ةناضحلا طقسأ ْنَم ٌةجُح امأف
 بيعش ن

 مل ام هب قحأ يه» :رمعل قيّدصلا لوق مّدقت دقو «كلُد ىلع ةباحصلا قافتا : ةيناثلا .هركذ مدقتملا

 ةاضقلاو «حيرش هب ىضقو «ةتبلا ةباحصلا نم امهل فلاخم الو «كلذ ىلع هل رمع ةقفاومو ««جوزتت

 انثدح «جيرج نبا انثدح :0©2قازرلا دبع هاور ام :ةثلاثلا .راصمألاو راصعألا رئاس يف مويلا ىلإ هدعب

:لاق ءنمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ؛ةئيدملا لهأ نم حلاص لجر نع «ريبزلا وبأ
 نم ٌةأرما تناك 

ع اهبطخف ءدلو اهنم هلو دحأ َموي اهنع ليقف «راصنألا نم لجر تحت راصنألا
 ىلإ رخآ َّلُجَرَو اهدلو م

 «يدلو ّمع كرتو ةديرأ ال ًالجر يبأ ينحكنأ :تلاقف ولك يبنلا ىلإ تءاجف ءّرخآلا حكنأف ءاهيبأ

 َتْنأ» :لاق ءمعن :لاق (؟ةنالف ًانالذ تحكنأ» :لاقف ءاهابأ كي هللا لوسر اعدف «يدلو ينم ذخؤيف

 مع اهحكنأ لب «تجوزت امل اهنم دلولا ّدخأ ركني ملف :«ِكِدَلَو مع يحكْناَك يِبمْدا كَل َحاَكِن ال يذلا

 نم بيسنب تجوزت اذإ اهئاقبو ؛حاكتلاب ةناضحلا طوقس ىلع ليلد هيفف ؛ةناضحلا اهل ىقبتل دلولا
 . لفطلا

 ثيدحو «ةفيحص بيعش نب ورمع ثيدح نأب «لالدتسالا اذه ىلع مزح نبا دمحم وبأ ضرتعاو

 يف ورمعب ةمئألا جاجتحا انيب دقف «نافيعض ناضارتعالا ناذهو .لوهجم هيفو «لسرم اذه ةملس يبأ

 ءدمحأو «يراخبلا ُلوقو «مزح نبا ٌلوق لجرب جاجتحالا يف انعم ضراعت اذإو ؛هئيدح مهحيحصت

 ةملس يبأ ثيدح امأو .مهاوس ىلإ تفتلُي مل «مهلاثمأو هيوهار نب قاحسإو يديمحلاو «ينيدملا نباو

 ققحتي الف ءاهل هؤاقل ركنُي الو «ةيراصنألا نع ةصقلا ىكح دقو «نيعباتلا رابك نِم ةملس ابأ نإف ءاذه

 ىنعو ءهّدحو هيلع ٌدامتعالا سيلو «ةفوقومو ةعوفرم ٌدهاوش هل ءديج لسرمف ققحت ولو «لاسرإلا

ل ةداهشلا هذه نأ َبيَر الو «حالصلاب ريبزلا وبأ هل دهش يذلا حلاصلا لجرلا لوهجملاب
 «هب ُفّرعُت ا

 ليدعتلا نإف «نيلوقلا حصأ ىلع ًادحاو ناك نإو هتلادع تتبث ةقثلا هنع يوارلا هلّدع اذإ لوهجملا نكلو

 «ةدحاولاب هيف ىفتكي ُةنإف «ةياورلا يف ليدعتلا اميس الو «ةداهشلا باب نم ال مكحلاو رابخإلا باب نم

ع لدعلا ةياور درجم نإ :نيلوقلا دحأ نأ عم اذه «ةياورلا باصن لصأ ىلع ديزي الو
 هل ليدعت هريغ ن

 دقف «هليدعتب حرصو هنع ىور اذإ امأو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وه امك «ليدعتلاب حرصي مل نإو

ءافعضلا نع ةياورلاب ًافورعم نكي مل اذإ امّيس ال هتياور اهلجأل درت يتلا ةلاهجلا نع جرخ
 «نيمهتملاو 

 سنج نم هّسيلدت لب «ءافعضلاو نيمهتملا نع سيلدتلاب ًافورعم سيلف «سيلدت هيف ناك نإو ريبزلا وبأو

 يف سيلدتلا نم ٌونلا اذه رثك امنإو ؛حورجم الو مهتم نع َنوسْلدُي اونوكي مل ءفلسلا سيلدت
 . نيرخأتملا

 سنأ نع «بيهُص نب زيزعلا دبع نع ؛يراخبلا قيرط نم هاور امب هلوق ىلع دمحم وبأ جتحاو

 هيَ هللا لوسر ىلإ يب قلطناو «يديب ةحلط وبأ ذخأف ءمداخ هل سيلو ةنيدملا كي هللا لوسر َمِدَق :لاق

 .ّمسي مل نم هيفو )1١04(« مقرب (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلبج ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 , ©0ربخلا ركذو رضحلاو رفسلا يف هتمدخف :لاق .كئدْخَيلَف ءٌسْيك ٌمالغ ًاسنأ نإ ؛هللا لوسر اي :لاقف
 اذهو . لَو هللا لوسر ملعب ةحلط وبأ وهو «جوز اهلو ءهمأ ةناضح يف سنأ اذهف :دمحم وبأ لاق

 ىلإ هيف همأ ُعِزاَنُي مل سنأ براقأ نم ًادجأ نإف «ءةحصلا ةياغ يف ٌربخلاو ءطوقسلا ةياغ يف جاجتحالا
 ءةجوزم همأو «زيمي ملو .هّدحو برشي ملو ءهّدحو لكأي ملو ُرِفَّنَي مل ريغص لفط وهو هلك يبنلا
 نم 'سنأل ناك ةئيدملا َمِدَق امل لي ٌيبنلاو ءاهلك تامدقملا هذهب ٌلالدتسالا متي امنإو .همأل هب مكحف
 يف اهعزانُي سنأ براقأ نم ٌدحأ تأي مل ةحلط ابأ تجّرزت املف ءهمأ دنع ناكف «نينس ٌرشع رمعلا
 ةأرملا ىلع مرحي ال هنأ ٌبير الو ِكْنِم هعازتنا ُبلطأ انأو ءِكل ةناضح الف ٍتجوزت دق :لوقيو اهدلو
 لب ءبجي ال هنأ ٌبيراالو «كلذ ىلع لفطلا ُبراقأو ٌّجوزلاو يه تقفتا اذإ اهئبا ٌةناضح ةجوزملا
 عازتنا بُلظَيو ؛ٌةناضحلا هل ْنَم اهمصاخُي نأ ريغ نم تجوزت اذإ اهدلوو مألا نيب قري نأ وجي ال
 .ةدربأو جاجتحالا دعبأ نم ةصقلا هذهب ٌجاجتحالاف .دلولا

 ءاهنبال اهتلافك طقست مل نكي هللا لوسرب تجوزت امل ةملس َّمأ نأب مهجاجتحا ءاضيأ اذه ٌريظنو
 رجح يف نوكي نأ نع بغرو ءاهدلو يف ةملس ّمأ عزان يذلا نم ًابجع ايف ءاهتناضح ىلع ترمتسا لب
 . للك ئبنلا

 نأ :يناثلا .ةناضحلا طقسُي ال حاكنلا نأ :اهدحأ :ذخآم ٌتالث ةزمح ةنبا ةصق يف سانلل نأ بير الف :رفعجب ةجّرزم يهو اهتلاخل ةزمح ةئباب ىضق هلو هللا لوسر نأب ًاضيأ لوقلا اذهل جتحاو
 اذإ جوزلا نأ :ثلاثلا .ًاركذ ناك اذإ اهظِقسيو ءاهتناضح ظِقِسُي ال اًهمأ حاكتف اتنب تناك اذإ ٌةنوضحملا
 طقسُي ال َحاكنلا نأ ىلع ةصقلاب ٌجاجتحالاف «تطقس الإو ءاهتناضح طقست مل لفطلا نم ًابيسن ناك
 .نيرخآلا نيلامتحالا كنيذ لاطبإ دعب الإ مِيَي ال ًاقلطم ةناضحلا

 ٌمومع هنم ٌدافتسُي ال .«يحكنت مل ام وب ُقَحأ ِتْنأ» :هلوقو مأل دلولاب لكي ؤاضقو :لصف
 ّحِصَي الف «ةرفاسم وأ ءةقساف وأ ؛ةقيقر وأ «ةرفاك تناك نإو «مألل هب يِضقي ىّتح ٌمأ لكل ءاضقلا
 «ةماقإلاو ةنايدلاو ةيرحلاو مالسإلا رابتعا ىلع ٌلِصفنم ليلد لد اذإف ءهّيفن الو «كلذ ىلع هب ٌجاجتحالا
 .ثيدحلا رهاظل ٌةفلاخم الو ًاصيصخت كلذ نكي مل

 :طورش ةتس نضاحلا يف طرتشا دقو

 :نيهجول ملسم ىلع رفاكل ةناضح الف ءَنيدلا يف امهقافتا

 ةيوهت نمؤي الف ."”هوِناَسجَمُي وأ ءِناَرَصتُ وأ اوي هاوبأَك ةَرظِفلا ىلع ُدَلوُي دوُلَْم لك» : ل يبنلا لاق امك ءًادبأ اهعجارُي الف ؛هّدابع اهيلع رطف يتلا هللا ةرطف نع هريغُي دقو ؛هنع هلاقتنا هلقعو هربك دعب ُتعصيف :هيلع ىبرتيو ؛هيلع أشني نأو «هنيد ىلع لفطلا ةيبرت ىلع ٌصيرح نضاحلا نأ : امهدحأ
 . ملسملا لفطلل هريصنتو نضاحلا

 .ةصاخ نيوبألا يف ءاج امنإ ٌثيدحلا :ليق نإف

 )١( ملسمو ((71778) يراخبلا هجرخأ )0975(.

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(07708) ملسمو ,(17585) يراخبلا هجرخأ (؟)



 اكحألا هذه .الكلا ١١ 1/ 4) دابعلا ردخ ىده ىف داعملا داز
 مم ىلع م (4) دابعلا ريخ يده يف 0
 تلت مااا ا ا يع اك كا د

 وأ ٍناوبألا َّدِقُق نإف «هيوبأ نيب لفطلا ءوشن ٌداتعملا ٌبلاغلا ذإ «بلاغلا جرخم جرخ ُثيدحلا :ّليق

 . امهماقم هبراقأ نم لفطلا يلو ّماق امهدحأ

 مهّضعب نيملسملا لعجو ءرافكلاو نيملسملا نيب ةالاوملا ٌعطق هناحبس هللا نأ : يناثلا هجولا

 نيب هللا اهعطق يتلا ةالاوملا بابسأ ىوقأ نِم ٌةناضحلاو «ضعب نم مهّضعب ٌرافكلاو «ضعب ةءايلوأ

 .نيقيرفلا

 اوُجتحاو «دلولا مالسإو اهرفُك عم اهل ةناضحلا ُثبثت :روث وبأو «مساقلا ٌنباو «يأرلا ٌلهأ لاقو

 هنأ «نانس نب عفار هّدج نع «هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع ثيدح نم ,«هئئسال يف يئاسنلا ىور امي

 «يتنبا : :عفار لاقو ؛هّهبشي وأ ميطف يهو يتنبأ :تلاقف ء# للي يبنلا تتأف «ملسُت نأ هتأرما تبأو ملسأ

 ىلإ ٌةيبصلا تلامف ««اهاوُعُدا» : امهل لاقو «ةَيِحاَت يِدعْقا» : اهل لاقو «ٌةّيِحان ُدُعْقا» : لِكَع ٌئيبنلا لاقف

 :نيرمأل ةناضحلا نألو :اولاق . ''”هذخأف اهيبأ ىلإ تلامف «ءاهيملامُّللا» : لو ٌبنلا لاقف ءاهمأ

 .ةرفاكلا نم ٌروجي امهالكو «لفطلا ةمدخو ءعاضرلا

 نب عفار نب مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم ُثيدحلا اذه :نورخآلا لاق

 ٌلِمحَي يروثلا نايفس ناكو ؛ناطقلا ديعس نب ىيحي للعلا مامإ هفعض دقو «يسوألا يراصنألا نانس

 ءاتنب ناك رّيخملا نأ ىوّرف «ةصقلا يف برطضا دقو «هّريغ هفعضو «ثيدحلا رذنملا نبا فعضو «هيلع

 هتبثي الو ءهجولا اذه ريغ ىلع يور دقف «ثيدحلا امأو : «ينغملا» يف خيشلا لاقو .ًانبا ناك هنأ ىّورو

 .رذنملا نبا هلاق «لاقم هدانسإ يفو .لقنلا لهأ

 اهمأ ىلإ تلام امل ةّيبصلا نإف ؛مالسإلا طرتشا نم بهذم ةحص ىلع هب جتحي دق ثيدحلا نإ مث

 يذلا هللا ىدُه فالح رفاكلا عم اهتوك نأ ىلع لدي اذهو ءاهيبأ ىلإ تلامف «ةيادهلاب اهل هِي يبنلا اعد

 . هلوسر ةوعدب هناحبس هللا هلطبأ لب ؛ةجح اهيف ناكل ءاهمأ عم اهلعج رقتسا ولو «ىدابع نم ةدارأ

 نم عقوتملا ٌررَّضلا ٌنيأو !رفكلا نِم ٌربكأ قسِف ّيأف «ٍقسافلل ًةناضح ال :نولوقي مهنأ بجعلا نمو

 ةلادعلا طرتشت ال هنأ باوصلا نأ عم ءرفاكلا نم عقوتملا ررضلا ىلإ هتقيرط ىلع لفطلا ءوشنب قسافلا

 ولو .دعبلا ةياغ يف اهطارتشاو «مهريغو يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ اهطرش نإو « اعطق نضاحلا ىف

 لزي ملو :ٌتنعلا دتشاو «ةمألا ىلع ةقشملا تمظعلو «ملاعلا لافطأ عاضل ةلادعلا نضاحلا يف طرتشا

 مهنوك عم ايندلا يف ٌدحأ مهل ضرعتي ال مهنيب قاسفلا لافطأ ةعاسلا ٌموقت نأ ىلإ مالسإلا ماق نيح نم

 - رسعلاو جرحلا يف اذهو ؟هقسفب امهدحأ وأ هيوبأ نم لفطلا عازتنا مالسإلا يف عقو ىتمو . نيرثكألا

 ةيالو يف ةلادعلا طارتشا ةلزنمب  هفالخ ىلع راصعألاو راصمألا رئاس يف لصتملا لمعلا ٌرارمتساو

 نولي نيذلا ءايلوألا رثكأ نأ عم «يداوبلاو ىرقلاو ءراصعألاو راصمألا يف عوقولا ٌمئاد هنإف «حاكتلا

 هنبا ةيبرت نم ًاقساف ةباحصلا نم ٌدحأ الو ءقَي يبنلا عنمي ملو «سانلا يف ٌقسفلا لزي ملو «قاسف كلذ

 طاتحي هنإف «قاسفلا نم ناك ولو لجرلا نأب ةدهاش ٌةداعلاو «هتيّلوم هجيوزت نمي الو هل هتتناضحو

 ىلإ ةبسنلاب ليلق وهف كلذ فالخ َرّدُق نإو ؛هدهجب اهل ريخلا ىلع صرحيو ءاهعيضُي الو «هتنبال

 ةيالوو «ةناضحلا ٌبولسم قسافلا ناك ولو «يعيبطلا ثعابلاب كلذ يف يفتكي عراشلاو «داتعملا

 .(5؟44) دواد وبأ هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١114 ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 ريثك ىلع ًامّدقم هب لمعلا ثراوتو «هلقنب ةمألا ءانتعاو ءرومألا مهأ نم ةمألل اذه ُنايِب ناكل «حاكنلا
 ُنسِفلا ناك ولو .هفالخب لمعلا ٌلاصتاو هّعييضت مهيلع زوجي فيكف هب لمعلا اوثراوتو «هولقن امم
 َسِمّتلاو هراغصلا هدالوأ نيبو هنيب قرف «ًةريبك ىتأ وأ «ًارممخ برش وأ ىنز نم ناكل ؛ةناضحلا يفانُي
 .ملعأ هللاو هريغ مهل

 نوجاتحي ءالؤه نأل «لفط الو هوتعم الو نونجمل ةناّضح الف «ةناضحلا يف طرتشم لقعلا معن
 .مهريغل نيلفاك نونوكي فيكف .مهلفكيو مهُّئضحي نم ىلإ

 ةمئألا ٌُباحصأ هطرتشا دقو «هيلإ بلقلا ُنَكْرَي ٌليلد هيلع ٌضهتني الف «ةيرحلا ظارتشا امأو
 ب قحأ بألا نوكيف «لقتنتف «عابت نأ الإ هب ٌقحأ مألا نإ :ةمأ نم دلو هل ٌرُح يف كلام لاقو .ةثالثلا
 ةدلاولا َنْيَب َّقّرَك ْنَم١ :لاقو :«"'هاَمِيِلَو نع ٌةدلاو ُهّلَوُن الذ :لاق لكك يبنلا نأل ء.حيحصلا وه اذهو
 مالا نيب عيبلا يف ٌقيرفتلا ٌروجي ال :اولاق دقو ."ةمايقلا َمْوَي هيبحأ َنَْو هن هللا َقَرَك ءاَمدَلَوَو
 يف ًاقلطم قيرفتلا ني ٌمنمت ثيداحألا مومعو ؟ةناضحلا يف امهنيب نوقّرْفُي فيكف ريغصلا اهدلوو
 ٍةناَضَحِل ُعُرْفَت الف ؛هتمدخ يف ٌةَقِرغتسم يهف ءديسلل ٌةكولمم اهعفانم نوكب مهلالدتساو «عيبلاو ةئاضحلا
 عيبلا يف امك ءديسلا ٌّقح ىلع دلولا ةجاح تاقوأ يف هب ٍمّدقُت اهل ةناضححلا ُّنَح لب «عونمم ءدلولا
 .مدقت دقف حاكتلا نم اهولخ ظارتشا امأو .ءاوس

 ىلإ اهانلقنو «حاكتلاب ةناضحلا نِم اهّمح انطقسأ اذإ انأ يهو اهيلع ُهيبنتلا يغبني ةلأسم انه اهو
 يذلا يبنجألا نم هب ٌيحأ يهو ؛ةناضحلا نم اهّقح ظْقسَي مل ءاهاوس هل نكي مل هنأ قِفئاف ءاهريغ
 امهنيب ةبارق ال ضحم يبنجأ ِتيب يف هتيبرت نم ٌحلصأ هيأرو همأ رجح يف هتيبرتو ؛هيلإ يضاقلا هعفدي
 «ريثكب اهنم َمظعأ ةدسفمب ةدسفم عفدب ةعيرشلا يتأت نأ ٍلاحملا ّنمو :هّونُحو هتمحرو هتقفش ُبِجوُت
 ىتح لاوحألا عيمج يف اهّتئاضح تطقس تجوزت ةأرما لك نأ :ًايلك ًاماع ًامكح مكحي ملوك ُئبنلاو
 .صنلل ةفلاخم ةلاحلا هذه يف مألل ةناضحلا ٌتابثإ ّنوكي

 رفسلا نأل هب ٌقحأ وهف «ميقم رخآلاو «دوعي مث ةجاحل امهدحأ ٌرفس ناك نإف «رادلا داحتا امأو
 نم جحلا ٌرفس اونئتسي ملو ؛هوقلطأ اذكه هل ٌعييضتو هب ٌرارضإ ًاعيضر ناك نإ اميس الو لفطلا دلولاب
 ميقملاف ءامهّدحأ وأ «نافوخم هّقيرطو ُدلبلاو «ةماقإلل رخآلا دلب نع ًالقتنم امهدحأ ناك نإو ؛هريغ
 بالل ًةناضحلا نأ :امهادحإ ,دمحأ نع ناتياور امهو ءٍنالوق هيفف «نينمآ هّقيرطو وه ناك نإو .ٌنحأ
 مألا نأ :ةيناثلاو .حيرش هب ىضقو «يعفاشلاو كلام ٌلوق وهو ؛هميلعتو هبيدأتو دلولا ةيبرت نم نكمتيل
 ىلإ تلقتنا نإف «مألا ناك نإو ءهب ُنحأ مألاف ءبألا وه ناك نإ لقتنملا نأ :ثلاث لوق اهيفو . ٌنحأ
 .ةيفنحلا لوق وهو «قحأ ٌبألاف «هريغ ىلإ تلقتنا نإو «هب ٌقحأ يهف حاكنلا لصأ هيف ناك يذلا دلبلا
 ٍدلب نم ناك نإو «قحأ ُبألاف «ةيرق ىلإ دلب نم ناك نإ اهلقن نأ :ىرخأ ةياور ةفينح يبأ نع اوكحو
 رظنلا ُباوصلاف ءهيلإ ٌبلقلا نكسي ٌليلد اهيلع ٌموقي ال ىرت امك اهّلُك َلاوقأ هذهو .قحأ يهف ءدلب ىلإ
 ءظفحأو ٌنوصأو هل ٌعفنأ ناك امهّيأف «ةلقنلا وأ ةماقإلا نِم عفنألاو هل حلصألا يف لفطلل طايتحالاو

 .فيعض وهو «ةعيهل نبأ هدنس يفو ءركب بأ ثيدح نم .5/8 يقهيبلا هجرخأ (1)

 . يبهذلا هرقأو ءهححصو «بويأ يبأ ثيدح نم :06 /؟ مكاحلاو ؛(1741) يذمرتلاو «417 417 / دمحأ هجرخأ (؟)



 ماكحألا هذه ىلع مالكلا 114 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .هنم دلولا ٌعازتناو ءةرخآلا ةراضم ةلقنلاب امهُّدحأ ْدِرُي مل ام ُهلُك اذه «ةلقن الو ةماقإل َريثأت الو «يعور
 .قفوملا هللاو ءهيلإ بجُي مل كلذ دارأ نإف

 كب ٌلخديو يحكنت مل ام :هريدقت ٌرامضإ هيف :ليق «؟يحكنت مل ام هب قحأ ٍتنأا :هلوقو :لصف

 .هجوب هيلع لدي الو ظفللا هب ٌرعشُي ال ديعب فشعت اذهو .ةناضحلا طوقسب مكاحلا مكحيو «جوزلا

 نم دنع «يحكنت» : هلوق يف لخاد لوحدلاو ءاهيلع ىنعملا ةحص فقوتت يتلا ءاضتقالا ةلالد نم وه الو

 .دقعلا هدنع حاكتلاب دارملاف ءهربتعي مل نمو 0190 :ةرقبلا] 4م ارز َمكتَت يعظ :هلوقك وهف «هربتعا
 نيب ةموصخلاو عزانتلا دنع هيلإ ٌجاتحي امنإ كاذف «ةناضحلا طوقسب مكاحلا مكح امأو

 ىلع ةناضحلا طوقس تقوأ ِةِكي هللا لوسر نأ ال لي هللا لوسر مكحي ًاذفنم نوكيف «نيعزانتملا
 ٌمكحلا اذه هيلع لد يذلاو .اوُمكحي مل وأ هدعب ُماَكُحلا هب َمَكَح ءاهطوقسب وه مكح دق لب ءهمكح
 لقتناو «ٌقاقحتسالا كلذ لاز ءتحكن اذإف «ُحاكنلا اهنم دجوُي مل ام لفطلاب ٌّنحأ ّمألا نأ «يوبنلا
 ُمكاحلا هربجأ عنتما نإف هل هلذبي نأ همصخ ىلع بجو «قحلا هل نم هبلط اذإ امأف .اهريغ ىلإ ٌنحلا
 ريغ نم ةّدافتسم ةماع ةدعاق هذهف ءًالوأ هيلع ناك ام ىلع يقب هب بلاطي مل وأ هّقح طقسأ نإو ءهيلع
 . ثيدحلا اذه

 هنأ لالدتسالا هجوو «ثيدحلا اذه رهاظب نيوبألا نيب ٌرييختلا ىري ال نم جتحا دقو :لصف

 ٌّقحأ نوكي ال ّبألا نأ امك ءاهراتخا اذإ الإ هب ٌّقحأ يه نكت مل لفطلا ريح ولو «4هب قحأ تنأ» :لاق

 اهلعج هلي ئبنلاو ءبألا بناج ىف كلذ َرِّدُق ءكراتخا نإ هب ٌنحأ تنأ :ردق نإف «هراتخا اذإ الإ هب
 سانلا بهاذمو ةلأسملا هذه ركذن نحنو .كلامو ةفينح يبأ بهذم اذهو «ةعزانملا دنع ًاقلطم هب ٌّنحأ
 . اهنم لك هللا لوسر مكح قفاو ام حجرنو ءمهلاوقأل جاجتحالاو ءاهيف

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لوق ركذ

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «يناسارخلا ءاطع نع «جيرج نبا نع قازرلا دبع ركذ

 كنم هل ريخ اهشارفو اهُحير :هيف لاقو ءمدقتملا ٌرثألا ركذف «هتأرما هنع هللا يضر باطخلا نب رمع قلط

 .ذئنيح ريخيو زيميو ٌبِشَي نأ ىلإ ٌزييمت هل نكي مل نيح هّمأل هب مكحف ءهسفنل راتخيو بشي ىتح

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق ركذ

 يبأ نب هللا ديبُع نب ليعامسإ نع «رباج نب ديزي نب ديزي نع «ةنييع نبا انثدح :يعفاشلا لاق
 . "'ايمأو هيبأ نيب ًامالغ َرّيَخ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ؛مْنَغ نب نمحرلا دبع نع ءرجاهملا

 هنع هللا يضر رمع ٌرّيخ :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «جيرج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .هب تقلطناف ءهّمأ راتخاف ,همأو هيبأ َنيِب ام ًامالغ

 نب نمحرلا دبع نع ؛هللا ديبع نب ليعامسإ نع «بويأ نع ءرمعم نع :ًاضيأ "7قازرلا دبع ركذو
 .راتخيل هّناسِل هنع َبِرْعُي ىتح همأ عم وه :لاقف «مالغ يف باطخلا نب ٌرمع ىلإ َمصُمخا :لاق ءمنغ

 نب رمع ىلإ اومصتخا :لاق ؛ملسم نب ديلولا نع «دلاخ نع ءميشه نع روصنم نب ديعس ركذو

 .007555) مقرب (5) . تاقث هلاجر (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لف ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 بضخ ني ٌريخ كمأ فلل َّنِإ :رمع لاقف «همع ىلع همأ راتخاف هرّيخف ميتي يف هنع هللا يضر باطخلا

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوق ركذ
 ةرامع نع ءيمْرَجلا هللا دبع نب سنوي نع «ةنييع نب انأبنأ : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه غلبم غلب ول ًاضيأ اذهو :ينم رغصأ يل خأل لاق مث ءيّمَعو يمأ نيب يلع ينريخ :لاق ؛يمرجلا
 نلإ هتريخل

 :ثيدحلا يف لاق «هلثم يلع نع ةرامع.نع سنوي نع :ميهاربإ لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نينس ٍنامث وأ «نينس عبس نبا ٌثنكو

 هيف ٌتَمصاخت هنأ «ةبيور ٍنب ةرامُم ينثدح «يمرجلا هللا ٍدبع ُنِب سنوي انثدح :ناطقلا ىيحي لاق

 أ يعمو « يمأ ٌرامخأ ّنُهْلُك ءاثالث يلع ينريخف :لاق ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ هّمعو هّمأ

 .رّي اذه غلبم غلب اذإ اذه :يلع لاقف ءريغص يل

 هنع هللا يضر ةريره يبأ لوق ركذ
 يبأ نب لاله نع ءدعس نب دايز نع «ةئييع نب ٌنايفس انثدح : برح نب ريهز ةمثيخ وبأ لاق

 هيبأ َنيِب ًامالُع ٌرَيَخ كب هللا لوسر َّنإ :لاقو همأو هيبأ نيب ًامالغ رّيخ ةريره ابأ تدهش :لاق ةنوميم

 20 همأو

 نب قاحسإ تلأس : :ليعامسإ نب برح لاقف .ةمئألا امأو .ةباحصلا نع هب ٌترفظ ام اذهف

 عبس ىلإ مألا عم ّنوكي نأ ىلإ ٌبَحأ : لاق ؟تقّلُم اذإ مالا عم ٌةيبصلاو ُيِبصلا نوكي ىتم ىلإ «هيوهار

 و5 :لاق ؟ريخيب ال نينس عبس نب لقا :تلق .ًاديدش :لاق ؟رييختلا ىرتأ :هل تلق .رّيخُي مث ءنينس
 . عبس ّيلإ ٌبَحأ انأو ءسمخ ىلإ :مهّضعب لاق

 نبا ّنوكي نأ امإف ءاركذ ناك نإف «ىثنأ وأ ًاركذ ٌلفطلا ّنوكي نأ امإف ءدمحأ مامإلا بهذم امأو
 ثالث هيفف عبس هل ناك نإو «رييخت ريغ نم هتناضحب ُنحأ هّمأف «عبسلا نود هل ناك نإف ءاهّنود وأ عبس
 :تاياور

 رتخي مل نإف ءوباحصأ ٌرايتخا يهو «ريخي هنأ «هيهذم نم ةروهشملا ةحيحصلا يهو :اهادحإ

 فيلإ لقن ءرخآلا راتخاف داع مث ءامهّدحأ راتخا اذإو ءعرق نمل َناكو ءامهنيب عرقأ ءامهنم ًادحاو

 .ًادبأ اذكهو

 .رييخت ريغ نِم هب ٌقحأ بألا نأ :ةيناثلاو
 . عبسلا لبق امك هب قحأ مألا نأ : ةثلاثلاو

 «ًاعبس تغلب نإو ءرييخت ريغ نم اهب ٌقحأ اهّمأف «نينس عبس َنود اهل ناك نإف «ىثنأ ناك اذإ امأو
 ريغ نم اهب ٌقحأ ُبألاف ءًاعست تغلب اذإف «نيئس عست ىلإ اهب ٌقحأ ّمألا نأ ؛هبهذم نم ٌروهشملاف

 .نسح هدانسإ (1) .4/8 يقهيبلا هجرخأ )١(



 ماكحألا هذه ىلع مالكلا ١11 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

0١ ري ا يل اقم كاز
 

 .مألا تجوزت ولو « غلبت ىتح اهب ٌنحأ ّمألا نأ :ةعبار ةياور هنعو

 كلذ اوكح امنإ هباحصأ رثكأو ءاهيلع ّصن «مالغلاك عبسلا دعب ريخت اهنأ :ةسماخ ةياور هنعو

 .هريرحتو هبهذم ٌصيخلت اذه .بهذملا يف ًاهجو

 ًاعبس اغلب اذإف «نينس عبس اغّلِبي نأ ىلإ ىثنأ وأ ناك ًاركذ «لفطلاب ٌقحأ مألا :يعفاشلا لاقو

راتخا نم عم ناكو ءهمأو ةيبأ َنيِب امهنم لك ٌرْيخ ءامهلثم لقع نالقعي امهو
. 

 ىتح ةيراجلاب قحأ ُمألا :ةفينح وبأ لاقف ءافلتخا مث .لاحب رييخت ال :ةفينح وبأو كلام لاقو

 ىوس نمو «بألا دنع نانوكي مث ؛هدحو سّبليو ءهّدحو برشيو «هدحو لكأي ىتح مالغلابو « غلبت

 . غولبلا ربتعُي الو ءاينغتسي ىتح امهب ُنحأ نيوبألا
 نبا ىورو .بهو نبا ةياور هذه ِْخّني ىتح ىثنأ وأ ناك ًاركذ «دلولاب ٌنحأ ٌمألا :كلام لاقو

 .لاحب ُدّيخُي الو «َمُلبِي ىتح : مساقلا

 ُنحأ ُبآلا مث « غلبت ىتح تنبلابو «نيئس نامث َعُلْبَي ىتح نبالاب ٌنحأ ْمألا :دعس نب ٌثيللا لاقو

 . كلذ دعب امهب

َمْيَي ىّتَع مالغلابو ءاهايدث َبْمُكُي ىتح تنبلاب ىلوأ ألا : يح نب ٌنسحلا لاقو
 دعب ناريخُيف َم

 .ءاوس ىثنألاو ٌركذلا ءامهيوبأ نيب كلذ

 يبأ ثيدح نم ءمالغلا يف لكي ّيبنلا نع ٌرييختلا تبث دق :ةيراجلا نود مالغلا يف نورّيخملا لاق

 هركنأ الو ءقتبلا ةباحصلا يف ٌفلاخم مهل فرعُي الو «ةريره يبأو «نيدشارلا ءافلخلا نع تبثو «ةريره

 ىلإ دلولا ةجاحل رغصلا لاح يف ْتمُدُق امنإ َّمألا نإف «نكمملا لدعلا يف ٌةياغ اذهو :اولاق .ركنم

 مّدقُت فيكف «نيوبألا دحأ ٌمألاف الإو ؛ءاسنلا ريغل أيهتت ال يتلا ةارادملاو عاضرلاو لمحلاو ةيبرتلا

لاو لمحلا نع ينغتسيو «هسفن نع هيف برمي ادح مالغلا غلب اذإف ؟هيلع
 ىواست ءاسنلا هيناعُت امو عضو

ّدحأ ُمّنَُي الف «هيف نايواستم ناوبألاو «مألا ميدقتل ٌبجوملا ُببسلا لازو «ناوبألا
 «حّججرمب الإ امه

 ءاذهو اذهب ةنسلا تءاج دقو ؛هرايتخا وهو دلولا ةهج نم امإو «ٌةعرقلا وهو جراخ نم امإ ٌحّجرملاو

 همدق ام انمدقو .رخآلاب امهدحأ عفدن ملو «ًاعيمج امهانربتعاف «ةريره يبأ ٌتيدح امهعمج دقو

 لك نِم ُقوقحلا تواست اذإ اهيلإ راصُي امنإ ةعرّقلا نأل ءٌرييختلا مدقف «هرخأ ام انّرحخأو كلي ئيبنلا

 امهراتخا وأ رتخي مل نإف «رايتخالاب امهّدحأ انمدق ءانه اه انلعف اذكهو ءاهاوس ٌحججرم قبي ملو ءهجو

اهلدعأو «ماكحألا نسحأ ني ناكل ةئسلا ةقفاوم هيف نكي مل ول اذهف «ةعرقلا ىلإ انلدع ءاعيمج
 ء

 . نيعزانتملا يضارتب عازنلل اهعطقأو

 «ةعرُق الب مألا دنع ناك امهنم ًادحاو رتخي مل اذإ هنأ ؛يعفاشلاو دمحأ بهذم يف رخآ هجو هيفو

 .ناك ام ىلع اهدنع يقب ءرتخي مل اذإف «هرايتخاب اهنع هلقنن امنإو ءاهل تناك ةناضحلا نأل

 اذهو «رييختلا مث «ًالوأ ةعرّقلا ٌميدقت هيف ثيدحلاو ؛ةعرّقلا ىلع ٌرييختلا ُمّتمدق دقف : ليق نإف

ت دقو «نيقحتسملا يواست دنع ميدقتلل يعرش قيرط ةعرقلا نأل «ىلوأ
 ميدقت ٌسايقلاف «ناوبألا ىواس

 دمحأ باحصأ لاب امف هب حجرُيف «يبصلا ٌرايتخا الإ قبي مل ةعرّقلا ايبأ نإف «ةعرّقلاب امهدحأ

 ؟ةعرقلا ىلع ٌرييختلا اومَّدق يعفاشلاو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١1 ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 ذإ حيجرتلل ًاقيرط ةعرقلا تنيعت «ريبختلاب ءاضقلا رذعت اذإف ءاهيلع ٌرييختلا مد مدحو هنع هللا يضر ةريره يبأ قرظ ضعب يف تناك امنإو ءاهركذي مل مهّضعبو «ثيدحلا يف اهركذ ةاورلا ٌضعبف «ةعرّقلا امأو هب نيدشارلا ءافلخلا لمعو ؛هيلع ثيدحلا ظافلأ قافتال رييختلا َمّدُق امنإ :ليق
 .اهاوس قبي مل

 نم ؛هدئسم» يف دمحأ مامإلاو «كدننس» يف يئاسنلا ىور :ةيراجلاو مالغلل نوريخملا لاق مث
 لب ,"9هِيبَع يف ُهَل ًاكرِش نَممَأ ْنَم١ :هلوق يفو ,29«ٌسلفأ ْدَك لُجَر َدْنع ُهَعاَتَم َّدَجَو ْنَم» :ْك هلوق يف ركذلاك يه لب ءمكحلا يف هل ريثأت ال ًاركذ لفطلا ٌنوك نأل :ىثنألا رييخت يف ٌدجح ةمدقتملا راثآلاو دنع هللا يضر ةريره يبأ ٌتيدح ناكل ٌثيدحلا اذه دري مل ولو :اوُناق .0اَهّدَحَأَف اًهيِبأ ىلإ تلاّمف ءاَمِما مُهّللا» :هلي ئبلا لاقف اهّمَأ ىلإ تّلامف ,اهاّوُعْدا» :لاقو ءامهنيب ًةيبصلا دعقأو «ةيحان ةأرملا دعقأو «ةيحان هدّعقأ لك ّيبنلا نأو ءامهتنبا يف ٌمأو وه عزانت هنأ هنع هللا يضر نانس نب عفار ثيدح
 . ًاركذ هنوكل ريثأت ال هنأ َنّيبت ظانملا حقن اذإف ءيبص يف تناك اهنأو ءةصقلا ىكح ٌئباحصلا امنإ ؛عراشلا مالك نم سيل يبّصلا ظل نأل هيف ةيروكذلا طارتشا مدعب ىلوأ ةناّضحلا ٌثيدح

 .رييختلا ثيداحأ يف ةيروكذلا تفصو مكؤاغلإ : يناثلاو «عفار ثيدحب مكلالدتسا :امهدحأ «نيماقم يف مكعم ٌمالكلا :ةلبانحلا تلاق
 .ريدقت لك ىلع اذه عفار ثيدحب ٌنالدتسالا مكتكمُي ال هنأ رهظف «عبسلا نود هل نم نوريخُت ال متنأو «سمخلا نود هنأ رهاظلاو ءعبسلا نود ًاعطق اذهو ءًاميطف ناك لفطلا نأ ثيدحلا يفف «نيملسم اناك ولف ًاضيأو :اولاق .هب نولوقت ال امب نوجتحت فيكف ءارفاك رخآلاو ءًاملسم ناك امهدحأ نأ هيف نإف ؛هب نولوقت ال متنأف .ىثنأ ناك هنأ مكل ملس ولو :اولاق .ٌحصأ ًامالغ ناك هنأ ىور نم ةياورو :يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاق .هب هل ىضقف ءملسملا ىلإ هجوتف هوما ْمُهَللا» :هلك ئبنلا ' لاقف «رفاكلا ىلإ هجوتف رفاك ٌرخآلاو ءملسم امُّمدحأ للك يبنلا ىلإ امصتخا هيوبأ نأ ءهدج نع «هيبأ نع «ةملس نب ديمحلا دبع نع «يتبلا نامثع نع «نايفس انربخأ :*”قازرلا دبع لاقف .ائبا ناك هنأ :يورو ءاتنب ناك رّيخملا نأ :امهدحأ :نيلوق ىلع هيف فلتخا دقف ًاضيأو «رفعج نب ديمحلا ٌدبع يروثلاو ٍديعس نب ىيحي فعضو ؛هّريغو رذنملا نبا هفَّعض دق ٌثيدحلاف :لوألا امأف
 .ىثنألا تمّدُق «ىثنألاو ٌركذلا ةجردلا يف ىوتسا اذإ ؛ةناضحلاك .روكذلا ىلع هيف نمدقُي وأ «ثانإلاب ٌصتخي عضوم لك يف ةثونألا صو ربتعيو «حاكتلا يف ةيالولاو «ثاريملاو ةداهشلاك هيف ريثأت هل ناك عضوم لك يف ةروكذلا ٌفصو ربتعُيو ءدارفألا نيب كرتشملا يناسنإلا عونلاب قّلعت مكح لك يف فصولا ىغلُيف ءاذه امإو اذه اَمإ هيف ربتعُي لب «هيف يفكي ال ام اهنمو ءًاعطق ةثونألا ُفصو وأ «ةروكذلا ُفصو اهيف يفكي ام ماكحألا نم نأ بير ال :لوقنف ءاهريغو رييختلا ثيداحأ يف ةروكذلا فصو ءاغلإ وهو «يناثلا ماقملا يقبف

 )١( ص هجيرخت قبس 211١4

 .هنم متأب ةريره يبأ ثيدح نم .(7015) دواد وبأو ,474/7 دمحأو ,«(5105) يراخبلا هجرخأ (1)
 .ةمتت هلو ؛رمع نبا ثيدح نم 16:01(.2) ملسمو 909517(2) يراخبلا هجرخأ فرفإ
 .(17515) «فئصملا» رظنا (4)



 ماكحألا هذه ىلع مالكلا لاتفيا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

اا ل يك ياداعما كر
 00 ا

يف ٌريثأت ةروكذلا فصول له «رييختلا نأش نم هيف نحن اميف رظنلا يقب
 يذلا مسقلاب قحلُيف كلذ 

إ ليبس الو ؟هيف ىغلي يذلا مسقلاب قحليف هل ريثأت ال وأ «هيف ربتعت
 هيف ىغلملا مسقلا نم اهلعج ىل

ر رييخت ال «ةوهش رييخت انه اه رييختلا نأل «ةروكذلا ُتصو
 نُم ٌريغ راتخا اذإ اذهلو «ةحلصمو يأ

نع نوكت نأ ىلإ كلذ ىضفأ تنبلا تريخ ولف ءهيلإ لقن ًالوأ هراتخا
 اهنإف «ىرخأ مألا دنعو ةرات بألا د

 موزلو «زوربلا مدعو «تويبلا موزل نِم ثانإلل عرش ام ٌسكع كلذو «هيلإ تبيجأ لاقتنالا تءاش املك

ناك اذإو «كلُذ فالخ نِم نكمت نأ اهب نيلي الف «راتسألا ءارو رودخلا
 هل دهش دق ًاريتعم ٌفصرولا اذه 

 .هؤاغلإ نكمي مل رابتعالاب ٌعرشلا
لو ءاهظفحب ًالكوم بألا ىقبي ألا ىلإ يضفي كلذ نإف ًاضيأو :اولاق

 دقو ءامهنيب اهلل مألا ا

 لاثمألا نمو ؛عايض ىلإ ليآ وهف هيف نولكاوتيو هظفح ىلع ٌسانلا ُثوانعي ام نأ ةداعلاب فرع

 . ِنيَحاَّبَط َنْيَب ٌرذِقلا ٌحّلصي ال :ةرئاسلا

 ؛هتنايصو هيلإ ناسحإلاب هيف رخآلا ةبغر فعضُي امهدحأ رايتخا نأب ةدهاش ةداعلاف ًاضيأو :اولاق

غرلا مات امهّدحأ قبي مل رخآلا ىلإ لقتنا مث ءامهّدحأ راتخا اذإف
 . هيلإ ناسحإلاو هظفح يف ةب

ل ءمّدقدص :انلق .هرييخت كلذ عنمي ملو «يبصلا يف ٌدوجوم هنيعب اذهف : معلق نإف
 وك هّضراع نك

 «ةثونألا ٌصقنو «ةيغرلا ٌصقن عمتجا اذإف «تانبلا ىلع مهرايتخاو «نينبلا بم ىلع ٌةلوبجم بولقلا

 ءاذهب ٌدِهاش ٌمِقاولاو «هيفالت ٌرّْسْعَي داّسف ىلإ تراصو ٌَلْفظلا تعاف «بلاغلا يف تانبلا ٌةهاركو

 هيلإ ححاتحي ام ٌقوف ٍةنايصلاو ظفحلا نم جلاتحت تنبلا نأ قرفلا بيو «عقاولا ىلع عورشملا ليزنت هقفلاو

 ليذلا ءاخخرإو سابللا يف روكذلل هلثم عرشُي مل ام ِرََكلاو رتسلا ّنِب ِثانإلا قح يف عرش اذهلو «ٌئيبصلا

 الو ءنآرقلا ةءارقب اهئوص ٌعفرت الو «يفاجتلا نود دوجسلاو عروكرلا يف اهسفن عمجو ءرثكأ وأ ًاريِش

 اذه ءاهّدحو ٌرِفاسُت الو ءاهسأر ٌفِشكَت الو «طيخملا نع مارحإلا يف ُدّرجتت الو «فاوطلا يف ُلُمْرَت

لا فعضو رغصلا يس يف تناك اذإ فيكف ءاهتفرعمو اهربك عم هلك
 الو !|عادخنالا هيف لبقي يذلا ىلقع

 ٌرِقَتست ال اهنأل ءهُضّقْنَي وأ «هب ُّلِخُب وأ «لاطبإلاب دوصقملا ىلع ٌدوعي امم نيوبألا نيب اهدّدرت نأ بير

نيوبألا دحأ دنع لعجت نأ اهل ٌحلصألا ناكف «نّيعم ناكم يف
 :روهمجلا هلاق امك «رييخت ريغ نم 

 .هب قحليف هانعم يف وه الو «هيلع ًاصوصنم سيل اهُءييختف «قاحسإو «دمحأو «ةفينح وبأو كلام

 ءهدنع اهماقمل نيوبألا ٍدحأ نييعت يف ُداهتجالا لصح انه اه مث
 وبأو «كلامف اهل ٌحلصأ امهيأو

لا همحر دمحأو «ًاليلد ٌحيحصلا وهو «مألا اونّيع :هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «ةفينح
 يف هل

 1 .َبألا اونّيع هباحصأ ةماع ٌرايتخاو «هنع روهشملا

 «ٍسانلا ِءاقلو ؛جورخلاو «شاعملا يف فّرصتي بألا نأب ٌةداعلا ترج دق :مألا حّجر نَم لاق

الب ظفحأو ُنوصأ اهدنع تنبلاف ءاهتيب يف ةروصقم اهردخ يف ّمألاو
 فالخب ًامئاد اهيلع اهُنيعو ؛كش 

ف ؛كلذ نظم يف وأ «تنبلا نع ٌتئاغ تاقوألا بلاغ ىف هنإ: ءبألا
 اهل ٌنوصأ اهمأ دنع اهّلعج

 ١ 0 .ظفحاو

 اهكرت اذإ هنإف ,بألا دنع اهنم ٌرثكأ وأ ٌضِرعَت اهنإف مألا دنع اهُدوجو ضرعي ةدسفم لكو :اولاق

َأ مألاف ءاهريغ وأ هتأرما اهدنع كرت نإو ءاهيلع نمأي مل اهّدحو تيبلا يف
 نم اهل ُنوصأو اهيلع ُقَّمَش

 . ةيبنجأل ا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لكل ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 .ةاوس راتخن ال يذلا وه ٌلوقلا اذهو ءاهمأ دنع َنوكت نأ بألاو مالاو تنبلا ٌةحلصمف «جورخلاو زوربلا ىلع اهل نيرمت كلذ يفو .هنيبو مألا نيب اهديدرتو كلذ اهمّلعُت ةيبنجأ ةأرما ىلإ اهمالسإو «ةحلصملا هذه ”ايطعت اهيبأ ىلإ اهعفد يفو .ةأرملل حلصي ام اهملعتل اهمأ ىلإ ٌجوحأ يهف :لاجرلا ال ًءاسنلا هب موقت امنإ اذهو «تيبلا حلاصمب مايقلاو لزغلا نم ءاسنلل ٌحلصي ام مّلعت ىلإ ةجاتحم يهف ًاضيأو :اولاق

 :هتنبا ىلع لجرلا ٌةريغ يوتست الف ؛ءاسؤلا نِم تانبلا ىلع ٌريغأ ٌلاجرلا :بألا حجر نم لاق
 اهجبيوزت ٌعراشلا لعج هريغو ىنعملا اذهلو ءبأآلا ٍفالخب ءاهعبط يف ٍةريغلا يعاد ٌفعضو ءاهعادخنا ٌةعرُسو ءاهلقع ٌفعض كلذ ىلع اهّنمحيو ءهاوهت ام ىلع اهتنبا ٌدِعاسُت ّمأ نم مكو ءادبأ مألا ٌةريغو
 ٌحلصتو ؛هيف ىهتشُت ًادح تغلب اذإف «ةيبرتلاو ةناضحلا ىلإ ةجاتحم تماد ام اهّمأ دنع نوكت نأ ةعيرشلا نساحم نم ناكف ءاهلام ىلع الو «ةتبلا اهعضُب ىلع ةيالو اهمأل لعجي ملو ءاهمأ َنود اهيبأ ىلإ
 . مألا نم ايل ٌدوصأو ءاهتحلصم ىلع ٌصصرحأو ءاهيلع ٌريغأ وه نم دنع نوكت نأ ةعيرشلا نياحم ْنِمَف يلاجرلل

 ةلاطبلا ُرْيؤِي لقعلا ٌفيعض هنإف «ةلاحلا هذه ىف ىبصلا رايتخا الو ةعرق ىلإ تافتلا الو ؛هيلع تمدق هنم ٌريغأو بألا ني نوصأ مألا تناك ولو ءدلولا ةحلصم هب تلصح اذإ ِهمّدقُت امئإف «هسفنب وأ ةعرق وأ رييختب هانمدق نمف «بير الب ٍتنبلاب ٌثحأ يهف «هفالخب مألاو ةثايد اذ وأ «يضرم ريغ وأ ءهنع ًازجاع وأ «كلذل ًالمهم ناك نإف «ةنايصلاو ظفحلا ىلع هئردق ربتعي هنإف .هنع ةروهشملا ةياورلا ىف هللا همحر دمحأ ٌمامإلا كلذكو ءاهنم تنبلا ذخأ باللف يضرم ٌريغ تناك وأ «نيصحتو ٍزرح عضوم يف مألا نكت مل اذإ :ثيللاو كلام لاق اذهلو «لفطلل هلطفحو هتنايص يعارُت نأ دب الف نيوبألا دحأ انمدق اذإ انأ ىلع ؛بلاغلا نع جرخ امب ةربع الو «نيعونلا ىلع ٌبلاغلا وه اذهف :اولاق ؛كلذ ّدِض عادخنالاو لالحنالا نم ءاسنلا ةعيبط يف ىرنو ؛ةريغلا ةدشل هبيرُي ام اهنم ىأر اذإ هتيلومو هتخأو هتنبا لتق ىلع هلمحي ام هروجفو هقسف عم ولو هةَرْيَعلا نم لاجرلا نم هريغو بألا ةعيبط يف ىرن نحنو :اولاق
 هل عارُم رخآلاو ءهلّظعو يبصلا يف هلوسرو هللا رمأب نيوبألا ٌدحأ ّلخأ ىتمو ءسكعلا كلذكو «ةعرق الو «رييخت الب هب قحأ هنإف كلذ نم هنكمُي ةوبأو «هنارقأ ًةرشاعمو بعللا رثؤي ٌيبصلاو نآرقلا هملعتو «بتكملا يف هُكرتت مألا تناك اذإف .مهوهقفو مهوبدأو مُهوُمَّلَع :نسحلا لاقو .[5 : ميرحتلا] 4 ُةَراَجَْْ شدا ابوو انت كيو كسشنأ ارث اونما“ ندا اميل :لوقي ىلاعت هللاو 2” :عِجاَضَملا يف مُهتَب ١ وُقرَقو ٍرْشَعل اهكرَت ىلع مُهوُبِرْضاو ِعْبَسِل ةالّصلاب مُهوُرُم١ :لاق دقولل# يبنلاو ءاذه ريغ ةعيرشلا لمتحت الو ٌنيخأو هل ٌعفنأ وه نم دنع ناكو ؛هرايتخا ىلإ تفتلُي مل كلذ ىلع ُهُدِعاسُي نم راتخا اذإف «بعللاو
 .هب ىلوأو قحأ وهف

1 
 .هب قحأ ِتنأ :لاق «مالل هب ىضقف «نايبصلا عم بءلل ينكرتي يبأو « ينبرضي هيقفلاو «باّتكلل موي لك ينثعبت يمأ :لاقف ءهلأسف ءهابأ راتخي ءيش يأل ُهْلَس :همأ هل تلاقف «هابأ راتخاف ءامهنيب ُةَريَخَف , .ماكحلا ضعب دنع ًايبص ناوبأ عزانت :لوقي هللا همحر انخيش تعمسو

 الهو ص هجيرخت مدقت )١(
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ئه سس
 

ءهيلع هللا هبجوأ يذلا هرمأو «يبصلا ميلعت نيوبألا ٌدحأ كرت اذإو :انخيش لاق
 الو «صاع وهف 

 ةيالولا نع دب عفرُت نأ امإ لب «هل ةيالو الف ءهتيالو يف بجاولاب مقي مل نم ُنُك لب هيلع هل ةيالو

 هلوسرو هللا ٌةعاط ٌدوصقملا ذإ «بجاولاب هعم ٌموقي نم هيلإ ٌعضْي نأ امإو «بجاولا لعفي نم ماقُيو

محرلاب لصحي يذلا ثاريملا سنج نم ٌنحلا اذه سيلو :انخيش لاق .ناكمإلا بسحب
 «حاكتلاو ء

ال يتلا ةيالولا سنج ني اذه لب ءًاحلاص وأ ًاقساف ثراولا ناك ءاوس «ءالولاو
 ىلع ةردقلا نم اهيف دب 

 ؛هتنبا ةحلصم يعارت ال ةأرما جوزت بألا نأ ردق ولف :لاق .ناكمإلا بسحب هلعفو هب ملعلاو بجاولا

اممو :لاق ءًاعطق مألل انه ةناضحلاف «ةرضلا كلت نم اهتحلصمب موقأ اهمأو اهب موقت الو
 ملعي نأ يغبني 

لا نيب دلولا ريبخت الو ءًاقلطم نيوبألا دحأ ميدقت يف ماع صن هنع سيل عراشلا نأ
 ءًاقلطم نيوبأ

ّبلا ىلع طيرفتلاو ناودُعلا وذ مدقي ال لب ءًاقلطم امهدحأ نيعتي ال هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلاو
 لداعلا ٌر

 . ملعأ هللاو «,نسحملا

 نالطب ىلع لادلا ليلدلا نايب :امهدحأ :نيماقم يف مكعم ُمالكلا :ةيكلاملاو ةيفنحلا تلاق

 لُديف :لوألا امأف .رييختلا ىلع اهب مُتللدتسا يتلا ثيداحألا يف ةلالدلا مدع ُنايب : يناثلاو رييختلا

 ةقلطم رييختلا ثيداحأ نم مّثيور امف : يناثلا ُماقملا امأو .هريخُي ملو .1هب قحأ تنأ» لك لوق هيلع

ءاهقوف امف عبسلاب رييختلا متديق لب ءاهقالطإ ىلع اهب نولوقت ال متنأو ءاهيف دييقت ال
 ميش يف سيلو 

ب ريح ءربتعم رايتخا مالغلل راص اذإ :لوقن نحنو «كلذ ىلع لدي اَم ثيداحألا نم
 امنإو ءهيوبأ ني

 نم ىلوأ عبسلاب رييختلا ٌتقو مكُدييقت سيلو ءغولبلا دعب كلذو ءهلوق ربتعا اذإ هٌرايتخا ربتعي
 اندييقت

ناقس دقو» : اهلوق هيلع لديو «هلوق ٌرَبَعُي ذئنيح هنأل ءانبناج نم ٌحيجرتلا لب «غولبلاب
 يبأ رثب نم ي

ا لِمْحَي نأ ٌةداع هنم ىتأتي ال غلابلا ٌريغو ةنيدملا نم لايمأ ىلع يهو ««ةبنع
 ةفاسملا وذه ني ءامل

ني ام هيف سيلف «غولبلا ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيل هنأ انملس «رثبلا نم يقتسيو
 ةعقاو ٌةعقاولاو «هيف

يلإ ٌريصملا بجي ىتح غولبلا نود وه نم رييخت يف ماع صن عراشلا نع سيلو «نيع
 هيف نأ انملس ؛ه

 !؟متلق امك عبسب ٌدييقتلا يضتقي ام هيف نيأ نمف «غولبلا يفني ام

 هب ٌنحأ ِتنآ» :هكَذ هلوقب ُحاجتحالا مكل ىّتأتي ال : رييختلاب لاق نمو ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاق

 ءهسفنب برشو «هسفنب لكأو ءهسفنب ىنغتسا اذإ :لوقي نم مكنم نإف ؛هوجولا نم هجوب «يحكتت مل ام

 .هب قحأ ُبالاف َرْغْنا اذإ :لوقي نم مكنمو «رييخت ريغب هب ٌجحأ ألاف

 ّنَسلا ّيبصلا غولب لبق َحُكْنَت نأ نيب قرفي ملو «حكنت مل ام هب اهل مكح دق لَك يبنلا :لوقتف

 امف «ءاوس ىلع هيف نحنو «مكنييو اننيب ًاكرتشم نوكي ٌباوجلاف ذئنيحو ءهدعب وأ هدنع نوكي يذلا

 .اوُصّصخ ْمُكْضّصَح نإو ءاودّيق مُتدّيَق نإو ءاوُرمضأ مُّترمضأ نإف «ءاوس مكوعزانم هب باجأ هب مئبجأ

 :نيرمأ ىضتقا ثيدحلا :لوقنف ءاذه نيبت اذإو

 .حاكتلا دعب دلولا يف اهل ٌّقح ال اهنأ : امهدحأ

 ًاريغص ٌدلولا نوكي نأ : امهادحإ :ناتلاح هل هب قحأ اهنوكو حكنت مل ام هب قحأ اهنأ :يناثلاو

يأ هب ٌقحأ يهف «زييمتلا َّنِس غلبي نأ : يناثلا .رييخت ريغ نِي ًاقلطم هب قحأ يهف «زيمي مل
 هذه نكلو ءاض

 عطرشلا ريدقت ىلع ًادامتعا هُقالطإ قدص طرشب ّقلُع اذإ مكحلاو «طرشب ةطورشم ةيولوألا
 يهف ذئتيحو
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 ءةنبلا ثيداحألا ىف اهنم ءيشل ركذ ال يتلا دويقلا نم كلذ ريغو ةديشرو ةرح تناكو ةميقم تناك اذإ هب قحأ اهنأب هومتديق متنك اذإف ًاضيأو ءرييختلا ثيداحأ لاطبإ كلذ مزلتسال ءةتبلا نكممب سيلو ءهقالطإ ىلع لمح ولو .هرييخت ىلع ِةلادلا ةلدألاب قلطملل دييقت هنأ اذه ٌةياغو ءاهل هرايتخا طرشب هب ٌقحأ
 ١ ١ .ىلوأ ٌةباحصلا هيلع قفتاو ةنسلا هيلع تلد يذلا رايتخالاب هٌدييقتف

 :هجوأ ةسمخل حصي الف «خولبلا دعب ام ىلع رييختلا ثيداحأ مكلمح امأو
 خلابلا ىلع هلمحف ؛غلبي مل نم مالغلا ٌةقيفحو ؛هيوبأ نيب ًامالغ رّيخ هنأ ثيدحلا ظفل نأ :اهدحأ

 . ةفراص ةئيرق الو ,ءبجوم ريغب هزاجم ىلإ هتقيقح نع هل جارخإ
 .هيلع ثيدحلا لمح زوجي الف «ةداعو ًاعرش عنتمملا ني اذه ؟نيوبأ نيب ةنس نيعبرأ نبا ريخي نأ عصي فيكف ؛هيلع ةناضح ال ٌعلابلا نأ :يناثلا
 نيب ريح هنأو «لقاع غلاب ريبك لجر يف اوُمزانت مهنأ نيعماسلا نم ٌدحأ مهفي مل هنأ : ثلاثلا

 دارفنالاو «نيوبألا :ءايشأ ةثالث نيب ناكل هديبخت ضرف ولو «ةئبلا دحأ مهف اذه ىلإ قبسي الو «هيوبأ

 : .هيوبأ نيب ُهلاح هذه نم ٌرييخت عرشلا يف لقعي ال امك «لقاع غلاب ريبك لجر يف ناوبألا عزانت نأ عرشلا الو فرعلا الو ةداعلا يف لقعُي ال هنأ : عبارلا
 ٌثيدح وهو ؛يئاسنلا هركذ «غلبي مل ًاريغص ناك دلولا نأ ثيدحلا ٍظافلأ ضعب يف نأ :سماخلا

 مث انه اه مألاو ءانه اه بألا لك ٌئبنلا سلجأف «غلبي مل ريغص اهل نبا ءاجف :هيفو «نائس نب عفار

 ٌلهأو برعلا نإف «هيلإ ليبس ال امم اذه لك «ةداع روكذملا رثبلا نم يقتسي نأ هنكمي ال نينس رشعلا وحن هل نم نأب :ًاثلاثو «رئبلا هذمل نم ًاديعب ناك ةأرملا هذه نكسم نأب :ًايناثو ءهركذ نمو ثيدحلا اذه ةحصب :ًالوأ مكتبلاطم :هّباوجف «ةنيدملا نم لايمأ ىلع ةبنع يبأ رئب نإ :مكلوق امأو
 .كلذ نم ٌدعبأ يه رابآ نم راغصلا مهُدالوأ يقتسي يداوبلا

 ,«هلئاسم» يف برح هنع هركذ «هيوهار نب قاحسإ هاكح «سمخل ُرّيخي هنأ :امهدحأ «نيلوق نيرّيخملل نإف ؛هيلع عّمجم ٌرمأ وه الو «كلذ يضتقب ال ثيدحلا نأ بير الف ؛عبسلاب هل اندييقت امأو
 هنأ :يناثلا لوقلاو ."'”نينس سمح نبا انأو يف يف اهّّيم ةجم يلو يبنلا نع ٌتلقع : عيبرلا نب دومحم لاق دقو ءاهيف لقعي نأ نكميو «يبصلا ٌعامس اهيف ٌّحِصَي يتلا نسلا يه سمخلا نأب ءالؤهل جتحيو
 .ةالصلاب ُئِبَّصلا هيف رمؤُي يذلا تقولل ًادح يك يبنلا اهلعج اذهلو «زييمتلا نس لوأ اهنإف ءٌعبسلا يهو هّنِظَمِب طبضف ؛لافطألا يف هل ظباض الو «مهفلاو ٌرييمتلا يعدتسي ٌرييختلا نأب لوقلا اذهل جتحاو هللا مهمحر قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «عبسل رِّيْخُي امنإ

 .قيفوتلا هللابو .غلبي مل ريغص ظفل اهضعب يفو «مالغ ظفل اهضعب يفو «مدقت امك نيغلابلا لاجرلا رييخت ىلع اهّلمح عنتمي نكلو «كلذك يه معنف «نايعأ ٌعئاقو ٌتيداحألا نإ :مكلوقو

 )١( يراخبلا هجرخحأ )0879 .

 اوسلو نا هما وم سطع ساس هن دارنا ساس ماس سس دم
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١ روج ياا يف داعم كاز
 0 

 مكحو ءاهيف مهنع هللا يضر رفعجو ءديزو ؛يلع ماصتخاو «ةزمح تنب ةصق امأو :لصف

 مهغارف َبيِقَع تناك ًةموكحلا هذه ّنإف «رفعجل اهب هلي هللا لوسر
 اوججرخ امل مهنإف ءءاضقلا ةرمُع نم

عجو وه اهيف عزانت مث ءاهديب يلع ذخأف «مع اي مع اي :يدانت ةزمح ٌةنبا مهتعبت ةكم نه
 ركذو ءٌذيزو ٌرف

 اهدقع يتلا ةاخاؤملل هيخأ ةئبا اهنأ ديز ركذف «ًاحيجرت ةثالثلا نم دحاو ُلُع
 نيبو هّئيب لي هللا ُلوسر

 دنع نوكتف «هدنع اهتلاخ ّنوكو «ةبارقلا :نيحّجرم رفعج ركذو ءهّمع ًةنبا اهنوك يلع ركذو «ةزمح

ك ربجو هل مكحف «نيرخآلا حججرم نود رفعج حجم كي يبنلا ربتعاف ءاهتلاخ
 بّيطو مهنم دحاو ل

 .تنبلا ذخنأ نم هيلإ ٌبحأ وه امي هبلق

 ءاخإلا ناكو «ةزمح يصو ناك ًاديز ّنكلو ةناضحلل ضتقمب سيلف :ةاخاؤملا ُحجرم امأف

 .كلذل اهب ٌقحأ هنأ ٌديز نظف ءٌتراوتلا هب ٌتْيثي ذئنيح

؟ةناضحلا اهب قحتسُي لهف : معلا ةونب يهو انه اه ةبارقلا ُحجرم امأو
 :نيلوق ىلع 

 هلو «ةبصع هنأل ءمهريغو «دمحأو ؛كلام لوقو «يعفاشلا صوصنم وهو اهب قحتسُي : امهدحأ

 «توملا ةيالوو ؛حاكنلا ةيالوو «ثاريملا يف مهيلع ُمَّدقُي امك «بناجألا ىلع مدقف «ةبارقلاب ةيالو

كي مل ولو ءاهتناضح امهتاعدا يلعو رفعج ىلع ركنُي مل هيي هللا ٌلوسرو
 امهيلع ركنأل كلذ امهل ن

 .لطاب ىلع ٌّرقُي ال وهو ءامهل سيل ام ىوعد اهنإف ؛ةلطابلا ىوعدلا

 باحصأ ضعب ٌلوق اذه «دادجألاو ءابآلا ىوس لاجرلا نم ٍدحأل ةناضح ال هنأ : يناثلا لوقلاو

 «ىثنأ لفطلا ناك اذإ - باوصلا وهو  روهمجلا لوق ىلعف .ليلدللو ءهصنل فئاخم وهو «يعفاشلا

بسلا تزواج نإو اهُتناضح هل ناك ءهوحن وأ عاضرب اهل ًامرحم معلا نبا ناكو
 هلف ًامرحم نكي مل نإو ءع

 وبأ لاقو .ةقث ةأرما وأ ءاهمرحم ىلإ ِمَّلَسُت لب اهئناضح هل ىقبي الف «ًاعبس ْعّلبت ىتح ٌةريغص اهُتئاضح

 .هوحن وأ عاضرب ًامرحم نكي مل ام هل ةناضح ال :«هررحم» يف تاكربلا

لاخلل عقو له «ةصقلا هذه يف يي يبنلا ني ةناضحلاب ٌمكحلاق :ليق نإف
 ؟رفعجل وأ «ة

 حيحص» يفف «كلذ يف ثيدحلا ظافلأ ٌفالتخا امهؤشنم «نيلوق ىلع هيف فِلّيخا امم اذه :ليق

 . ")اهتلاخل لي ئبنلا اهب ىضقف :ءاربلا ثيدح نم ؛«يراخبلا

 امأو: :ةصقلا هذه يف يلع نع ءهيبأ نع ءريجع نب عفار ثيدح نم :©”دواد يبأ دنعو

 يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم هقاس مث «مأ ٌةلاخلا امنإو ءاهتلاخ عم ُنوكت «رفعجل اهب يضقان ؛ٌةيراجلا

 نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ قيرط نم هقاس مث ؛هدنع اهتلاخ نأل «رفعجل اهب ىضق :لاقو ىليل

 . ألا ٍةَلْئَمب ٌةَلاَكلا» :لاقو ءاهتلاخل كي ّيبنلا اهب ىضقف :لاقو ميري نب ةريبهو «ءىناه نب ءىناه

 يلعو وهو ءاهل ًامرحم سيلف رفعجل ناك نإ ًءاضقلا نإف ءاذهو اذه ءاهقفلا نم ريثك لكشتساو

 املو ءاهُتئاضح تطقس تجّرزت اذإ ةنضاحلاو ؛ةجّوزم يهف ةلاخلل ناك نإو «ءاوس اهنم ةبارقلا يف

 ةياور نمف «يراخبلا ٌتيدح امأ :لاقو ءاهقرط عيمجب ةصقلا يف نعط «مزح نبا ىلع اذه قاض
 «لسرمف «ىليل يبأ نبا ثيدح امأو «نالوهجمف «ةريبهو ءىناه ثيدح امأو «فيعض وهو «ليئارسإ
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز يول ماكحالا هذه ىلع مالكلا
 وهف «ريجع نب عفان ثيدح امأو «فورعملاب سيل ينهجلا ملاس نب ملسم وه هنع يوارلا ةورف وبأو
 ةيكلاملاو ةيفنحلا ىلع ةجح هجو لكب ٌربخلا اذه نأ الإ :لاق ؛لوهجم يف ةجُح الو :نالوهجم هوبأو
 .اهل ٌظفحأ كلذ نأل ءاهتلاخ لجأ نم رفعجل اهب هءاضق ركدُت ال نحنو :لاق .ةزمح تنب ني مرحم محر اذ وه سيلو «شيرق يف باش لمجأ وهو «رفعجب ةجّوزم تناك اهتلاخ نأل «ةيعفاشلاو

 نع ينغت خيراوتلاو «ريسلاو «ديناسملاو.؛نئسلاو ءحاحصلا يف اهُترهش ًةصقلا وله نإف ءهدحو مهفلاخف ؛هتحص ىلع سانلا تقفتا ام فيعضت ىلع هيادقإو «هللا همحر ِهِرُّوهت نم اذهو :ٌتلق
 .ةئبلا اهيف ٌنعطلا هلبق دحأ نع ظفحي ملو ؛«حيحصلا» بحاص اهيلع قفتا دقو فيكف ءاهدانسإ

 وه :متاح وبأ لاقو ؛هظفح نم بّجعتو ةقث :دمحأ لاق .هوتبثو هوقّوو هب اوُجتحاو «ثيدحلا ٍلهأ ةئاس كلذ ىبأ نكلو «هل ينيدملا نب يلع ٌفيعضت كلذ يف هرغ يذلاف ؛«فيعض ليئارسإ : هلوقو
 .هب نيجتحم مهلك ةعامجلا هل ىورو .نآرقلا نم ةروسلا ظفحي امك هئيدح ظفحي ناكو «قاحسإ يبأ نع ٌتيدحلا اذه ىور دقو اميس الو قاحسإ يبأ باحصأ نقتأ نم

 امهتّثو .ننسلا لهأ دنع نافورعم .هدنع نالوهجم معنف «نالوهجم ةريبهو ًاثناه نإ :هلوق امأو
 .قثو دقو «ةعبرألا نئسلا لهأ هل ىور ةريبُهو «سأب هب سيل ءىناه نب ءىناه : يئاسنلا لاقف «ءظافحلا

 «فورعملاب سيل ينهجلا ملسم نب ملسم هنع يوارلا ةورف وبأو ء«ىليل يبأ نبا ثيدح :هلوق امأو
 يبأ نع نايفس انئدح .ىسيع نب دمحم انئدح :لاق دواد ايأ نأ دمحم ابأ رغ يذلاو .امهنع هللا يضر ذاعمو ءرمع نعو «ثيدح ريغ يلع نع ىور ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نإف «نالطاب ناليلعتلاف
 وبأ اهرصتخاف «يلع نع ةصقلا ىور ىليل يبأ نبا نإف ءهمهو نم كلذو «لاسرإلاب هامرف «ةياورلا يف ًايلع ركذي مل نمحرلا دبع نأ دمحم وبأ نظو ءربخلا اذهب ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛«ةورف
 «يلع نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ةياوري روهشملا ملعلا ىلع لاحأو ءجاجتحالا ناكم ركذو ؛دواد
 دبع نب ريجعو « ميري نب ةريبُهو ىىناه نب ءىناه :هباحصأ هنم اهعمسو «يلع اهاور دق ةصقلا هذهو
 راشأو ءاهمامتب اهل مهقايسل نيلوألا ةثالثلا ٌتيدح دواد وبأ ركذف «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ؛ديزي
 نع «ةورف يبأ نع ؛ُنايفس انثدح .يدع نب ٌفسوي انثدح «يرقملا ديعس نب ُنامثع انثدح .«فلخ نب مثيهلا انربخأ :لاقف «لاصتالاب هيف ًاحرصم يلع دنسم يف ثيدحلا اذه ىور دق يليعامسإلا ركب ابأ ٌتيأر مث ءلاسرإلا لطبف ءهيلإ هنم دئسلا ركذو ؛همتي مل هنأل ؛ىليل يبأ نبا ٍثيدح ىلإ
 .ثيدحلا ركذو ؛ديزو رفعجو وه مصتخا هنأ «يلع نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 . ؛نيحيحصلا» يف هل اجّرخو «هريغو ةنييع نب ٌنايفس هفرع دقف «فورعملاب سيل ةورف ابأ نإ :هلوق امأو

 «يلع نب هللا دبعو .يميمتلا ميهاربإ نب دمحم :هنع نيتقث ةياورل هيبأ نِم ٌرهشأ عفان ناك نإو ملعلا لقنب نيروهشملا نم اسيلو ءامهلاح فرعُي الو «معتف «ةلاهجلاب هابأو ريجع نب عفان هيمر امأو
 .ثيدحلا ةحص تتبثف «قيفوتلا هللابو ءامهتياور ىلع ٌدامتعالا سبلف

 ءاضقلا ناك ءاوس «لاكشإ ال :قيفوتلا هللابو لوقنف «هلكشتسا نم لاكشتسا نع باوجلا امأو
 ؛هتيب يف هتأرما عم لعجت نأ زاج ءاهمع نبا ىوس ةبارق اهل نكي مل اذإ معلا ةنبا نإف «ةلاخلل وأ رفعجل
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 «ةنايّصلاو «ةفعلاو «ةنايدلا يف ًازربم معلا نبا ناك نإ اميس ال يبنجألا نم ىلوأ وهو كلذ نّيعتي لب

 .بير الب بناجألا نم ىلوأ لاحلا هذه يف هنإف

 الهف «ةعاضرلا نم هاخخأ ناك ةزمح نأل ءاهل ًامرحم ناكو ءاهمع نبا ناك 06 يبنلاف : ليق نإف

 ؟وه اًمَدََحَأ

 داهجو «هللا ىلإ ةوعدلاو ,يحولا غيلبتو «ةلاسرلا ءابعأب لغاش لغُش يف ناك هلي هللا ُلوسر : ليق

 .ٌبرقأو ًامحر اهب ٌسمأ اهُتلاخف ءهئاسن ضعب ىلإ اهعفدل اهذخأ ولف «ةناضحلل هغارف نع هللا ءادعأ

 ثيح هعم ٌةيبصلا تراد نإف «لايل عست دعب الإ ٌةبونلا اهثيجت نكت مل هئاسن نم ةأرملا نإف ًاضيأو
 تيب يف تسلج نإو ؛ىفخي ال ام تقو ّلُك اهروهظو اهزورب نِم هيف ناكو ءاهيلع ًةقشم ناك ءراد

 حيحصلا وهو  ةلاخلل ناك نإو «رفعجل ًٌءاضقلا ناك نإ اذه .ٌةيبنجأ يهو ةناضحلا اهل تناك نهادحإ

 :هوجول لاكشإ الف  حيرصلا حيحصلا ثيدحلا لدي هيلعو

 ٌدحأو ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وه امك تنبلا ةناضح ُطِقْمُي ال ةنضاحلا حاكن نأ :اهدحأ

 .ىثنألاو ركذلا نيب يقرفلا ٌرِس مدقت دقو ؛ُثيدحلا لوقلا اذه ٌةجحو «ءاملعلا يلوق

 . اهمع نبا رفعجو ءاهتناضح طِقُْي ال لفطلا نم ًابيرق اهحاكن نأ : يناثلا

 اذه «ةناضحلا طقست مل ؛هرجح يف هدنع لفطلا َنوك رثآو ةناضحلاب يضر اذإ جوزلا نأ : ثلاغلا

 هنإف «جوزلا ٌّقحل ٌةاعارم وه حاكنلاب ةناضحلا طوقس نأ وهو «لصأ ىلع ينبم وهو «ٌحيحصلا وه

 نمؤي ال «ةأرملا عم هُشيع هيلع ُدّكنتيو «هريغ دلول اهتناضحل ةأرملا نم ُبولطملا ٌحاتمتسالا هيلع صغنتي

 قوقحب يه اهلاغتشا عم اذه نم اهعنمي نأ جوزلل ناك اذهلو «ةمحرلاو ةدوملا فالخ امهنيب َلّضحَي نأ

 اهلجأل يتلا ٌةدسفملا تلاز ؛هيلع صّرحو «هبلطو كلذ ٌجوزلا رثآ اذإف «لفطلا ٌةحلصم ٌميضتف «جوزلا

 ًاقح تسيل حاكنلاب ةناضحلا طوقس نأ هحّضوي «هرثأ هيلغ بترتيف «مئاق ىضتقملاو «ةناضحلا تطقس
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 ؛ريدقت لك ىلع لاكشإلا لازف «زاج قحلا هل نم يضر اذإف «هبراقأو لفطللو جوزلل ٌّقح يه امنإو هلل

 «ةحلصملل ةقفاوم اهّدشأو اهحضوأو ماكحألا نسحأ نم ليك هللا ٍلوسر نم ٌمكحلا اذه نأ رهظو

 .قيفوتلا هللابو «لدعلاو «ةمحرلاو ءةمكحلاو

 : ءاهقفلل ثيدحلا يف كرادم ةثالث هذهف

 نب ىيحي هب ىضقو «يرصبلا نسحلا هلاق امك ءاهتناضح ظَقْسُي ال ةنضاحلا حاكن نأ :اهدحأ

 . مزح نب دمحم يبأ ٌبهذم وهو «ةزمح

 ىدحإ يف دمحأ هلاق امك «نبالا ةناضح طقسيو «تنبلا ةناضح اُظِقْسُي ال اهَحاكن نأ :يناثلاو

 . هينياور

 وه امك ءاهطقسي يبنجألل اهحاكنو ءاهتناضح طقسُي ال لفطلا بيرقل اهحاكن نأ : ثلاغلاو

 .دمحأ بهذم نم روهشملا

 «بألا اهل ٌجزانملاو ًاّمأ تناك نإ ةنضاحلا نأ وهو «يربطلا ريرج نب دمحمل عبار كردم هيفو

 «جيوزتلاب اهتئاضح طقست مل «ةناضحلا ءاسن نِم اهّريغ وأ ٌةلاخ تناك نإو «جيوزتلاب اهتتاضح تطقس



 )0 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١1 ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 «همالك ركذن نحنو . اهئئاضح طقست مل لفطلا براقأ نم بألا ٌريغ اهل ٌعزانملاو ءأَمأ تناك نإ كلذكو
 . هيف هيلعو هل امو

 ةيبصلا َمّيَق نأ ىلع ةحضاولا ٌةلالدلا هيف :ةزمح ةنبا ثيدح ركذ دعب «راثآلا بيذهت» يف لاق
 نم امهتابصع نم امهتئاضحب ٌّنحأ ءاسنلا نم امهتاهمأ لبق نم امهتبارق نم ريغصلا لفطلاو «ةريغصلا
 ًةزمح ةنباب ىضق كو هللا ٌلوسر نأ كلذو ءهنم امه يذلا بألا ريغ جاوزأ ٍتاوذ َّنُك نإو «بألا لبق
 كي هَّللا ُلوسر ناك يذلا اهيبأ وخأو اهالومو رفعجو يلع اهمع انبا اهيف عزانت دقو «ةناضحلا يف اهتلاخل
 لوق ٌةحص كلذب ًامولعم ناكو «ةزمح لتقم دعب كلذو اهيبأ ريغ جوز اهل ذئموي اهتلاخو «هليبو هّنيِب ىخآ
 لب «رايتخالا دح غلبت مل ام هتناضح يف بألا لبق نم ةريغصلاو ريغصلا ةبصعل قح ال :لاق نم
 .جاوزأ تاوذ نك نإو «ٌنحأ امهمأ لبق نم ءاسنلا نم امُهبارق

 ةريغصلاو ريغصلا َّمأ نأ نم تفصو ام ىلع كدنع كلذ يف رمألا ناك نإف :لئاق لاق نإف
 نم بألا لبق نم امهتبارق نم جاوزأ تاوذ َّنُك نإو ءامهتناضحب ُنحأ امهتاهمأ لبق نم ءاسنلا امهتبارقو
 تناك امك «دعبألاو ىندألا امهدلاو عم كلذك جوزلا تاذ ملا تناك ًالهف ءامهتبصع مه نيذلا لاجرلا
 ؟قرفلا امف الإو ءامهيبأ ريغ جوز اهل ناك نإو امهب ٌّقحأ ةلاخلا

 مألا نأ لي ئبنلا نع هتياور ضيفتسملا لقنلاب ةجحلا مايقل كلذو ءحضاو امهنيب ٌقرفلا :ليق
 نم كلذ يف فلاخُي ملو ريغ ًاجوز ْحَكْدَت مَل ام مهدلاو نم تناب تناك اذإ لافطألا ةناضحب ٌنحأ
 لقنلا نإف ءرظن هدانسإ يف ناك نإو ربخ كلذ يف يور دقو ءهملعت اميف ةجحلا ىلع هب ٌضارتعالا زوجي
 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح قاس مث .دنسلا ّيهاو ناك نإو .هتحص ىلع لاد هرمأ ٌتفصو يذلا
 هيف اهعزان اذإ امأو :لاق مث :هنع حابصلا نب ىنثملا قيرط نم 'يكنَت مل اَم هب ُقَحَأ ِتْنأ» :هدج نع
 ٌّيحأ ةيبصلا يبأ ريغ جوزلا تاذ ةلاخلا لعج هنأ هانركذ يذلا يلي يبنلا نع ربخلا ةحصف فيبأ ٌةبصع
 ءاهيبأ ريغ جوز اهل ناك نإو مهنم ىلوأ نوكت نأب ٌّقحأ مألا تناكف ءاهّتبصع مهو اهمع ينب نم اهب
 لوقلا نّيبت ءانفصو يذلاك كلذ ناك اذإو «مألا نم اهتبارقل مهنم ىلوأ ةلاخلا لعج امنإ لك يبنلا نأل
 داحآلا لقن ةهج نم ىرخألاو «ضيفتسملا- لقنلا ةهج نم امهادحإ ُلصأ نيتلأسملا يف هانلُق يذلا
 زوجي امنإ ٌسايقلا ذإ ءىرخألا مكح ىلإ امهادحإ مكح ُدَر زئاج ٌريغف ؛كلذك ناك اذإف ؛لودعلا
 هلف لك هللا لوسر نع ربخ وأ هللا باتك نم صن هيف ام امأف ءماكحألا نم هيف صن ال اميف هلامعتسا
 .سايقلل هيف ظح

 «لفطلا يبأ ريغ ًاجوز تحكن اذإ ةناضحلا نم مألا قح تلطبأ امنإ كنأ ٌتمعز :لئاق لاق نإف
 نأ ٌتملع دقو ؛تلق امك كلذ ٌثوكي فيكف «ضيفتسملا لقنلاب اهنم اهتناضحب ىلوأ بألا تلعجو
 ؟ةزمح نب ىيحي كلذب ىضقو «تجوزت نإو اهدلوب ٌقحأ ةأرملا :لوقي ناك يرصبلا نسحلا

 «فلاخم هل ّنوكي الأ هتفص سيل اندنع نيدلا يف ٌةجحلا هب ٌمزلت يذلا ضيفتسملا لقنلا نإ :ليق
 ْنَم لقت دقو ءأطخلاو بذكلا ُبابسأ هنع يفتي ْنَم ةمألا ءاملع نم ًالمعو ًالوق هّلقني نأ هتفص نكلو
 ىلوأ ٌبالا نأ ؛هريغ ًاجوز اهجوز نم اهتنونيب دعب تحكن اذإ ةأرملا نأ ءةمألا ءاملع نم كلذ هُنَنِص
 هيلع زوجي نم لوق وهو «يأرلاب اهيلع ٌضارتعالا زئاج ٌريغ ةمزال ةجمح كلذ ناكف ءاهنم اهتنبا ةناضحب
 .همالك ىهتنا .هلوق يف طلغلا



 ماكحألا هذه ىلع مالكلا ند (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 دودرمو لوبقم نم مالكلا اذه يف ام :ركذ

 هتابصع ني هتناضحب ٌنحأ ءاسنلا نم هتاهمأ لبق نم لفطلا ةبارق نأ ىلع ةلالدلا هيف نإ :هلوق امأف

 يف ٌحيرص ثيدحلا ٍِظافلأ ٌدحأ لب «ةتبلا كلذ ىلع هيف ةلالد الف ؛«جاوزأ ِتاوذ نك نإو بألا لبق نم

 ءاهتلاخل اهب ىضقف» :رخآلا ظفللا امأو «ةرفعجل اهب يضقأ ينإف ةئبالا امأو» :ِيكَب هّلوق وهو «هفالخ

 ةبارق نم ٌّنَحَأ ًاقلطم مألا ةبارق نأ ىلع ليلد الف ءرفعج وبأ هب جتحا يذلا ظفللا وهو مآ يه» :لاقو

 ءاهيف ًالخدم بألا ةبارقإ نأ ىلع لدي ةناضحلا ىوعد ىلع ًارفعجو ًايلع كي يبنلا ٌرارقإ لب «بألا

 بألا ىلع مألا ميدقتك بألا ةبارق ىلع اهُميدقتف ؛ةناضحلا لهأ نم ىثنأ اهنوكل ةلاخلا مّدق امنإو

 ٍةبصعلا نم ةناضحلاب ٌقحأ مألا ةبارق نم ناك نم نأ نم ؛هاعّا ام ىلع لدي ماع ظفل هيف سيل ثيدحلاو

 نيأف «ةمعلاو «مغلا نم ٌّقحأ ةلاخلا تنبو ؛معلا نم ٌّقحأ مألل تخألا ُتنب ٌنوكت ىتح ءبألا لبق نم

 !؟ةحضاو ٌنوكت نأ نع ًالضف اذه ىلع ةلالد ثيدحلا يف

 يف بألا لبق نم ةريغصلاو ريغصلا ةبصعل قح ال :لاق نم لوق ةحص كلذب ًامولعم ناكو» :هلوق

 نم ًامولعم كلذ سيل :لاقيف ءاهمأو هيبأ ةبارق نيب رّيخيف :ينعي «رايتخالا دح غلبي مل ام هتناضح

 سيل يذلا معلا نبا نم ىلوأ ةلاخلاب جّوزملا معلا نبا نأ ىلع ٌثيدحلا لد امنإو ءًانونظم الو «ثيدحلا

 يف توتساف ةناضحلل ًةيضتقم بيصعتلا ٌةهج تناك له :طانملا ٌنيقحت ىقبيو «لفطلا ةلاخ هتحت

 لهأ نم ٌةفئاط همهف امك «ةناضحلا لهأ نم يهو هدنع لفطلا ةلاخ نوكب امهدحأ حجرف «نيصخش

 اهثناضح طقست ملو «بألا ةبصع نِم لفطلا ةناضحب ىلوأ ةلاخلا يهو مألا ٌةبارق نأ وأ ءثيدحلا

 اتنب ةنوضحملا نوكل امإو ؛هقفاو نمو نسحلا لوقك «ًاقلطم ةناضحلا ْطِقسُي ال جوزلا نوكل امإ جيوزتلاب

 نوكل امإو ءدمحأ بهذم نم روهشملاك لفطلا ًةبارق جوزلا نوكل امإو ؛«ةياور يف دمحأ هلاق امك

 ؟رفعج وبأ هلاق امك ءُبألا اهعزان ٌّمأ ريغ ةنضاحلا

 طقسأ يذلا ىنعملا نإف «ًادج فيعض رفعج وبأ هراتخا يذلا كردملا نكلو :كرادم ةعبرأ هذهف

 «مألا ماقم موقت نأ اهُثياغ ةلاخلاو «ةناضحلا ءاسن رئاس يف دوجوم هنيعي وه اهجيوزتب مألا ةناضح

اس نأ ًاماع ًامكح مكحي مل هي يبنلاو ؛مألا ةبارق ٌرئاس كلذكو ءاهنم ىوقأ نوكت الف ءاهب هّيْشُتو
 رئ

 عم ةناضحلاب ةزمح ةنبا ةلاخل ًائيعم ًامكح مكح امنإو «جيوزتلاب نهتناضح طقست ال نك نم مألا براقأ

 .ةنبا لفطلاو «لفطلا نم بيرقب ٌةجوزم اهنوك

 يذلا ٌعامجإلا هب ديريف ؛هرخآ ىلإ ضيفتسملا لقنلاب اهريغو مألا نيب قرف يذلا قرفلا امأو

 .سانلا هيف هعزانو ءهب درفت لصأ اذهو «نينثإلاو دحاولا ةفلاخم دنع هضقني ال

 هيف نإف «هقيرط نم هيلإ لصو ام ىلع ينبمف «واو هنأب بيعش نب ورمع ثيدح ىلع همكح امأو

 نع «بيعش نب ورمع نع يعازوألا هاور دق ثيدحلا نكلو «كورتم وأ فيعض وهو ؛ حاّبصلا نب ىتثملا

 . (هتنس# يف دواد وبأ هاور «هدج نع هيبأ

 «جوز ٌتاذ تناك نإو اهتلاخل اهب ىضق كي يبنلا نأ وهو «سماخ كلسم ثيدحلا يفو :لصف

نيعب اذه ىلع هلي يبنلا هبن دقو ءاهتلاخخو ةأرملا نيب عمجلا ٌميرحت جوزلا ىلع ٌمرحت ٌتنبلا نأل
 يف ه

 ٌرفْغَج اَي َتْنَأَو» :هيف لاقو ءهلوطب ثيدحلا ركذف «سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد ثيدح



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١ تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف لك همكح ركذ

 لب «كلسملا اذه ىلع هب ضرتعُي ىتح ديبأتلا ىلع تنبلا هيلع مرحت محر اذ نضاحلا نوكي نأ يضتقي ضن لب يبنلا نع سيلو «هاَهيلاح ىّلع الَو ءاَهمَع ىلع ةأرَملا ُحَحب الَو املاح َكَمْسَن : اهب ىَلْوأ
 اهتخأ ٌتنبف «نضاحلا ةمصع يف تماد ام ةلاخلا نإف «ةعيرشلا لوصأو هقفلا ٌدعاوق هابأت ال امم اذه
 ُرَّيخأ اذهب َّلوقلا نأ ٌبير الو ءًالصأ كلذ يف ٌروذحم الف ءاهتلاخ عم يهف اهقراف اذإف هيلع ةمرحم
 «لدعلاو ةمكحلاو ةحلصملا ٌنيع وه ةعقاولا هذه يف و يبنلا هب مكح ام نأ دحأ ُكشي لهف «هسفئب ةناضحلل ٌدصتم ُريغ ٌمكاحلا ذإ ؛هدنع نوكت يبنجأ ىلإ اهٌُعفدي مكاحلا ىلإ اهعفر نم ٍتنبلل ٌحلصأو
 ٌةعيرشلا هب يتأت ال ٍداسف وأ ٍرْوَج نع كفني ال هفلاخ مكح َلُك نأو ءاهل رظنلاو تنبلل طايتحالا ٌةياغو
 .نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللاو «هفلاخ اميف ٍلاكشإلا ّلُك ٌلاكشإلاو لَو همكح يف ٌلاكشإ الف

 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف ٍِدكَك همكح ركذ
 .فرعلا ىلإ اهيف جاوزألا در امنإو ءاهريدقت ىلع لدي ام هنع درو الو ءاهرّذقُي مل هنأو
 هتافو لبق ميظعلا عمجلا رضحمب , عادولا ةجحح ةبطخ يف لاق هنأ :2)(ملسم حيحص 7 ىف هنع تبث

 ٍةَملَكب َّنُهَجوُرُف متلَلْخَتْساَو هللا ةّناَمأب ٌنُهوُمُتْلَحأ ْمُكنَِ ِءاَسّتلا يف هللا اوُقّئاو» :ًاموي نينامثو ةعضبب
 .«يفوُرغَملاب َيُهُّتَوْسِكو َنُهُقْرِر ْمُكيَلَع َّنُهَلَو .هللا

 ٌحيحش ٌلجر نايفُس ابأ نإ :هل تلاق نايفس يبأ ةأرما ًادنه نأ :«نيحيحصلا» يف كي هنع تبثو
 ِكيِفْكَي اَم يِذُح» :لاقف «ٌملعي ال وهو هنم ٌتدخأ ام الإ يدلوو ينيفكي ام ةقفنلا نم ينيطعُي سيل

 .©2«ينوُرْغَملاِ َكَدَلَوَو
 تيتأ :لاق ءهنع هللا يضر هيبأ نع «ةيواعم نب ميكح ثيدح نم :29ةدواد يبأ نئس» يفو

 امه َنُموُسْكاَو دكت اًمي ٌنُموُمِمظَأ» :لاق ؟انئاسن يف لوقت ام !هللا لوسر اي :ٌثلقف كي هللا لوسر
 .«ٌيُهوُحَبق الَو ٌنُهوُبِرْصَن َالَو َنوُسْبْلت

 :لاقف ؛فورعملا ىلإ امهّدرو «ريدقتلا مدع يف امهنيب ىّؤسو «مداَكلا ةقفن لثم ةأرملا ةّقفن لعج قلك يبنلاو .58 :ةرقبلا] «'نويزتلاب نيون ففي دولا لمص ةمَما ّمي أ ازأ نمل تلمك تدع َّنُهَدَلْوَأ اص 5 3 ددع لمس هرج م 4“ م هلع ةءاستك 02000 ا ني ُثالولو» : ىلاعت لوقي ثيح لجو زع هللا باتكل قباطم كي هللا لوسر نم مكحل ا اذهو
 ٌريغ مداخلا ةقفن نأ بير الو «يورعملاب امهتقفن لعجف ؛(*«ٍِفوُرْمَملاِ هُئَوْسِكو ُهُماَمَظ ِكولْمَمْلِل
 .اهريدقتب دحأ لقي ملو ةرّدقم

 2 ملسم هاور .«َنوُسَْلَت امي ْمُهوُسِْلأ نوُلُكأت امم مُهوُمِمظأ» :لاق هنأ قيقرلا يف هنع حصو
 .ءاوس ةجوزلا يف لاق امك

 ءينَتلطُت نأ امإو «ينَمِعطُت نأ امإ :لوقت كُتأرما :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حصو

 .رباج ثيدح نم (21114) مقرب )١(
 .ةشئاع ثيدح نم )١1971١4(: ملسمو 01771(2) يراخبلا هجرخأ (9)
 .دهاوش هلو ؛(7144) مقرب ()
 .ةريره بأ ثيدح نم :(1535) ملسم هجرخأ (6)
 .رذ يبأ ثيدح نم ((1171) مقرب (0)



 تاجوزلا ىلع ةقفثلا يف لِي همكح ركذ لنفي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ملئت اا ااا ااا اا زيك يدق يف داعملا كاز

 ةجوزلا ةقفن لعجف .2'!ينُعَدَت ْنَم ىلإ ءينمعطأ :نبالا لوقيو «ينلمعتساو ينمعظأ :دبعلا لوقيو

 . يتأيس امك و يبنلا ىلإ ًاعوفرم اذه يئاسنلا ىورو .كيلمتلا ال ماعطإلا اهّلك دلولاو قيقرلاو

 سابع نبأ نع حصو :[44 :ةدئاملا] 4 َرُهُثَوَسك وأ ْمُكيِفَأ َنُمِملُت ام ٍِطَسَْأ ٌنيظ :ىلاعت لاقو

 زبخلاو «نمسلاو زبخلا :هنع هللا يضر رمع نبا نع حصو «تيزلاو زبخلا :لاق هنأ امهنع هللا يضر

 «مدألا نم هريغ عم زبخلاب لهألا ٌعاعطإ ةباحصلا رسفف .محللاو زبخلا نومعطت ام لضفأ نمو «رمتلاو
 مل ول ٍِفرْعلا ىلإ هدر بجوف ءدييقت الو ءريدقت الو «ديدحت ريغ نم ًاقلطم قافنإلا اركذ هلوُسرو هللاو
 ٌلهأ نأ مولعملا نمو .هيلإ هتمأ دشرأو «فرعلا ىلإ كلذ در يذلا وهو فيكف « لَو ٌيبنلا هيلإ هدري

 ٍّبَحلا نود مادإلاو زبخلا :ريدقتلا بجوُي نم ىتح مهيلهأ ىلع قافنإلا يف مهنيب نوفراعتي امنإ فرُعلا

 ةقفن اهنألو «هريدقتو بحلا كيلمت نود كلذك مهجاوزأ ىلع نوقفتُي اوناك امنإ هباحصأو للك يبنلاو

 اهل ٌرّدقملا ذخأت نأ ًادنه هي يبنلا رمأل ةردقم تناك ولو «قيقرلا ةقفنك بحلاب ردقت ملف «عرشلاب ةبجاو

 ردق نأ مولعملا نمو ءاهيلإ كلذ يف ٌداهتجالا درو «ريدقت ريغ نم اهيفكي ام ذخأت نأ اهرمأ املو ءًاعرش

 كلذ ىلع لدي مل هظفلو ءصْفْنَي الو امهيلع ديزي ال ثيحب نيلطر يف الو ءَنيَدُم يف رصحني ال اهتيافك
 ًاكرت نوكيف «ةيافكلا نم ّلقأ نوكي دق ًازبخ نيلطر وأ نيَّذم باجيإو «ةراشإ الو «ءاميإ الو ءهجوي

 زبخ يلطر نم وأ دم نم ّلقأ ناك نإو هقيقرو هدلوو لجرلا لكأي امم ةيافكلا ردق ٌباجيإو «فورعملل

 عباوتو هزبخو هنحط ىلإ ٌجاتحي بحلا نألو «ةنسلاو باتكلاب بجاولا وه اذه نوكيف «فورعملاب قافنإ

 هلام نم اهل كلذ هيلع ضرف نإو «جوزلا ةقفنب ةيافكلا لصحت مل ءاهلام نم كلذ تجرخأ نإف «كلذ

 ولو «هّلذب همزلي مل ؛هّريغ وأ ًاقيقد وأ ًابح وأ مهراد زبخلا ناكم تبلط ولو «مهاردو ًابح بجاولا ناك

 زوجيو ءاهلوبق ىلع امهُدحأ ربجُي الف «:ةضواعم كلذ نأل هلوبق اهمزلي مل «ًاضيأ كلذ اهيلع ضرع
 .هيلع اقفتا ام ىلع امهيضارت

 دُمِب دم ريقفلا ةقفن :لاقف «يعفاشلا وهو بحلاب اهرَّدق نم مهنمف :اوفلتخا ةقفنلا اورّدق نيذلاو

 «لهألا ىلع ةقفنلاب ةرافكلا ربتعا هناحبس هللاو َّذُم دحاولا ىلإ ةرافكلا يف عفدي ام لقأ نأل لكي يبنلا

 :لاق ء[ه4 :ةدئاملا] 4 َرِهَْوَسِي وأ مكه َنْمِمُت ام َِسْرَأ ني َنيكِكسَم َةَرَدَع ٌماَمظِإ هديَرَتَكَف» :لاقف

 ٌدُم طسوتملا ىلعو «ىذألا ةرافك يف ٍناَّدُم دحاولل هئاحبس هللا بجوأ ام رثكأ نأل ءِناَّدُم رِسوُملا ىلعو

 .ريقفلا ةقفن فصنو ءروملا ةّقْقَت فصن «تفصِنو

 زبخلا نم نالطر بجاولاو «ةرثكلاو ةلقلا يف ٌفلتخي ال ٍرادقمب ةردقم : ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 َريسوُملا نأل «هتدوجو هتفص يف نافلتخي امنإو «تارافكلاب ًارابتعا ٍرِسْعُملاو ٍرِسوُملا قح يف موي لك يف

 .ةبجاولا ةقفنلا كلذكف ءهتدوج يف نافلتخي امنإو ؛ٌةنيبلا هب ُموُقت امو «لوكأملا ردق يف ءاوس َرِسْعُملاو

 ظوفحملاو «لطرب الو ٌدُمِب ال «ةقفنلا ُريدقت طق ةباحصلا نم دحأ نع ظفحُي ال :اولاق روهمجلاو

 .هانركذ ام رصمو رصع لك يف لمعلا هب لصتا يذلا لب «مهنع
 نأ ةنسلاو نآرقلا هيلع ّلد يذلاو «ةرافكلا يف لطرلاو دُملاب ريدقتلا مكل مَّلس يذلا نمو :اولاق

 ورع ٌماَمظإ هْرَتَكَف8 :نيميلا ةرافك ىف ىلاعت لاق ؛كيلمتلا ال طقف ٌماعطإلا ةرافكلا يف بجاولا

 )١( يراخبلا هجرخأ )517806(.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 11: تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف لك همكح ركذ

 َنيِيسس ُماَعظَو ليتني ل سّم» :راهظلا ةرافك يف لاقو 4 :ةدئاملا] 4 مُكَيلهَأ َنوُمِت اَم ِلصَسْوأ نم َنيكلَسَم
 يف سيلو «[147 :ةرقبلا] 4ِقاّش وأ َْكَدَص وأ ِماَيِ ني ٌةَيزيَمط :ىذألا ةيدف يف لاقو [4 :ةلداجملا] © اًمِكسم
 نع حصو «لطر الو دمب كلذ ٌريدقت اهنم دحاو عضوم يف سيلو ءاذه ٌريغ تارافكلا ماعطإ يف نآرقلا
 ملو ءرهاظُملل لاق كلذكو 2”:انيكْسو َنيَّنِس ْمِهظَأ» :ناضمر راهن يف ءىطو نمل لاق هنأ لَك يبنلا
 ٌماعطإلا وه تاقفثلاو تارافكلا يف بجاولا نأ ةئسلاو نآرقلا هيلع لد يذلاف .لطر الو دمب كلذ َّدُحي
 «دلاخ وبأ انثدح :ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاق .مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ٌتباثلا وه اذهو «ٌكيلمتلا ال
 .ًاتيزو ًازبخ مهيّشعُيو « مهيّذعُي : يلع نع «ثراحلا نع «قاحسإ يبأ نع ءجاجح نع

 مِهيّدْغُي :نيميلا ةرافك يف نيكاسملا ماعطإ يف لوقي يلع ناك :ثراحلا نع قاحسإ لاقو
 . ًانمسو ًازبخ وأ ءاتيزو ًازبخ مهيشعُيو

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا ٌدبع ناك :لاق ءثيل نع «ىلعي نب ىيحي انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقو
 زبخلاو «تيزلاو زيخلاو ءنمسلاو زبخلا :لاق 4 :ةدئاملا] 4 مُكيلخَأ َنوُبِمت ام ِطَسْوَأ نمل :لوقي
 .محللاو

 ٌديخلاو «نبللاو ُربخلا :هلهأ لجرلا معطُي ام طسوأ :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع حصو
 .محللاو زبخلا :هلهأ لجرلا معطُي ام لضفأ نمو «نمسلاو ٌربخلاو «تيزلاو

 7 ينارهظ وأ دّفعُم بوثب مهل رمأو ءامحلو ًازيخ نيكاسم ةرشع هنع معطُي ًاريبج وأ ًاريجب رمأف ءةرم هل نيمي نع رّثك يرعشألا ىسوم ابأ نأ «نيريس نب دمحم نع ءسنوي انثدح : عيرز نب ديزي لاقو
 ًاسنأ نأ ؛ديمح نع بويأ نب ىيحي انثدح «قاحسإ نب ىيحي انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقو

 ًازيخ مهمعطيف ًائنيكسم نيثالث ٌعمجي ناكو ءموصي نأ غطتسي ملف «ٌتومي نأ لبق ضرم هنع هللا يضر
 . ةدحاو ةلكأ ًامحلو

 «نيريس نب دمحمو «ًةديبعو «نيزر يبأو «ديزي نب دوسألا نع كلذ تبثف :نوعباتلا امأو
 «ةديرب نباو «يبعشلاو ءسواطو ءديز نب رباجو «حيرشو «ريبُج نب ديعسو «يرصبلا نسحلاو
 «يعخنلا ميهاربإو ةداتقو «ءبعك نب دمحمو «ميهاربإ نب دمحمو ءملاسو ؛مساقلاو ٌكاحضلاو
 ٌنيكاسملا يّدغي :لوقي نم مهنم «قاحسإ نب ليعامسإل «نآرقلا ماكحأ» يف كلذب مهنع ديناسألاو
 اذهو .نمسو زبخ «تيزو زبخ ءٌمحلو زبخ :لوقي نم مهنمو «ةدحاو ةلكأ :لوقي نم مهنمو « مهيّشعُيو
 ٌماعط نأ :ىرخألا ةياورلاو .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «قارعلا لهأو «ةنيدملا لهأ بهذم
 .تاجوزلا ةقفن نود رّدقم ةرافكلا

 ةفينح يبأو كلام لوقك امهيف ريدقتلا مدعو «هّدحو يعفاشلا لوقك امهيف ريدقتلا :ةثالث لاوقألاف
 .هنع ىرخألا ةياورلاك ةقفنلا نوذ ةرافكلا يف ٌريدقتلاو «نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو

 الو ءراسعإلاو راسيلاب ٌفِلتخت ال ةرافكلا نأ ةرافكلاو ةقفنلا نيب ٌقرفلا :لوقلا اذه رصن نم لاق
 هلل تح اهيف ٌماعطإلاو ؛مداخلاو ةجوزلا ٍةقفنك ,فورعملاب ٌعراشلا اهبجوأ الو «ةيافكلاب ةرّدقم يه

 .ةريره بأ ثيدح نم ؛(11١١) ملسمو ,(1975) يراخبلا هجرخأ )١(
 67/٠١. يقهييلا هجرخأ (1)
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 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف إي همكح ركذ 1١11 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

كالا ا هسا هاا
 

 نع اهيف ٌريدقتلا يوُرو وزي مل ةميقلا جرخأ ول اذهلو ؛هنع ضوعلاب ىضرُيف «نيعم يمدآل ال ىلاعت

 يبأ نع ءروصنم نع «ةناوَع وبأ انثدح «لاهنملا نب ٍجاَّجح انثدح :ليعامسإ يضاقلا لاقف «ةباحصلا

 ودبي مث ؛مهيطعأ ال ينأ تِلخأف «ينولأسي ينوتأي ًاسان نإ :رمع لاق :لاق «ريمن نب راسي نع «لئاو

 «ريعش وأ رمت نم ًاعاص نيكسم ٌلُكِل «نيكاسم ةرشع يّبع معطاف ّرذَكُت نأ كيرمأ اذإف ءمهيطغأ نأ يل

 .رب نم عاص فصن وأ

لْيَهُك نب ةملس نع ؛ةملس نب ٌدامح انثدح :الاق «برح نب ناميلسو لاهنملا نب جاجح انثدح
» 

«ٌُتقنحف تفلح اذإ انْرَياَي :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ «دابع نب ىيحي نع
 ينع معطأف (

 .نيكاسم ةرشع ٍعْوضَأ ةسمخ ينيميل

 نب هللا دبع نع «ةرم يبأ نب رمُع نع «ىليل يبأ نبا نع ؛عيكو انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقو

 . عاص ٌفصن نيكسم لكل نيكاسم ٍةرشع ماعطإ :نيميلا ٌةرافك :لاق يلع نع «ةملس

 ةشئاع نع «هتدج نع ءطرُق نع ءجاجح نع ءرمحألا دلاخ وبأو «ميحرلا دبع انثدح

 .نيميلا ةرافك يف رمت نم ًاعاص وأ رب نم عاص صن مِعطُت انإ :تلاق اهنع هللا يضر

 يبأ نب ىيحي انثدح «هللا دبع يبأ نب ماشه انثدح ءميهاربإ نب ملسم انثدح :ليعامسإ لاقو

 .ةطنج دم نيكسم لكي نيميلا ةرافك يف ءىزجُي : لاق «تباث نب ديز نع «ةملس يبأ نع «ريثك

 هنع هللا يضر رمع نبا نأ « عفان نع «بويأ نع «ديزي نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح

 دم َّذُم نيكسم لكل «نيكاسم ًةرشع معطأ اهْرُكْذي مل اذإو «قتعأ نيميلا ركذ اذإ ناك

 | . هُمدأ هعمو ّدُم نيميلا ةرافك يف :امهنع هللا يضر سابع نبا نع صو

 ماعط لك :لاقو ءدهاجمو ءريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعس نع كلذ تيثف :نوعباتلا امأو

 .نيكسم ّلُكِل ٍناَّدُم : اهلك ناميألا ةرافك يف ٌلوقي ناكو ءعاص ُتصن وهف «نيكاسملل نآرقلا يف ركذ

هو َسانلا ٌتكردأ :راسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي نع ديز نب ٌدامح لاقو
 يف نوطعُي م

 نيب ًاقرف :ءاطع لاقو ءرب نم ٌّنُم َّنُم :ةملس وبأو ءملاسو «مساقلا لاقو .لوألا ٌدّملاب ًادم نيميلا ةرافك

 .دُم ذم :لاق ةرمو «ةرشع

 :ىذألا ةيدف ةرافك يف ٌةَرْجُع نب ٍبْمَكِل لاق يي يبنلا نأ ««نيحيحصلا» يف تبث دقو :اولاق

 ؛ىذألا ةيدف كي هللا لوسر رّدقف :0"2«نيكش لكِ ًاماَمَط عاَص َفْضِن اص ٌفضِ ٌنيِكاَسَم ٌةَنِس ْميظأ»

 ِتاقفنلا انيأر مث :ةجوزلا ماعط رّدق نم لاق مث «تارافكلا رئاس ىلإ اًهانيَّدعو «ًالصأ اهريدقت انلعجف

 يف لاق دق هناحبس هللا انيأرو «ةرافكلا ماعطإب ةقفنلا ٌماعطإ انربتعاف «بوجولا يف اكرتشا دق ٍتارافكلاو

 ول اذهلو ءاهيف رَّدقم ماعطلا نأ ةمألا تعمجأ امو «[40 :ةدئاملا] «َنيككَسم ٌداَمَط ٌدَرَتَك ّرأظ : ديصلا ءازج

 هذه هب تّجتحا ام اذهف «هدعب ٌسانلاو سابع نأ هب ىتفأ امك ءاموي دم لك نع ماص «ماعطلا َمِدَع

 .ةرافكلا ماعط ريدقت ىلع ةفئاطلا

انعزانت ام درت نأ ىلاعت انرمأ دقو «ةمألا عامجإو هلوسر هللا نود دحأ يف ةجح ال :نورخآلا لاق
 

 .(1؟501) ملسمو «(1815) يراخبلا هجرخأ )1١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لانش تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف ديك همكح ركذ

 ٌماَمْظِإظ :ةرافكلا يف لاق امنإ هناحبس هللا انيأرو «ٌةبقاعو ًالاح انل ٌريخ كلذو .هلوسر ىلإو هيلإ هيف
 وه يذلا ردصملاب رمألا قلعف [4 :ةلداجملا] «ًاأكتي نيب ٌماَمظَؤطو 0184 :ةدئاسلا] 4كم ةَرَثَع
 دقو ماعطلا قلطأف ءمهّردقو نيمعطملا سنج انل ٌدحو ءهردق الو ماعطلا ٌسنج انل دحي ملو «ماعطإلا
 دوهعملا ٌماعطإلا هب دارأ امنإف «هباتك يف نيكسملا ٌماعطإ ركذ ثيح هناحبس ٌةانيأرو «نيموعطملا
 انني (©2) قبتشم ىز رزي يف ٌدَعنِإ رأ © بم دك 69 ٌةبقعلا ام كَ ابو» :ىلاعت هلوقك ,ءفراعتملا
 ًانيقي مولعملا نم ناكو [ناسنإلا] كح أري امو انبكشم ويح لع مالا َنوُممظْيَوو :لاقو 17-116 :دلبلا]
 نيلخاد نيحودمم اوناكل هوحنو ًاقرمو ًازبخ وأ ًامحلو ًازبخ مهومعطأ وأ مهوّشع وأ مهوّدغ ول مهنأ
 ٌردصم وه يذلا ماعطإلا ىلإ لوكأملل مسا وه يذلا ماعطلا نع َلَدَع هناحبس وهو ؛مهيلع ىنثأ نميف
 ةخل لك يف ٌمصو .هب رمأ ام لثتما دقف مهكلمُي ملو َنيكاسملا معطأ اذإ هنأ يف ضن اذهو «حيرص
 . مهمعطأ هنأ فرعو

 نإ :هنع هللا يضر سنأ لاق امِلو «كيلمتلاب الإ ماعطإلا طفل قدصي ال ةغل يأ يفو :اولاق
 ةداع ىلع هيلإ مهاعدو ءاماعط ذختا دق ناك 2'”محلو ًازبخ بنيز ةميلو يف ةباحصلا َمَعطأ هلو يبنلا
 .هدهاوش ركذن نأ نم رهظأ اذهو ,""«ًاسْيَح مُهمعظأ» :ةيفص ةميلو يف هّلوق كلذكو ءمئالولا

 مولعمو «[84 :ةدئاملا] «[يآ وم ام ٍَِسْوَأ نيإ» :هلوقب ًانايبو ًاحاضيإ كلذ داز دقو :اولاق
 نم ٌنيكاسملا معطأ اذإف .كلذ وحنو ؛َنبللاو قرملاو «ّمحللاو ٌربخلا هلهأ معطُي امنإ لجرلا نأ ءانيقي
 ماعطإ يف مهنع هللا يضر ٌةباحصلا قفتا اذهلو «كش الب هّلهأ معطُي ام طسوأ نم مهمعطأ دقف ؛كلذ
 ىلع ىلوألا قيرطب لَّدف «ةرافكلا ماعطل ًالصأ هلعج هناحبس هللاو مّدقت امك ؛ردقم ٌريغ هنأ ىلع لهألا
 .رَّدقم ٌُريغ ةرافكلا ماعط نأ

 «صنلا ىضتقم ٌفالخ اذه :لاقيف «ةرافكلا ماعط ريدقت نم ذخأ امنإف «لهألا ماعط رّدق نم امأو
 ردقتي ال امك ردقتي ال ةرافكلا ماعط نأ َمِلْعَف «ةرافكلا ماعطل ًالصأ هلعجو «لهألا َماعط قلطأ هللا نإف
 .تقو لك يف ةعقاولا هذه مومع عم ةجوزلا ماعط ٌريدقت ةتبلا يباحص نع فرعُي الو «هلصأ

 ٌةسمحخ اهّلصاحو ؛ةرافكلا ماعط ٌريدقت ٌمِزلتسي ام اهيف سيلف ءاهوُمتركذ يتلا قورفلا امأف :اولاق
 كش ال معن :لاقيف .ةجوزلا ةقفن فالخب طاقسإلاب طّقست ال هلل وح يهو ءاهنع ٍضّرِهلا ٌجارخ] زوجي الو ؛فورعملاب ٌحراشلا اهبجوأ الو «ةيافكلاب رّدقتت ال اهنأو ءراسعإلاو راسّيلاب ثيلتخت ال اهنأ «قورف
 .هجوب اهريدقُت ىلع لدي ال ماكحألا هذه توبث عمو ىلهأ ٌمِهظُي ام سج نم بجاو ٌماعطإ يه لب ؟نيدمو دمب اهريدقت بوجو ٌمزلتسي نيأ نم نكلو «قورفلا هذه ةحص يف

 :نيهجو نم هباوجف ءاهريدقت نم ةباحصلا نع متركذ ام امأو
 مهنع هللا يضر دوعسم نباو .ىسوم وبأو «سنأو «يلع : مهنم «ةعامج نع انركذ دق انأ : امهدحأ

 .مهيّشعيو مهيّدغي نأ ءىزجُي :اولاق مهنأ
 مهنم نإف «ٌاليثمت لب «ًاديدحتو ًاريدقت كلذ اوركذي مل نادملاو دملا مهنع يوُر ْنَم نأ :يناثلا

 . (40/97) يراخبلا هجرخأ (1)

 .سنأ ثيدح نم :((1770) ملسمو ؛(389) يراخبلا هجرخأ (؟)

 000 )1000 ورووبووربووبربورورروروورر رس 2 2222 سس سس سس ست



 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف ِكَي همكح ركن 11 (4) دابعك ريخ يده يف داعملا داز
 ااا اي( ايما نيش يدش يف داعملا كاز

 تس

 هنع يورو «ةيشعتلاو ةيذغتلا ٌراوج هنع يورو «كوكم هنع يوُرو «نادم هنع يورو «دملا هنع َيوُر نم

 يتفتسملا لاح بسحي ناك نإو «هيف ةجح الف ًافالتخا اذه ناك نإف «نافيغر وأ ٌفيغر هنع ّيوُرو «ةلكأ

 ريدقت َّلُك ىلعف ؛كلذكف ليثمتلا ليبس ىلع كلذ ناك نإو «رهاظف ؛رّمكملاو فلاحلا لاح بسحبو

 .نيريدقتلا ىلع هيف ةجح ال

 ِماّيِص ني ٌةَيدْيَمظ :لاق هناحبس هللا نإف «بابلا اذه نم سيلف «ىذألا ةيدف يف ٌماعطإلا امأو :اولاق

 ٌدييقت يو يبنلا نع حصو .اهديقُي ملو ةثالثلا هذه قلطأ هناحبس ُهَللاو 143 :ةرقبلا] 4و ذأ َِكَدَص و

 ؛ عاص ٌفصِ نيكسم لكل «نيكاسم ةتسب ماعطإلا ُدييقتو «ةاش حبذب كسنلا دييقتو ؛مايأ ةثالثب مايصلا

بجوأ نكلو ؛نيكاسم ةتس ماعطإف :ىذألا ةيدف يف هناحبس لقي ملو
 ءاقلطم ًاموصو ؛ةقلطم ةقدص 

 .ةاشلاو ءمايألا ةثالثلاو ءِقْرَفلاب لَو يبنلا هنّيعف ءًاقلطم ًامدو

امنإ َجِرْحّملا نإف «بابلا اذه ريغ نِم هنإف :ديصلا ءازج امأو
 يهو ؛ماعطلا نم ديصلا ةميق جرخُي 

نُي امنإو «نيكاسملا ددع ىلإ اهيف رظنُي ال ٍفْلْثُم لَدَب اهنإف «ةرثكلاو ةلقلاب فلتخت
 غلبم ىلإ اهيف رظ

ع مهضعب ليضفتو مهماعطإ نم ىري ام ىلع نيكاسملا همعطُيف «ماعطلا
 اهيف ماعطلا ٌريدقتف ءضعب ىل

 .ًاردقم نيكسم لك هاطعُي ام سيلو ءرّثكيو ُنِقَي وهو «فلتملا بسح ىلع

 «بحلا ًاعرش هيلع اهل ُبجاولا ناك اذإ هنإف «نالطبلا يَ ًالطاب ًرمأ ٌمزلتسي ٌبححلاب ريدقتلا نإ مث

 «ةضواعم هولعجت مل نإو «ًارهاظ ًابر ناك ةضواعم اذه متلعج نإف زبخلا هلهأ معطي امنإ سانلا رثكأو

بلاط هئربُت مل اذإف ءاهئاربإو اهطاقسإب الإ هنم هُتمذ أربت ملف ءهنع ضْقْمَت ملو «هتمذ يف اهل تباث ُثحلاف
 هت

نإو «مدألاو زبخلا نم اهتجاح موي ّلك اهيلع هقافنإ عم ةليوط دم بحلاب
 ًانيد بحلا ناك امهّدحأ تام 

 . موي َّلُك هيلع قافنإلا ةعس عم ةكرتلا نم ذخْوُي «هيلع وأ هل

ملاو ةمكحلاو لدعلا ىلع ٌةَلتشملا ةلماكلا ةعيرشلا نأ مولعمو
 ءءابإلا ّلُك كلذ ىبأت ةحلص

ا نإ :لاقُي نأ ٌنِكِمُي الو «فرُعلاو لقعلا هٌعفدي امك عفدلا َّلُك هٌعفدتو
 هل يذلاب طّقست هتمذ يف يتلا ةقفنل

 لب ءاهتمذ يف تبثي ىتح اهنم هضرتقا الو اهايإ هعبي مل هنأ :امهدحأ «نيهجول مدألاو زبخلا نم اهيلع

و . ًاعرش كلذب بحلا نع ةضواعملا عانتمال «فيضلا مكح ىلع هيف هعم يه
 امل ءاهتمذ يف هّتوبث َرّدُق ول

 هنإ .نيهجولا دحأب ليق نإو اذه .امهقافتا ُدِتعت ةصاقملاو «ًاسنج نينيدلا فالتخال ءةّصاقملا تنكمأ

ةضواعم هنأل اهريغب الو مهاردب ال ًاقلطم ةقفنلا ىلع ةضواعملا ٌدوجي ال
 ء«بجي ملو ءرقتسي مل امع 

مزلا يضُمب رقتست ىتح اهيلع ٌةضواعملا ّحِصَت ال هنإف ءائيشف ًائيش بجت امنإ اهنإف
 امك اهنع ضواعيف «نا

 لاكشإلا اذه نم يعفاشلا باحصأ ٌضعب دجي مل املو «نويدلا نم ةمذلا يف رقتسم وه امع ضواعُي

 نيهجولا ىلوأ :«هررحم» يف يعفارلا لاق .اهتقفن تطقس تلكأ اذإ اهنأ حيحصلا :لاق ًاصلخم

 يعفارلا لاقو .هب ةجوزلا ءافتكاو ءرصمو رصع لك يف هيلع سانلا نايرجل يوونلا هححصو «ظوقسلا

 عوطتو «بجاولا وي مل هنأل ءطقست ال اهنأ امُهسيقأ «ناهجو هيف :«طسوألا» و ؛«ريبكلا حرشلا» يف

 مل ءاهل نذأي مل نإف ءاهُمُيت اهل نذأ يتلا ةديشرلا يف نيهجولا نيذهل نأب اوحّرصو «بجاوب سيل امب
 .ادحاو اهجو طقست

 ؛هاوكش دنع بويعلا نم هيف ام هميرغ يف لجرلا لوق زاوج ىلع ليلد دنه ثيدح يفو :لصف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لاي تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف يك همكح ركذ

 فلح ام يلابُي ال رجاف هنإ !هللا لوسر اي :همصخ يف رخآلا لوق كلذ ٌريظنو «ةبيغب سيل كلذ نأو
 . هيلع

 .مألاو ُبألا كلذكف ءامهئاريم ردق ىلع امهيلع ٌةقفنلاف «تنبو نبا وأ ؛دجو مأ وأ ءتخأو ّحأ هل ناك ول امك ءامهيلع ةقفنلا نإف ءناثراو امهو «ةدحاو ةجرد يف ىثنأو ركذ هل نم لك ىلع سايقلا ٌدَّرط هنأ :لوقلا اذه ٌبحاص معزو ءاهئاريم ردقب ةقفنلا نم مألا ىلع نأ «هيلإ تفتلي ال ذاش لوق الإ ءاملعلا نم عامجإ اذهو «مألا اهيف هُكراشُت الو فدالوأ ةقفنب بألا درفت ىلع ليلد هيفو
 ىضنقم وه اذهو «قافثإلاب مألا نود بألا درفني امك هّلُك اذهو «ةقفنلاب ةبصعلا ٌدارفنا حيحصلاو

 تنبلاو نبالا ةلأسم يف ةقفنلا :ةفينح وبأ لاقو .ثالثلا لئاسملا يف ثاريملا ردق ىلع اهنأ :ةيناثلاو .دمحأ نع تاياورلا ىدحإ يهو ؛ةبصعلا هنأل نبالا ىلع ثالثلا لئاسملا هذه يف ٌةقفنلا :يعفاشلا لاقف ؛نبا نباو تنب وأ ؛نباو مأ وأ «؛تنبو نبا عمتجا نإ كلذكو :ليلدلا يف ةحيحصلا يهو دمحأ نع تاياورلا ىدحإ وهو ءهدحو دجلا ىلع ٌةقفتلاف .بأ وأ دجو مأ عمتجا اذإ هنأ ىلع ٌيعفاشلا صن دقو :ءالولاب ثاريملاو توملا ةيالوو «حاكنلا ةيالوو «لقعلا لمحب ٌدرفنت ةبصعلا نإف «عرشلا دعاوق
 .قلطملا ثراولا هنأل «قافنإلاب ةبصعلا ٌدارفنا :ٌحيحصلاو ءاهيخأ عم ٌدبصع ُنوكت اهنأل «ٌتنبلا اهب درفنت : يعفاشلا لاقو ءدمحأ ٌلوق وهو «تنبلا ىلع يقابلاو «عبرلا مألا ىلع تنبو مأ ةلاسم يفو «برقأ اهنأل تنبلا ىلع ةقفنلا :نبا نباو تنب ةلأسم يفو «برقلا يف امهيواستل نافصن امهيلع

 .هيلع يه ْنَم اهايإ هعنم اذإ هسفنب اهذخأي نأ هل ةقفنلا هل نَمِل نأو «فورعملاب كلذ نأو «ةيافكلاب ةرّدقم براقألاو «ةجوزلا ةقفن نأ ىلع ٌليلد هيفو

 اذه ناك امنإو «هاوعد درجمب يعّدملا ىطعُي الو ؛ةّئيبلا اهلأسي مل لكي يبنلاو ءًارفاسم نكي مل دلبلا يف ًارضاح ناك نايفس ابأ نأل يف ليلد الو «بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع اذهب ٌجتحا دقو
 . لكي هنم ىوتف

 :هجوأ ةثالثل لدي الو «هايإ هدحج يذلا هقح ردقب هب رفظ اذإ هميرغ لام نم ذخأي نأ ناسنإلل نآو فشلا ةلأسم ىلع هب جتحا دقو

 الكب لمعو «ّذخألا ةجوزلل زّوجو «رفظلا ةلأسم يف ذخألا نم عنمف ءامهنيب ًاقرغم نيتلأسملا ىلع دمحأ صن اذهلو .2”هَكَئاَح ْنَم ْنُحَن َآلَو كَمَا نم ىلإ ٌةناَمألا ٌدأ» : لي ئبنلا لوق هلوانتي الف رهاظلا يف ةنايخ ٌدخألا نوكي الف ؛ةيجوزلا وهو ءرهاظ انه اه قحلا ٌببس نأ :اهّدحأ
 .نيثيدحلا

 ةّرضم كلذ يفو «قارفلا وأ قافنإلاب همزليف «مكاحلا ىلإ هعفرت نأ ةجوزلا ىلع قشي هنأ : يناثلا
 .اهقح ذخأ نم اهنكمت عم اهيلع

 .نيدلا قح فالخب مكاحلا ىلإ هعفرت وأ هديلع َنيِدتست نأ نكمُي ارقتسم ًادحاو ًاقح وه سيلف موي ّلُك ُةّدجتي اهقح نأ :ثلاثلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم .(1555) يذمرتلاو ,(ه9ه) دواد بأ هجرخأ )١(

 0و ور ل 1 01ش ة ل يب



 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف مكي همكح ركذ 11 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

ةجوزلا ةقفن نأ ىلع هذهل دنه ةصقب جتحا دقو :لصف
 نم اهنكمُي مل هنأل «نامزلا يضمب قست 

ال هنإ :اهلوق عم ةيافكلا ردق ني اهل ىضم ام ذخأ
هب عالت مل اهنأل ءاهيف َليلد الو .اهيفكي ام اهيطعُي 

 

م لبقتسملا يف ذخأت له : هتسفتسا امنإو «هتيلط الو
 .كلذب اهاتفأف ؟اهيفكي ا

 وأ ءامهالك نامزلا ٌّيضحب ناطٌفسي له «براقألاو تاجوزلا ةقفن يف ُسانلا فلتخا دقف ءدعبو

 ١ :لاوقأ ةثالث ىلع ؟تاجوزلا نود براقألا ُةقفن ظّقست وأ «ناطقسي ال

 .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو «ةفينح يبأ بهذم اذهو «نامزلا يضمب ناطقسي امهنأ : اهدحأ

جو اذهو ءلفط ُبيرقلا ناك اذإ ناطّمسي ال امهنأ :يناثلاو
 . ةيعفاشلل ه

ه اذهو ؛ةجوزلا ةقفن نود بيرقلا ٌةقفن طقست : ثلاشلاو
 دمحأو يعفاشلا بهذم نم ٌروهشملا و

 .كلامو
 ١

ا ناك اذإ :لاق نم مهنم «نامزلا يضمب هوطقسأ نيذلا مث
 ٌلوق اذهو ءطقست مل اهضرف دق ٌمكاحل

مب تطقس اذإ ًائْيَش اهبوجو يف مكاحلا ٌنضرف رّْؤُي ال :لاق نم مهنمو .ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب
 يض

فلا اوِرّرحم» يف تاكربلا وبأ هركذ يذلاو .نامزلا
 :لاقف كلف يف بيرقلا ةقفنو ةجوزلا ةقفن نيب قر

 . اهضرف دق ٌمكاحلا نوكي نأ الإ همزلي ال : هنعو « يضاملا ٌةقفن همزل «قفنُي ملو ّةدُم باغ اذإو

الإ تضرف نإو ىضم اميل همزلت الف «هبراقأ ُةقفن امأو
 وه اذهو . مكاحلا نذإب هيلع نادتسي نأ 

لا ةقفن بوجو يف مكاحلا ضرفل ريثأت ال هنأو «ٌُباوصلا
 امأ .ًاهيجوتو ًالقن نامزلا نم ىضم امل بيرق

لا يضمب بيرقلا ةقفن ٌرارقتسا هباحصأ ءامدق نع الو «دمحأ نع فرعُي ال هنإف «ٌلقنلا
 اهضرف اذإ نامز

 «بذهملا» بحاصك ءمهنم هبهذمل نيققحملاو هباحصأ ءامدقو «يعفاشلا نع الو ءمكاحلا

 الإ بتكلا هذه يف سيلو «رئاخذلا»و :«نايبلا»و ««بيذهتلا»و :«ةياهنلا»و ««لماشلا»و ««يواحلا»و

 ءازيجولا»و (طيسولا» يف مكاحلا اهَضَرَف اذإ اهّرارقتسا دجوُي امنإو «ضرف ءانثتسا نودب ظوقسلا

ملاو «هبيذهت» يف يسدقملا رصن حرص دقو ءهعورفو «يعفارلا حرشاو
 نب دمحمو («ةدعلا» يف يلماح

أب 'دمتعملا» يف يجيندنبلاو ؛«ديهمتلا» يف نامثع
 طوقسلا اولّلعو «مكاحلا اهضرف ولو رقتست ال اهن

 ليلعتلا اذهو هيلع قفنملا راسي عم بجت ال اذهلو «سفنلا ءايحإل ةاساوملا هجو ىلع بحت اهنأب

 عاتمإ بيرقلا ةقفن نأ كلذ ىلع لدي اممو :يلاعملا وبأ لاقو .ضرفت مل وأ تضرف ءاهظوقس بجوُي

 ىهتناو كيلمتلا هيف بجي ال امو «كيلمت ال
او .ةمذلا يف ًانيد هٌريصم لاحتسا ةيافكلا ىلإ

 اذهل دعبتس

امزلا يضمب ٌرِقتست ريغصلا ًةقفن نإ :لوقي نم لوق ليلعتلا
 ٌباجيإ نأ ةهج نم هفيعضت يف غلابو عن

عا مث «ضقانتم ىضم ام ضوع باجيإ عم ةيافكلا
اذإ ٠حصألا ىلع لمحلا ةروص يف اهريدقت نع رذت

 

هب ةعفتنم وأ اهل ةقحتسم لماحلا نآب هل ةقفنلا نإ : انلق
 مث ءردقتت :انلُق اذهلو :لاق .ةجوزلا ةقفنك يهف ا

 . ىهتنا . ًالصأ ًائيد ريصت الف امهريغ ةقفن امأ «ريغصلا دلولاو لمحلا يف اذه :لاق

 دقتعي نأ امإ :هنأل ءأرظن مكاحلا ضرف روصت يف نإف «ٌباوصلا وه ءالؤمل هلاق يذلا اذهو

 ريغ هنأ دقتعي ام مازلإو ,هفالخب مكحلا هل غسي مل ءدقتعي ناك نإف «ال وأ نامزلا يضمب اهظوقس

هب فرعي ال هنأ عم اهطوقس دقتعي ال ناك نإو «مزال
 باحصأل هجو ىلع ريغصلا لفطلا يف الإ لئاق 

 هب ٌديرَأ نإف عبار ًارمأ وأ ٌَريدقت وأ ءبجاولا تابثإ وأ «باجيإلا ضرفلاب ينعي نأ امإف :يعفاشلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليل تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف و همكح ركذ
 . هيف رظنيل هنايب نم دب الف عبار ثمأ هب ديرأ نإو .سبلي امم مهوسكيو .لكأي امم مهمعطُيف «فورعملاب ٌةقفنلا ٌبجاولا نأ ىلع تمدقت يتلا ةلدألا ةمداصُم ني ريدقتلا يف ام عم اذه «ةتبلا بجاولا يف هضرفل رثأ الف فتوبث الو هطوقس ىف ال ءناصقنلاو ةدايزلا نم بجاولا ةفص يف رّنْؤُي امنإ ٌريدقتلاف .بجاولا ةيدقت هب ديرأ نإو ءناّيِس ُهْبَدَعو هّضرفف «بجاولا تابثإ هب ديرأ نإ كلذكو ءهضرفل ّرثأ الو لصاحلا ٌليصحت وهف ؛ُباجيإلا

 يذلا وهو ءمكحلا لحم وه اذهف «نامزلا يضمب طوقسلا مدع وه دارُملا عيارلا ٌرمألا :ليق نإف
 .هب قّلعتو ءمكاحلا ٌمكح هيف رثأ

 .هتفص نع مكاحلا مكح هلزُي مل ًاعرش نامزلا يضمب هطوقس بجاولا اذه ةفص تناك اذإف ءهتفص نع ةيشلا ليزي ال مكاحلا مكح نأ ٌمولعمو .عامجإلا فالخف ءطوقسلا ٌمدع دقتعا نإو ؟هفالخب يضقيو مزلُي مث .طوقسلا ٌدِقتعي نأ ٌنكمُي فيكف :ليق
 .نامزلا يضم سفنب ال ضرفلا لجأل اهرارقتساب مكحي وهف «ترقتسا تَضِرُف نإف ءضرفي مل ام نامزلا يضمب ظوقسلا مكاحلا دقتعي نأ وهو ءرخآ مسق يقب :ليق نإف
 مل  عرشلاو ٌنحلا وه اذه نإو  نامزلا يضمب اهطوقس دقتعا اذإ هنإف ًائيش يدجُي ال اذه :ليق

 .رخآ ببسب ببسلا نع ءانغتسالاو دوصقملا لوصح عم هتليسوو ءءايحإلا ببس نم تاف امب عوجرلا يف ةدئاف الف ؛هئايحإ نم عراشلا ٌةوصقم لصح .بوجولا ُنمز ىضم اذإف ءهتجهُم ءايحإل ةقفنلا قحتسي ٌبيرقلاو ءهل هلذبب ماعطلا ٌبِحاص ُمَرلُيِو ءضوعلاب همزلي هنأ ارضوعلا هبحاص طعي ملو ءٌرارطضالا لاز ىتح ُهَْخأ قفتي ملف ءهضوعب رطضملل هب يضقف «رطضم رمش ماعط ٌبحاصو ءرطضم هيلإ عفارت ول ام ةباثمب الإ اذه امو «هتوبث مدعو هطوقس دقتعي امب مزلي نأ هل ْزْجي

 . هنيعب هومتركذ يذلا ىنعملا اذه لوصح عم ضرفُت مل ولو ؛نمزلا يضمب ٌرقتست اهنإف «ةجوزلا ٍةقفنب مكيلع ضقتني اذهف :ليق نإف
 يضمب ةجوزلا ةقفن ظوقسو .عامجإلا وأ صنلاب مكحلا مولعمب نوكي نأ دب ال ٌضقنلا :ليق

 :قورفب بيرقلا ةقفن نيبو اهنيب اوقّرف اهنوطقسُي ال نيذلاو ءاهناطقسُي ال ىرخألا ةياورلا يف دمحأو يعفاشلاو ءاهناطقسُي ةياور يف دمحأو ةفينح وبأف «عازن ةلأسم نامزلا
 .ةلص بيرقلا ةقفن نأ :اهدحأ
 . بيرقلا ةقفن فالخب راسعإلاو راسيلا عم بجت ةجوزلا ةقفن نأ : يناثلا
 . هتجاحو هراسعإ عم الإ بجت ال بيرقلا ةقفنو ءاهلامب اهئانغتسا عم بجت ةجوزلا ةقفن نأ :كثلاثلا

 ةنسلاو باتكلاب تبجو ٌةقفن هذه :هللا همحر رذنملا نبا لاق .فلاخم مهنم كلذ يف هنع هللا يضر رمع فلاخُي ملو «ىضم ام ةقفنب اوئعب اوقلط نإف ءاوقلطُي وأ اوقفنُي نأب مهرمأف «مهئاسن نع اوباغ لاجر يف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك هنأ هنع هللا يضر رمع نع حصف ؛ىضم ام ةقفن بيرقلل بجوأ هنأ طق مهنم دحأ نع فرعُي الو «ىضم ام ةقفن ةجوزلل اوبجوأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ : عبارلا
 . اهلثمب الإ ججحلا هذهب بجو ام لوزي الو .عامجإلاو
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 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف ِكَي همكح ركذ للاخ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

سا ريح يلق يف داعملا داز
 0س 

هيطعُي ال نايفس ابأ نأ كي يبنلا ىلإ دنه تكش دق :نوطقسملا لاق
 ذخأت نأ اهل حابأف ءاهتيافك ا

 امنإ ةضواعملاف «ةضواعم ةقفن اهنإ :مكلوقو :ىضم ام ذخأ اهل زّوَجُي ملو «ةيافكلا ردق لبقتسملا يف

ع ةلمج نم يهف ءريسألاك هدنع ٌةيناع يهف «هسبح يف اهنوكل ةقفنلا امنإو «قادصلاب يه
 اهُئقفنو ؛هلاي

ءرخآلل لصحي ام لثم عاتمتسالا نم هل ٌلّصحي نيجوزلا نم لكف الإو ؛ةاساوم
 ىلع اهضواع دقو 

لإل هجو الف ىضم ام ةقفن نع تنغتسا اذإف ءرهملا
 ةقفنك ةجوزلا ةقفن لعج هلي ئبنلاو هب جوزلا ماز

فن ءايحإل ةاساوم فورعملاب تبجو امنإ ةثالثلا عاونألاف «قيقرلا ةقفنكو «فورعملاب بيرقلا
 وه نم س

 جوزلا مازلإل هجو الف «نامزلا يضمب اهنع ىنغتسا اذإف «ةبارقو محر هنيبو هنيب نمو «هسبحو هكلم يف

لذ ىلع هسبحو ىضم ام ةقفن همازلإ يف فورعم أو ءاهب
 « سبحلا لوطب هبيذعتو «هيلع قييضتلاو «ك

 ٍةبيغو ءاهنع اهجوز عاطقناب نادخألا ٍةرِشْعَو جورخلاو لوخدلا نِم اهراطوأ ءاضقل ةجوزلا ضيرعتو

 ُجْعَتَل جورفلا نإ ىتح هللا الإ هملعي ال ام رشتنملا داسفلا نم كلذ ىفو «عقاولا وه امك ءاهيلع هرظن

 ءاهراطوأ يف اهبييستو ءاهنع اهنوصي نمو اهتامح سبح نم هللا ىلإ
 اذهل هللا ٌعرش يتأي نأ هللا ذاعمو

 اوثعبي نأ اوقلط اذإ ججاوزألا باطخلا نب رمُع رمأ امنإو ءهُران ترعتساو «هرارش راطتسا دق يذلا داسفلا

ُي الو ء ىضم ام ةّقفن اوضرفي نأ اوُمِدَق اذإ مهرمأي ملو « ىضم ام ةقفنب
 الو «ةتبلا يباحص نع كلذ ُفَرْع

 ةقفنلا ىلإ ٌجوزلا داع اذإ اهب مازلإلا ةيلكلاب اهعاطقناو قالطلا دعب ةيضاملا ةقفنلاب مازلإلا نم ُمزلي

 بجت ةجوزلا ٌةقفنو «حيحص ٌريغ رخآلاب امهدحأ ٌرابتعاف «هيلإ جاتحت ام لكب ةجوزلا لبقتساو «ةماقإلاو

تقو يضمب هنع تنغتسا دقف ىضم امو «بيرقلا ٍةقفنك يهف «مويب ًاموي
 ءهب جوزلا مازلإل ةجو الف «ه

 اذهو .ةمحرلاو ةدوملا نم امهنيب هللا هلعج ام ٌدِض وهو :نيجوزلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا أشنم كلذو

باحصأ حرص دقو «هريغ ٌةعيرشلا يضتقت ال يذلا ٌراتخملا ٌحيحصلا وه ٌنوقلا
 ةوسك نأب يعفاشلا ٌ

 .نيهجو كلذ يف مهل نإف «كيلمت ال عاتمإ امهنإ :ليق اذإ نامزلا يضمب ناطّقسي اهنكسو ةجوزلا

 هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك يف هل لصأ الف «مهاردلا ٌضرف امأو :لصف
 نم دحأ نع الو لي

أ هيلع ّصن الو «مهيعبات الو «نيعباتلا الو «ةتبلا مهنع هللا يضر ةباحصلا
 الو «ةعبرألا ةمئألا نم ٌدح

 ٌضرف ركذ نم انوٌدجوأف ءانرهظأ نيب ةمئألا ُمالكو «نئسلاو راثآلا بتُت هذهو «مالسإلا ةمثأ نم مهُريغ

 ٌضرف فورعملا نم سيلو «فورعملاب قيقرلاو تاجوزلاو براقألا ةقفن بجوأ هناحبس هللاو «مهاردلا

كأي امم مهمعطُي نأ عرشلا ٌبحاص هيلع صن يذلا فورعملا لب ءمهاردلا
 ءُسَبْلَي امم مهوسكيو ؛ل

.ركنملا نم قفنملا ىلع مهاردلا ٌضرفو ءاذه ىوس فورعملا سيل
 الو بجاولا نم ٌمهاردلا تسيلو 

قألا ةقفن نإف «كلمي ملو رقتسي مل امع ٌضايتعالا ّحصّي الو .هضوع
 ًاموي بجت امنإ تاجوزلاو برا

 ًاضوع ٌلعجت مهاردلا نإف «بيرقلاو جوزلا ىضر ريغب اهنع ٌةضواعملا حصت مل ةرقتسم تناك ولو ءًامويف

 ىلع ربجُي فيكف ءروهمجلا دنع داتعملا ُماعطلا وأ «يعفاشلا دنع وبلا امإ وهو «يلصألا بجاولا نع

 فلاخم اذهف «كلذ ىلع هل عرشلا بحاص رابجإ الو ءهاضر ريغ نم مهاردب كلذ ىلع ةضواعملا

 زاج كلذ ىلع هيلع قفنملاو ُقِفنملا قفتا نإ نكلو «دابعلا حلاصمو «ةمئألا صوصنو ؛عرشلا دعاوقل

هل ةبجاولا ةقفنلا نع ةجوزلا ضايتعا زاوج يف هنأ عم اذه ءامهقافتاب
 يمئاشلا بهذم يف فورعم عازن ا

ع ٌضاتعت الف ءاضوع ةمذلا يف تبث ماعط اهتقفن نأل «ضاتعت ال :ليقف .هريغو
 «ضبقلا لبق هن

لو بايث الو مهاردب ال ضايتعالا زوجي الف اذه ىلعو ءهيف ملسملاك
 ريغب ٌضاتعت : ليقو «ةتبلا ءيش ا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١157 رسعا اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نيكمت يف

 . اهرارقتسا ملعُي الف «طوقسلا ددصب اهنأل ءادحاو ًاهجو مهدنع حصي مل «لبقتسملا نع ناك نإف «يضاملا نع ضايتعالا ناك اذإ اذه ءابر امهب ّضايتعالا نإف «قيقدلاو زبخلا

 لَم نلا لوسر مكح نم يور ام ركذ
 اهتقفنب رسعأ اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نيكمت يف

 ."0ةريره يبأ سيك ْنِم اذه ال :لاق ؟ِكَو هللا لوسر نم اذه ٌتعمس ةريره ابأ اي :اولاق ؟ينعدت نم ىلإ «ينمعطأ :ٌدلولا لوقيو «ينليعتساو ينمعطأ :ٌُدبعلا لوقيو ءيّقلطُت نأ امإو «ينَمِيطُت نأ امإ :ٌةأرملا لوقت هُلوُعَت ْنَمب أدباو «ىَلْسلا ديلا ّنِم ٌرْي اًيلعلا ُدّيلاو ءىَنِغ ِرْهَظ ْنَع ناك ام» :ظفل يفو «كَئنِغ كرت اَم ةَكَدَّصلا ْلَصْفَأ" : غلي هللا لوسر لاق :لاق ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ,؛هحيحص»١ يف يراخبلا ىور

 .ناتقث دمحمو ديعسو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .حلاص يبأ نع .ملسأ نب ديز نع «نالجع نب دمحم نع «بويأ نب ديعس ثيدح نم هدنع وهو ءاذكه يئاسنلا باتك خسن عيمج يف اذهو ."”ينكُرُت نم ئلإ ؛يننملظأ :ُلوُقي َكُدَلَو ينلونتْساَو ينيطظأ :ُلوُقَي َكُمِواَح «ينْئراَك ًالاو ينئظأ :ُلوُقَت َكَُآَرْما» :لاق ؟هللا لوسر اي ٌلوعأ نم :ليقف .«ُلوُعَت ْنَمِي أَدباو» :هيف لاقو ةهباتك؛ يف ثيدحلا اذه يئاسنلا ركذو

 نب نابيش انثدح ءرطم نب رشب نب دمحم انثدح .يعفاشلا ركب وبأ انئدح :2 ينطقرادلا لاقو
 .ثيدحلا «ينفْلط ْآ يننمظأ : اَهِجْوَرِ ُلوُت ةارَملاد :لاق كي ّيبنلا نأ «ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع «مصاع نع «ةملس نب دامح انثدح «خورف

 ,روصنم نب قاحسإ انئدح .يدروابلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «زازخلا يلع نب دمحأ انربخأ :اولاق «يلع نب ليعامسإو ءعناق نب يقابلا ُدبعو «كامسلا نب دمحأ نب ٌَنامثُع انثدح :ينطقرادلا لاقو
 «حلاص يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع ؛ةملس نب دامح ىلإ دانسإلا اذهيو .اَمُهَنْيَب ُقْرَفُي :لاق ؛هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجرلا يف ؛بيسملا نب ديعس نع ؛ديعس نب ىيحي نع ؛ةملس نب دامح انثدح
 ,؟2هلثم لي يبنلا نع دنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اذهو .ةنس :لاق ؟ةّنُس :تلق .معن :لاق ؟امهنيب ُقِّفُيَأ .هتأرما ىلع ُنِفْنُي ام ٌدِجَي ال لجرلا نع بيسملا نب ديعس ٌتلأس :لاق «دانزلا يبأ نع «نايفس انثدح :(هنئس» يف روصنم نب ديعس لاقو
 .بيسملا نب ديعس ليسارم نم نوكي نأ هتياغف كلو هللا لوسر ةنس ىلإ فرصني

 :لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخاو
 . اهقالط ىلع َريْجَأ .هتأرما ىلع قفنُي ام ٌلجرلا دجي مل اذإ :لاق «بيسملا نبا نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي نع نايفس ىور قّلطُي وأ َقِفْنُي نأ ىلع ربجُي هنأ : اهدحأ
 يبس سس

 .(ة909) ؟ىربكلا» يف يئاسنلا اذكو ,(0709) يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةمدقتملا ةياورلا حيحصلاو ؛(4؟١1) ؟ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (1)
 والرمل م

 ينغملا رظنا .قاوملا نبا نبا هلعأ نكل ره ينطق ,؟9/6 «ىنغملا قيلعت» رظنا .قاوملا نباو ناطقلا نبا هلعأ نكل ؛نسحلا هدانسإ رهاظو 417/7 مطقرادلا هجرخأ (5)
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 رسعأ اذإ اهجوز قارف نم ةارملا نيكمت يف 1١1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

لا سا سمسا
 

ف لجؤي :لاق هنكل «كلام ٌلوق اهو «مكاحلا هيلع اهلي منإ :يناثل
 ًارهش ةقفنلا مدع ي

 مكاحلا هيلع اهقلطُي مث ؛نيماع قادصلا يفو ءرهطت ىتح َررْعُأ ٌضئاح يهو ٌلجألا ىضقنا نإف «هوحنو

 . اهّعاجترا هلف ةدعلا يف رسيأ نإف «ةيعجر ةقلط

 اهل ًائيد ٍرِسْعُملا ةقفن ىقبتو ؛هعم تماقأ تءاش نإ ريخت ةجوزلا نأ :امهدحأ :نالوق يعفاشللو

 تخسف تءاش نإو ءاهُقفن تطقس هتكمُت مل نإو ءاهسفن نو هتنكمأ اذإ اذه :هباحصأ لاق .هنمذ يف

اهنع هّدي ٌجوزلا عفري نكل «خسفت نأ اهل سيل :يناثلا لوقلاو .حاكنلا
 ُكِلمت اهنأ بهذملاو ءٌبِتكتل 

 . خسفلا

 :ناهجو هيف ؟خسف وأ ٌقالط وه لهو :اولاق

أ اهلي نأ همزلُي ىتح يضاقلا ىلإ عفرلا نم د الف «قالط هنأ : امهدحأ
 قلط ىبأ نإف «قفني و

 .ةثلاث هيلع قلط ءاهعجار نإف ءةيناث هيلع َّنَّلط ءاهعجار نإف «ٌةيعجر ٌةقلط هيلع مكاحلا

سعإلا تبثيل مكاحلا ىلإ عفرلا نم دب الف خسف هنأ : يناغلاو
 تراتخا نإو يه خسفت مث ٌرا

حسفلا كلمت لهو موي لك اهُبوجو ددجتي ةقفنلا نآل «هتكلم ٌحسفلا تدارأ مث :ماقملا
 الوأ لاحلا يف ّ

 . يناثلا مهدنع حيحصلا :نالوق هيف ؟مايأ ةثالث يضم دعب الإ كلمت
 ثلاثلا مويلا يف دجو ولف :اولاق

 يبأ نب دامح لاقو .ناهجو هيف ؟لاهمإلا اذه ٌفانئتسا بجي لهف «عبارلا مويلا ٌةقفن هيلع رَّذعتو اهتقفن

 وأ رهش هل برضُي :زيزعلا دبع نب رمع لاقو .نيّئعلا ىلع ًاسايق ؛خسفي مث ةنس لجؤي :ناميلس

 ٌرّيخت ةأرملا نأ :هبهذم رهاظ يهو امهادحإ :ناتياور دمحأ نعو .هوحنو ٌرهشلا :كلام لاقو .نارهش

احلا ىلإ هتعفر خسفلا تراتخخا نإف «خسفلا نيبو هعم ماقملا نيب
 هيلع خسفي نأ نيب مكاحلا يخيف «مك

 الو قالط ال خسف وهف ءخسفلا يف نذأ وأ خسف نإف .خسفلا يف اهل َنذأي وأ «قالطلا ىلع هربجي وأ

إف ءاهُّتعجر هلف ءايعجر قلطف قالطلا ىلع هربجأ نإو «ةدعلا يف رسيأ نإو هل ةعجر
 وهو اهعجار ن

إو ءاثلاثو ًايناث هيلع خسف «خسفلا تبلطف ءاهيلع قافنإلا نم عنتما وأ ٌرِيْغُم
 عم هعم ماقملا تيضر ن

لا تراتخا مث «هترسُعب ةملاع هتجوزت وأ «ٌخسفلا اهل ادب مث «هترسُع
 .كلذ اهلف «خسف

يعضوملا يف ٌحسفلا اهل سيل هنأ دمحأ مالك ٌرهاظو :يضاقلا لاق
 لوق وهو ءاهّرايخ لطبيو «ن

فلا كلمت ملف «هب ٌةملاع دقعلا يف تلخدو «هبيعب تيضر اهنأل كلام
 ًةملاع ًانيلع تجّوزت ول امك «ٌعس

 .ةجحلاو بهذملا ىضتقم وه يضاقلا هلاق يذلا اذه .ًانيَّنِع هب تيضر دق :دقعلا دعب تلاقو هتّنعب

 ٌخسفلا اهل ُدّدجتيف «موي لك ٌدّدجتم اهّقح :اولاق ماقملاب تيضر نإو خسفلا اهل :اولاق نيذلاو

طاقسإك طقسي ملف «نامزلا نم هيف بجي مل اميف اهقح ظاقسإ نّمضتي اهاضر نألو :اولاق . اهقح ٍددجتب
 

 دقعلا لبق اهتطقسأ ول كلذكو «طقست مل ةلبقتسملا ةقفنلا تطقسأ ول كلذكو :اولاق . عيبلا لبق ةعفشلا

 طقسي مل اهبوجو طقسي مل اذإو «طقسي مل هلبق رهملا تطقسأ ول كلذكو «ةقفن الب تيضرو ةلمج

 اذإ ءاذه عمو ءدّدجتي عامجلا يف اهقح نأب كلذ نع اوُباجأ طوقسلاب اولاق نيذلاو .هب تباثلا ٌحسفلا

 .هيف ٌعوجرلا ِكِلْمَت ملو طقس َّنُعلاِب خسفلا نم اهقح تطقسأ

باث الو «هيلع قفتم ريغ لصأ ىلع ّنمايق اهتقفن طاقسإ ىلع َكلذ مكّسايقو : ولاق
 لب «ليلدلاب ت

لا نع خص امك ؛عيبلا لبق اهطاقسإب ةعفشلا طوقس ىلع كدي ”يلدلا
 نأ هل لحي ال٠ :لاق هنأ كي ي



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1155 رسعأ اذإ اهِجوز قارف نم ةأرملا نيكمت يف

 . سايقلا عنتما قرف امهنيب ناك نإو ؛نيمكحلا نيب انيوسو «نيطاقسإلا نيب قرف الف فالخ اهيف ناك نإو .عامجإ ةلأسملا يف ناك نإ اذه «هيبس داقعنا دعب هطاقسإك ةّيلكلاب هببس داقعنا لبق ٌقحلا طاقسإ سيلف «طقسي مل «ُهلبق ّرهملا طقسأ وأ ؛حاكتلا لبق اهطقسأ ول :هلوق امأو «قرف الو ءاوس ةقفنلا نم ةأرملا قح ددجتك «تقو لك عافتنالاب هَّنح دّدجتو ءاذه دعب ٌحسفلا هل نكي مل .خسفلا كرت راتخا مث هب ٌمِلَع وأ «هيلع لخد اذإ ٌرجأتسملا نإف «ةرجؤملا نيعلا يف بيعلاب اذه ٌضقتني مث ؛ةعفشلاك ءهتوبث لبق هطاقسإب طقسف ءررضلا عفدل ”ايخ :لوقنو .طاقسإلاب ةقفتلا نم اهقح طوقسل ًالصأ اذه لعجيف ذئنيحو .هدعب اهُيلط ُكِلِمي مل عيبلا لبق اهطقسأ اذإ هنأ يف ٌميرص اذهو .''”عْيبلاب نَحَأ وه هْنِووُي ْمَلو هعاب نإف ؛ٌةكيِرَش نوي ىتح ٌعيِبي
 ريغب اهسبح يف نآل ءاهسفن ىلع هقفنُت ام لصحتو ءاهل ٌبييتكتل اهليبس ٌةيلخت هيلعو «هيلإ هّميلست بجي مل عيبملا نمثي يرتشملا رسعأ ول امك ءهُميلست اهمزلي ملف ءدضوع اهيلإ ملسُي مل هنأل «عاتمتسالا نم هئيكمت اهُمِزلي ال اذه ىلعو .هيبحاصو ةفينح يبأ لوق اذهو حفلا اهل سيل :ىرخأ ةياور هنعو
 .فلخلاو فلسلا نم ةعامج ٌلوق اذهو ءاهّسيح ْفِلْمَي مل اذهو اذه ىفتنا اذإف ءاهيلع هل بجاولا عاتمتسالا ىلإ هتجاحلو .ةوسكلاو ةقفنلا ني هنم اهل ذي ال اًبع اهاتغأو «ةنؤملا اهافك اذإ هكلمي امنإ هنأل ءاهسبح ُكِلمي ال :ًاضيأ اوُلاق دق :ليق ؟اهسبح كلمي ًالهف ًةرسوم تناك ولف :ليق نإف
 ؟امهنيب قّرفيأ تأرما ىلع قفنُي ام دجي ال لجر نع يرهزلا ُتلأس :لاق ءرمعم نع «قازرلا دبع ركذو . عاطتسا ام اهيلع قفنُيو ءٌريصتو هللا يقّتتو هيساوُت :لاق هتأرما ةقفن نع ٌرِجْعي لجرلا يف لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع «ةعامج نع «ةملس نب دامح ىورو .اهقلطُي نأ اهل سيل «تدجو ام الإ اهل سيل :لاق «ةقفنلا نِ هتأرما ٌحلصي ام دجي ال نمع ءاطع ُتلأس :لاق جيرُج نبا نع قازرلا دبع ركذ

 قرف نم لوقب ذخأت الو ربصتلف «تّيلثبا ةأرما يه :لاق ؛اهتقفنب اهجوز ٌرِيعُي ةأرملا يف «يروثلا نايفس نع «قازرلا ٌدبع ركذو .ءاوس يرهزلا لوق ُلثم زيزعلا دبع نب رمع نع ينغلبو :رمعم لاق .[7 :قالطلا] « 05 راش دي لا لمخيم أه ام الإ انك هلل تي ال) : التو ءاسهنيب قّرفي الو هب ينأتست :لات عرب سار تس

 .اهادحإ هذه «تاياور ُثالث زيزعلا دبع نب رمُع نع :ٌتلق
 .اهنيبو هنيب اوقرف «لجألا كلذ ىلإ اهيلع قفنُي مل نإف «نيرهش وأ ًارهش ًالجأ هل اوبرضا : اهيلع نفي ال هنأ هيلإ تكش ةأرما جوزل لوقي زيزعلا دبع نب رمع تدهش :لاق هيبأ نع «دانّرلا يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛بهو نبا ىور :ةيناثلاو
 بسسس _ لل ٌتكردأ :كلام لاقف ءٌهُريغو كلام اهيف رظانت دقو . مِهّلُك رهاظلا لهأ ٌبهذم قيرفتلا مدعب لوقلاو .كلهأب بهذا ؟عنصأ يذلا امف :لاق .معن :لاق ؟هُكِرعَت تنأو هتحكنأ :رمع لاقف «ءيش يل سيل هنأ ُملْعَي وهو ينحكنأ :لاقف ءىتأف ءجوزلا ىلإ لسرأف ءاهيلع قفنُي ال ًالجر هتنبا حكنأ هنأب زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ىكش ًالجر نأ ,نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةعيهل نبا نع «بهو نبا ركذو :ةثلاثلاو

 .رباج ثيدح نم ء(174) (1508) ملسم هجرخأ 20



 رسعا اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نيكمت يف 11 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
ل ااا هيما ريك يده يف داعملا دار

 ه

 مهنع هللا يضر ةباحصلا تناك دق :هل ليقف ءامهنيب َّقْرُق هتأرما ىلع لجرلا قفنُي مل اذإ :نولوقي ّسانلا

 .ٌءاجر هتجوزت امنإ «كلذك مويلا ُنسانلا سيل :كلام لاقف ءنوجاتحيو َنوُرِسعُي

 نكي ملو «هللا دنع امو «ةرخآلا ٌرادلا َنْدِرُي َّنُك مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاسن نأ :همالك ىنعمو

 امنإف ؛مويلا ءاسنلا امأو «كلذك اوناك نهجاوزأ نأل «نهجاوزأ رسْعب نيلابُي نكي ملف ءايندلا ّنُهٌّدارم

 اذه راصف ءايندلا ءاجر ىلع مويلا لخدت امنإ ةأرملاف «مهتوسكو مهتقفنو جاوزألا ايند ءاجر نجوزتي

 ّيفرعلا طرشلاو ءدقعلا يف طورشملاك مهئاسنو ةباحصلا فرع ناكو .دقعلا يف طورشملاك ٌفورعملا

 .هروغ مهفيو همهفي مل نم اذه هّمالك كلام ىلع ركنأ امنإو .يظفللاك هبهذم لصأ يف

 بهذم اذهو «هقفنُي ام ّدجي ىتح سبح ةقفنلاب رسعأ اذإ جوزلا نأ وهو ءرخآ بهذم ةلأسملا يفو

 .ةرصبلا يضاق يربنعلا نسحلا نب هللا ديِبُع نع امهريغو «ينغملا» بحاصو مزح نبا نع سانلا هاكح

 ؟هلهأ نع دعبلا باذعو «رقفلا باذعو نجسلا باذع نيب هيلع عمجُيو نجسُي ءيش يأل !بجعلا هللايو

 . اذه لوقي ملعلا ةحئار مش نم نظأ امو «ميظع ناتهب اذه كناحبس

 اذهو ءهسفن ةقفن نع ًازجاع ناك اذإ هيلع قافنإلا ُتَْلَكُت ًءأرملا نأ وهو ءرخخآ بهذم ةلأسملا يفو

 جوزلا زجع نإف :«ىلحملا» يف لاق .يربنعلا بهذم نم كش الب ٌريخ وهو «مزح نب دمحم يبأ ٌبهذم

 ٌلوق كلذ ٌناهرب ءرسيأ نإ كلذ نم ءيشب عجرت الو «هيلع ةقفنلا تّلُك «ٌةينغ هّأرماو ءهسفن ةقفن نع

 ال اهو اهَلَو دآم ا هنو الإ نت كلت ] 'نؤزتلاب غون يهني 4 ملؤلا لقول :لسجو زسع هللا
 ًابجع ايو .نآرقلا صنب ٌةقفنلا اهيلعف «ةئراو ٌةجوزلاف [8 :ةرقبلا] © َكِلَد لكِ ِثياَوْلا َلَعَو ولو وَ وو

 مل ِدوُلوْلأ َلَعَول :لاق هناحبس هللا نإف «همهف ام ٌفالخ اهنم هل نيبتل ةيآلا ٌقايس لمأت ول ءدمحم يبأل

 لعجف ؛#ْهكِلَو لكي ثرازلا لعَرط :لاق مث ءكش الب تاجوزلا ٌريمض اذهو «ةنيئتلأب َمييوتكي فن
 ىلع ام لثم فورعملاب نهتوسكو تادلاولا قزر نم دلولا ِثراو وأ ؛هل دولوملا ثراو ىلع هناحبُس

 ؟هيلإ بهذ ام ىلع اهمومع لمحي ىتح تاجوزلا ريغ ىلع ةقفن ةيآلا يف نيأف «ثوروُملا

 فيَ مدر ِّنَلَع ٌرِدُك نمو ْوَِعَس ني َْوَمَس رذ قِبل :ىلاعت هلوقب راسعإلاب خسفلا ري مل نم جتحاو

 «لاحلا هذه يف ةقفنلا هللا هفلكُي مل اذإو :اولاق 17 :قالطلا] 4َهَتاَع 1م الإ انك أ تلكم 1 ْذمأ هكا: آي

 . كلذب هبيذعتو هنكسو هّبح نيبو هنيب قيرفتلل ًاببس نوكي الف «هكرتب مثأي ملو «هيلع بجي ال ام كرت دقف
 رمعو ركب وبأ لخد «رباج نع «ريبزلا يبأ ثيدح نم :3) (هحيحص» يف ملسم ىور دقو :اولاق

 :ركب وبأ َلاقف ءاتكاس ًامجاو هؤاسن هلوح ًاسلاج هادجوف كي هللا لوسر ىلع امهنع هللا يضر

 غلي هللا لوسر َكِحّضف ءاهقنع ٌتأجوف ءاهيلإ ٌثمقف ةقفنلا ينتلأس ةجراخخ تنب ٌتيأر ول !هللا لوسر اي

 ةصفح ىلإ رمع ماقو ءاهقنُ أجي ةشئاع ىلإ ركب وبأ ماقف ةقفنلا يننلأسُي ىرت امك يلْؤَح نهد :لاقو

 ًائيش لي هللا لوسر ُلأسن ال هللاو :نلقف ءهدنع سيل املي هللا لوسر ّئلأست :ٌلوقي امهالك ءاهقنع أجي

 .ثيدحلا ركذو ًارهش غلي هللا ٌلوسر ّنُهلزتعا مث ءهدنع سيل ام ًادبأ

 ٌةقفن هالأس ذإ وكي هللا ٍلوسر ةرضحب امهيتنبا نابرضي امهنع هللا يضر رمعو ركب ربأ اذهف :اولاق
 هنأ ىلع ٌلدف «كلذ ىلعةلي هللا ٌلوسر امهّدقُّيو «قحلل نيتبلاط ايرضي نأ لاحملا نمو ءاهّدجي ال

 )١( مقرب )01408.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الح رسعا اذإ اهجوز قارف نم ةارملا نيكمت يف

 َتِْعُملا َرِظْنُب نأ نيَّدلا بحاص هناحبس هللا رمأ دقو ءاهل لحي الو هبلط اهل سيل ام مدعب حاكتلا خيسف نم ٌةارملا ٌنكمت فيكف «ًالطاب اهل امِهّبلط ناك اذإو ءراسعإلا لاح يف ةقفنلا نم هاتبلط اميف امهل نحال
 نإ اذه ءنآرقلا صنب ِةَرَسْيَملا ىلإ جوزلا راظنإب ةرومأم ٌةأرملاو ءانيد نوكت نأ ةقفنلا ةياغو «ةرسيملا ىلإ
 .دعبأو دعبأ خسفلاف نامزلا يضمب طقست :ليق نإو «جوزلا ةمذ يف تبثت :ليق

 فقح كرتب ِةَقَدَّصلا ىلإ هبدنو «رسعملا ىلع ٌربصلا ٌّنحلا بحاص ىلع ٌبجوأ ىلاعت هللاف :اولاق
 ؛ءاوسب ًءاوس اهل ىلاعت هللا لاق امك ةأرملا هذهل ٌلوقن نحنو «هل هحبُي مل ٌروجف نيرمألا نيذه ادع امو
 .نيرمألا نيذه ادع اميف ِكَّل ٌّقح الو ءيقَّدَصَت نأ امإو «ةرسيملا ىلإ هيرظنُت نأ امإ

 امف ءمهيرسوم ٍفاعضأ فاعضأ مهوٌرِسعُم ناكو ٌنِسوملاو ٌرِسُْملا ةباحصلا يف لزي ملو اولاق
 تءاش نإف ءاهل قح ّحسفلا نأ اهملعأ الو ءاهجوز راسعإب خسفلا نم ةدحاو ٌةأرما طق لكي ئيبنلا نكم
 «نهقح نكرت جاوزألا نأ ٌبهف «هرمأب ىلاعت هللا نع ماكحألا ٌعرشي وهو (تَحَسَف تءاش نإو «؛تربص
 ىتح ةقفنلاب هنيلاطُي نيملاعلا ءاسن ٌريخ ِككَي هؤاسن ءالؤهو ءاهقحب ُبِلاطُت ٌةدحاو ٌةأرما نهيف ناك امفأ
 نأ ٍوعْرش يف رقتسملا نم ناك ولف «نهيلع ِهَِدَجْوَم ةدش نم ًارهش نهيلع لدي الأ تفلحو « هنبضغأ
 نود هُترورض ام هيلإ عفُر دقو «ةدحاو ةأرما نم ولو كلذ هيلإ عفرل اهجوز راسعإب ٌحسفلا ُكِلمت ةأرملا
 نب نمحرلا دبع ةعافر دعب ٌتحكن ينإ :ةعافر ةأرما هل تلاقو «حاكنلا دقف نم ةقفنلا دقف ةرورض
 ةياغ يف مهيف ناك اذه نأ مولعملا نمو . اهنيبو هنيب ٌقّرَمُي نأ ديِرُت «بوثلا ٍةيْدُه لْثِم هعم ام نإو ءربيزلا
 .راسعإلاب اهنيبو هنيب قّرفي نأ ةدحاو ةأرما هنم تبلط امف ءراسعإلا ىلإ ةبسنلاب ةردُتلا

 ناك ولف «ٌتقولا ينغتسيو تقولا لجرلا ٌرِقتفيف ءدايعلل نيتّيطم ىنغلاو رقفلا هللا لعج دقو :اولاق
 ديب قارفلا ناكو «ملاعلا رثكأ ةحكنأ تخسفو ءّرشلا مقافتو البلا معل هتأرما هيلع تخسف رقتفا نم ّلُك
 !؟ًانايحأ ةقفنلا زوعيو ٌةرْسُع ُهْبِصُت مل يذلا نمف ءءاسُنلا رثكأ

 ني ٌجوزلا نكمي مل ءعامجلاب ترسعأو ؛لواطتم ضرمب عاتمتسالا ةأرملا نم رَّذعت ولو :اولاق
 ؟عاتمتسالا نع ًاضوع نوكت نأ اهُتياغ يتلا ةقفنلا نع هراسعإب خسفلا ني اهنوئكمُي فيكف ؛ءطولاب هتجوز راسعإ عم ةلماك ةقفنلا هيلع نوبجوُي لب «حاكنلا خسف

 «ينقلط الإو ٌيلع قفنأ :لوقت كتأرما :هلوق نأب هيف حرص دقف «ةريره يبأ ٌتيدح امأو :اولاق
 مث :لاقو ءديعس يبأ نب ديعس هنع هاورو .هنع «حيحصلا» يف اذهو للي يبنلا مالك نم ال «هسيك نم
 .ةدايزلا ركذف «لوقت كّتأرما :ثيدحلا اذهب ثدح اذإ ةريره وبأ لوقي

 كَ يبنلا نع «ةريره يبأ نع «حلاص يبأ نع .ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح ٌثيدح امأو
 يبأ نع هلاوحأ ٌُنسحأو ءًالصأ كي يبنلا نع ًنوكي نأ ٌلمتحي ال ركنم ٌثيدحف ءامهنيب قرفُي :لاق «هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجرلا يف بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي ثيدح ىلإ راشأف .هلثمب
 كتأرما :هنع هللا يضر ةريره يبأ لوق دارأو «ىنعملاب يوُر هنأ رهاظلاو . ًافوقوم هنع هللا يضر ةريره
 دجي ال لجرلا نع لئس هنأ «ك يبنلا نع ةريره يبأ دنع ّنوكي نأ امأو «ينقلط وأ ينمعطأ :لوقت
 الو «ةريره وبأ هعمس الو وي هللا ٌلوسر اذه لاق ام ِهّللاوف ءامهنيب قرفُي :لاقف :هتأرما ىلع ُقِفَنُي ام
 ««ينقلط الإو ينمعطأ لوقت كّئأرما» : ه6 ئيبنلا نع يوري نأ ٌريجتسي ال ةريره وبأو فيك هب ثّدح
 . ّيبنلا ىلإ هتبسن مهوتي الثل ةريره يبأ سيك نم اذه :لوقيو
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الا سا ا هاسسساسلا
 

هنأب ةأرملا ّرغ اذإ لجرلا نأ ةلأسملا هذه يف اهدعاوقو ةعيرشلا ٌلوصأ هيضتقت يذلاو
 «لام وذ 

 ىلع ْرِدَْت ملو «هتأرما ىلع قافنإلا كرتو «يلام اذ ناك وأ «هل ءيش ال ًامدْعُم رهظف «كلذ ىلع هتجوزتف

 ًارسوم ناك وأ «هترسغعب ةملاع هتجوزت نإو «خسّملا اهل نأ ؛مكاحلاب الو اهسفنب هلام نم اهتيافك ذخأ

 ملو ءراسيلا دعي ةقافلا مهبيصت سانلا لزت ملو «كلذ يف اهل خسف الف هلام تحاتجا ٌةحئاج هتباصأ مث

 .قيفوتلا هللابو «نهنيبو مهنيب اوقرفيل ماكحلا ىلإ مهجاوزأ مهعفرت

أ ٌلوق اذهو «قادصلاب راسعإلاب ٌحسفلا اهل تبثيال :ءاهقفلا ٌروهمج لاق دقو
 ةفينح يب

هباحصأ ةماع هراتخا ؛هللا همحر دمحأ بهذم نم ٌحيحصلا وهو «هباحصأو
 نم ريثك ٌلوق وهو «

 تبث لوخدلا لبق ناك نإ :الاقف «ةريره يبأ نب يلع وبأو قاحسإ وبأ خيشلا لّصفو . يعفاشلا باحصأ

 ٌقحأ وهو ءٌضحم ضو هنأ عم اذه ؛دمحأ بهذم نم هوجولا ُدحأ وهو تبعي ال هدعبو «ٌحسفلا هب

 . ىلوأو ةقفنلا يف هلثمف ءهب خسفلا مدع يف ررقت ام لك «صنلا هيلع لد امك ؛عبيملا نمث نم ىفوي نأ

 ةينبلا نإف «قادّصلاب راسعإلا يف سيل ام ةجوزلاب قحاللا ررضلا نِم ةقفنلاب راسعإلا يف :ليق نإف

 ١ .ةقفلا فالخب هنودب موقت

لكأت وأ ءاهتبارق وذ اهيلع قِفنُي وأ ءاهلام نم َقِفنُت نأب هتقفن نودب موقت دق ةينبلاو :ليق
 نم 

 .ةّدع هلك جوزلا ةرسُع نمز ردقُتو «ةدعلا نمز هب ُنشيعت ام ٌنشيعتف ؛ةلمجلابو .اهلزغ

 بهذلا ني ةرطنقملا ٌريطانقلا اهعم ناك ولو خسفت نأ اهل :نوُلوقي خسفلا اهل نوزوجُي نيذلا مث

 بجي هنإ :مزح نب دمحم يبأ برغلا قينجنم ٌلوق لوقلا اذه ءازإبو ءاهتقفن نع ُجوزلا زجع اذإ ةضفلاو

 هنأب يربنعلا لوق بجعلا نمو ءاهسقن نم ُهنُكَمُتو ءاهلام هيطعُتف ؛لاحلا هذه يف هيلع َقْفُت نأ اهيلع

 ىلعأ عفدو .دسافملا ءردو حلاصملا نم هيلع تلمتشا امو ءاهّدعاوقو ةعيرشلا لوصأ تلمأت اذإو

م ٌحجارلا ُلوقلا كل نّيبت ءامهالعأ ليصحتل نيتحلصملا ىندأ ٍتيوفتو ءامهاندأ ٍلامتحاب نيتدسفملا
 ن

 .قيفوتلا هللابو «لاوقألا هذه

س الو ةتوتبملل ةقفن ال هنأ هللا باتكل قفاوملا ُهلَي للا لوسر مكح يف :لصف
 ىنك

 «بئاغ وهو بلا اهقلط صفح نب ورمع ابأ نأ «سيق تنب ةمطاف نع ءاهحيحص» يف ملسم ىور

 تركذف 285 هللا لوسر تءاجف ؛ءيش نم انيلع ِكّلام هللاو :لاقف ُهْئلطْحسف «ريعشب هّليكو اهيلإ لسرأف

 ٌةاَرْما كلت :لاق مث «كيرش ّمأ تيب يف دتعت نأ اهرمأف هُدَققت ِْنلَع كَل سب :لاقف لاق امو هل كلذ

 .«ينيؤآف ِتْلَلَح اذإك ءِكَباَيِب َنيِعَضَن «ىَمْعَأ ٌّلُجَر ُهّنإ موُتُكَم ٌمأ نبا َدْنِع يّدَتغا ءيباحضأ اَهاَّمْئَي

ر لاقف ؛ينابطخ مهج ابأو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هل تركذ ُتللح املف :تلاق
 وُبَأ اّمأ» :لي هللا لوس

 مث .هتهركف ادْيَر ّنب ٌةَماسأ يجكلا هَل َلاَم ال ٌكوُلْمٌصف ٌةيواعُم اًمأو ءوِقَتاع ْنَع م َمَع ٌعَضَي آلف مُهَج

 . "”ُتطبتغاو ًاريخ هيف ُهَّللا لعجف «هتحكنف هِدْيَر ّنب ةماسأ يحكنا» ؟ لاق

 ٌةقفن اهيلع ٌقفنأ ناكو لَك هللا لوسر ٍدهع يف اهجوز اهقلط اهنأ اهْنع :ًاضيأ «هحيحص» يفو

 )١( ملسم هجرخأ )+1١44(.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 158 ىنكس الو ةتوتبملل ةقفن ال

 «ينحلصُي يذلا ٌتذخأ ٌةقفن يل تناك نإف للي هللا َلوُسَر ٌنَمِلْعَأَل هللاو :تلاق كلذ تأر املف نود
 ١ 2000 ىنكشس لَو ِكل َةَمَمَت ال» :لاقف دل هللا لوسرل كلذ ٌتركذف :تلاق ءاقيش هنم ْذخآ مل «ٌةقفن يل نكت مل نإو

 ىلإ قلطنا مث ءًاثالث اهقّلط يموزخملا ةريغملا نب صفح ابأ نأ ءاهنع ًاضيأ «هحيحص» يفو
 اَذإ كنف ىّمعألا موُْكَمّمأ ِنْبا ىلإ يقيطناف ٌنولٌرألا َنوُرِحاهملا اهيتأي ِكيِرَش ّمأ َنأ» :اهيلإ لسرأ مث «كيرش ّمُأ ىلإ ٌلِقتنت نأ اهرمأو ,؛ِكِسْفَنِب ينيِقبست ال نأ" :اهيلإ لسرأو .ُةَدِعلا اًهْيَلَعو ةقفن اهل ْثَسِيَل» :6 هللا ٌلوسر لاقف ؟ةقفن نم اهل لهف «ًاثالث هتأرما قّلط ِصْفَح ابأ نإ :اولاقف «ةنوميم تيب يف لي هللا لوسر اوتأف «رفن يف ديلولا نب ٌدلاخ قلطناف «ةقفن اَنْيََع ِكل سيل :هلهأ اهل لاقف «نميلا
 ١ نب ديز نب ةّماسأ ل هللا لوسر اًهَحكنأ اهُنَّدع ُثضقنا املف هىيلإ تقَلطناف .«ِكَرَي ْمَل ِكَراَمِج ٍتْعَضَو
 .0 ةتراح

 ينوكت نأ الإ ٌةقفن كَل ام هللاو :اهل الاقف ءةقفنب ةعيبر يبأ نب ٌيشايعو .ماشه نب ثراحلا اهل رمأو ءاهقالط نم تيقب تناك ةقيلطتب سيق تنب ةمطاف هتأرما ىلإ لسرأف «نميلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع عم جرخ ةريغُملا نب صفح نب ورمع ابأ نأ «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ءًاضيأ 'هحيحص) يفو
 املف ءاَمارَي الو دنع اهيايث ُعَضَت ىمعأ ناكو .«ٍموُتْكَم ٌّمأ نبا ىلإ" :لاق ؟دَّللا لوسر اي نيأ :تلاقف ءاهل َنذأف «لاقتنالا يف هتنذأتساف قل َدَقَمَت ال١ :لاقف ءامهلوق هل تركذف لَك يبنلا تتأف «ًالماح
 .2؟اهنوسبحت مالعف «ًالماح نكت مل اذإ اهل ةقفن ال :نولوقت فيكف ؟ثالثلا دعب ثدحي رمأ يأف «ةعجارم هل ناك نمل اذه :تلاق 1١ :قالطلا] 4ث لَم دي طير هلأ َلَدَل ىردَم الل :هلوق ىلإ 4م كح نأ دأ لإ نري الو اووي ام شر ال : لجو زع هللا لاق ءُنآرقلا مكنيبو ينيب :ناورم ٌلوق اهغلب نيح ةمطاف تلاقف ءاهيلع َساّنلا اندجو يتلا ةمصعلاب لأتس «ةأرما نِم الإ ٌتيدحلا اذه عمسن مل :ناورم لاقف «هب هتثدحف «ثيدحلا نع اًهُلأسي بيؤُد نب ٌةَصيِيَق ٌناورم اهيلإ لسرأف ءديز نب ةماسأ هيي ٌئبنلا اهحكنأ ءاهُتَّدِع تضم

 ,0ةلماح ينوُكت ْنَأ الإ كل َةَقَقَت آل» :لاقف هُو ّيبنلا ٍتتأف ءًلماَح ينوكت نأ الإ كل ةقفن :ماشه نب ثراحلاو ةعيبر يبأ نب شايع ٍلوق بيقع ملسم دانسإب ثيدحلا اذه يف دواد وبأ ىودو

 ءاضق نع اهُبلأسف «سيق ٍتنب ةمطاف ىلع ٌتلخد :لاق يبعشلا نع” ًاضيأ هحيحص» يفو
 «ةقفنلاو ىنكّلا يف يو هللا لوسر ىلإ هتمصاخف ءقتبلا اهّجوز اهقّلط :تلاقف ءاهيلع لَك هللا لوسر
 . موتكم مأ نبا تيب يف ٌدتعأ نأ ينرمأو «ةقفن الو ىنكُس يل لعجي ملف :تلاق

 :ٌلوقت سيق تنب ةمطاف ٌتعمس :لاق ,يودعلا مهجلا يبأ نب ركب يبأ نع '”(هحيحص) يفو
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 اذإ» كَم هللا ٌلوسر يل لاق : :تلاق «ةقفن الو ىَتكُس يي هللا ٌلوسر اهل لعجب ملف «ًاثالث اهُجوز اهقلط

 ٌةيواعم اَمأ» : : لكي هللا لوسر لاقف «ديز نب ٌةماسأوأ ءمهج وأو ٌةيواعم اهبطخف ءهتنذآف ؛«ينينؤاف تل

 :اذكه اهديب تلاقف هدي نب ٌةماسأ ْنِكلو ىاسّنلل ٌباّرض ُلُجَرَك مُهَج ج وُبأ اَمأَو ءُهل لام ال ٌبرت ٌلجرف

 .ٌتطبتغاف « هتجورتف كَل ٌريَخ ِهِلوُسَر ٌةَعاطَو هللا ٌةَعا» :كك لا ةوسر اهل لاقت !ةماسأ !ةماسأ

 نب شايع ة ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ يجوز يلإ لسرأ : :تلاق اهنع ًاضيأ "”هحيحص» يفو

 ؟اذه الإ ةقفن يل امأ : :ُتلقف «ريعش عصآ ةسمخو ءِرمت عّصآ ةسمخب هعم لسرأف «يقالطب ةعيبر يبأ

 :تلق ؛؟ِكّقلَط مك : :لاقف كك هللا لوسر ُثيتأو «يبايث يلع ُثددشف ال : لاق ؟مكلزنم يف ُدّمعأ الو

 َنيِعْضَت ٍرَصَلا ٌريرُض هنإف ءموُنْكَ ّمأ نبا ِكّمَع نبا ِتْيَب يف يدها ٠ هدفت ِكَل َسِيَل «َقَدَص» :لاق .ًاثالث

 .«ينينذآف ِكْنَّدِع ْتَضَنْلا اًدَ (هدْنِع ِكَبْوَت

 نعطم ال حيحص دانسإب اهضعب يفو ؛هظافلأو هقرطب ٌتيِدَحلا اذه '" ”«هتنس# يف يئاسنلا ىورو

 ينطقرادلا هاورو ,«ةّعجَرلا اهّْيلَع اهجوزإ ناك اذإ ةأْرَمِْل ىتكشلاو ُةَقَقَتلا امّنإد : هي لَك ئبنلا اهل لاقف ءهيف

 اَمَنإ) :لاقو «ةقفن الو ىنكس يل ْلَمْجي ملف :تلاق هل كلُذ ثّركذف لك هللا لوسر تتأف :لاقو

 .حيحص امهدانسإو «ظفللا اذه ًاضيأ يئاسنلا ىورو ."”هًةَعْجّرلا ُكِلْمَي ْنَمِل ُةَقَقَتلاو ىنكشلا

 لجو نع هللا باتكل مكحلا اذه ةقفاوم ركذ

 ال سير هَ وهنأ دل اوصحأو َنِتَدِمل َنْهوُمْطَم لسنا مثل اإ يأ يي ىلاعتهللالاق

 ْمَلَظ َدَقَف هلأ دود َّدَمَتَب نمو هَل ذودخ قلبو ْوَيْيم ٍةَكِحَسِي َنَِأَي نأ آلا فيي الق نونو اني خه

 تورعمب َنُهوفراَف وأ يفورتمب َنُهُيْكِسَنَ ّنُهلبل نت آن © ارَمَأ َكِلَك َدْنَب ُثدْحي َدَنأ َّلم َىقْدَت ال ٌمَسْقَن

 م81: :قالطلا] «ارَدَق وْئَش ِلُكْل لأ َلََج دج ٠ :هلوق ىلإ كَ ٌةَددهَّشلَ أرُمَقَلَو سي ٍلَدَع ف َقَوذ أوُدِيْتَأَو

 نِ مهجاوزأ اوجرخُي ال نأب ٌحيرستلاو كاسمإلا لجألا غولب دنع مهل نيذلا جاوزألا هناحبس هللا رمأف

 «قالطلا دعب اهّكاسمإ اهجوزل سيل نم جارخإ زاوج ىلع ٌلدف «َنْجْرْحَي ال نأ نهجاوزأ رمأو .مهتويب

 :ضعب نع اهّضعب ٌكفني ال ةمزالتم ًاماكحأ تاقلطملا ءالؤهل ركذ هناحبس هنإف

 .نهتويب نم نهوجرخُي ال جاوزألا نأ :اهدحأ

 .نهجاوزأ تويب نم َنْجْرْخَي ال نهنأ :يناثلاو

 نهوحّرسُيف ءكاسمإلا كرتو «لجألا ءاضقنا لبق فورعملاب نهكاسمإ نهجاوزأل نأ :ثلاثلاو

 .ناسحإب

 هئاحبُس راشأو ءًابايحتسا امإو ءًابوجو امإ ةعجرلا ىلع ٌداهشإ وهو «لدع ْيَوُذ داهشإ : عبارلاو

 يذلا رمألاو كار َكِلك َدنَب ُثِدَ هَل َّلَمَل كدت الج :هلوقب ةصاخ تايعجرلا يف هنأو «كلذ ةمكح ىلإ

 وبأ انثدح :ةبيش يبأ ُنبا لاق .مهدعب نمو فلسلا لاق اذكه «ةعجارملا وه انه اه هثادحإ ىَجرُي
 هرب روم هس

 ُمدْنَت كلعل :لاق كانا َك كِل َن دعب دم هللا لعل فيْدَت الد :يبعشلا نع «يدوألا دواد نع «ةيواعم
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١6 ةمطاف ثيدح ىلع اهب نعط يتلا نعاطملا ركذ

 يف اهَمِجاِرُي نأ هلعل : :لاق كانَ َكِلَد َدَْب ُثِرْحي َهَنأ َّلمْلط :كاحضلا لاقو ؛ةعجرلا ىلإ ليبس كل نوكيف
 ؟تالثلا دعب ُثّدحي رمأ يأ : سيق تنب ةمطاف ٌلوق مّدقت دفو «نسحلاو «ةداتقو ءءاطع هلاقو قَّدِعْلا
 مكحأ ةمكج نأو ٌماكحألا هذه هيف تتبث تتبث يذلا يعجرلا وه ءروكذملا ٌقالطلا نأ ىلع لدي اذهف
 ءامهنيب ٌناطيشلا ُهَهَرَن يذلا ٌرّشلا لوزيو مدني نأ جوزلا لعل هتضتقا «نيمحارلا محرأو نيمكاحلا
 يف هللا رمأب اوذخأ نمانلا َّنأ ول : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق امك ءاهَعجارُيف «هسفن اهعبتتف
 .ًادبأ اهقّلطُي ةأرما هسفن لجر عبتت ام «قاللٌطلا

 «خرَبُو ني رْثكَس ُتَبَح نم شوكلا :لاقف «ٍتاقلطملا ءالؤه ناكسإب رمألا هناحبس ركذ مث
 ٌةَعَقَتلا امّنإت : هك يبنلا ٌلوق ناكو «ةمزالتم اهلك اهئاكحأو ءاهرسفم رحتي اَهّلك ُر ئامضلاف «[1 :قالطلا]
 دارمل ًانايبو ءهل ًارّسفمو ءلجو زع هللا باتك نم ًاقتشم هةَمْجَر اهيل اَهِجْوَرل ناك اذإ ٍةأرَمْلِ ىَتْكّسلاو
 امهعم ٍلداعلا ٌنازيملاو «لجو زع هللا باتكو كي للا لوسر ِءاضق ٌداحتا نيبت دقف «هنم هب مّلكتملا
 رئاس ٌمكح اهُّمكح ٌةيبنجأ تراص هنم تناب اذإف «ةجوزلل ُنوكت امنإ ٌةقّنلا نإف ؛ ءامهنلاَكُي ال ًاضيأ
 «ىنز وأ ةهبّشب ةءوطوملاك «ةقفن اهل ٌبِجوُي ال كلذو «هنم اهدادتعا ٌدرجم الإ قبي ملو «تايبنجألا
 نألو ءاهتنونيب دعب اهب هٌئاتمتسا ُنِكِمُي ال اذهو ؛ اتمتسالا نم نكمتلا ةلباقم يف بجت امنإ ةقفنلا نألو
 ّلُك نإف «قتبلا امهنيب ُفْرَق الو ٠ هلام نم اهنع ىّنوتملل تبجول ؛ ءاهتدع لجأل هيلع اهل تبجو ول ةقفنلا
 ىنكسلا اهل تبجو ول اهنألو «ٌعاتمتسالا امهنم رَّذعت دق ؛هنم ةدتعم يهو ءهنع تناب دق امهنم دحاو
 ٌسمايقلاو ٌصنلاف «ةقفنلا نود ىنكسلا اهل بجت نأ امأف . اهبجوي نم هلوقي امك «ٌةقفنلا اهل تبجول
 ءاسن ءاهقف ىدحإ سيق تنب ةمطافو هللا دبع نب رياجو ؛هباحصأو سابع نب هللا دبع لوق اذهو . هعفدي
 هيوهار نب قاحسإو «هباحصأو لبنح نب ٌدمحأ لوقي هبو هيلع رظانُت ٌةمطاف تناكو «ةباحصلا
 يهو «لاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف ءاهقفللو .ثيدحلا لهأ رئاسو .هباحصأو يلع نب دوادو «هباحصأو
 «باطخلا نب رمع ٌلوق وهو «ىنكسلاو ٌةقفنلا اهل نأ : يناثلاو .اذه : :اهدحأ :دمحأ نع تاياور ثالث
 هبو «ةئيدملا لهأ بهذم اذهو ءةقفنلا نود ىنكسلا اهل نأ :ثلاثلاو .ةفوكلا ءاهقفو ءدوعسم نباو
 .يعفاشلاو كلام لوقي

 ًاثيدحو ًاميدق سيق تنب ةمطاف ثيدح ىلع اهب نعط يتلا نعاطملا ركذ
 يبأ نع : ةهحيحص) يف ملسم ىورف ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نعط اهلوأف

 ٌيئبعشلا تّدحف «يبعشلا انعمو مظعألا دجسملا يف ًاسلاج ديزي نب دوسألا عم تنك : :لاق «قاحسإ
 ني افك دوسألا ذخأ مث «ةقفن الو ىنكُس اهل لعجي مل هي للا لوسر نأ «سيق تنب ةمطاف ثيدحب
 لوقي ل انين ُهنْسَو للا باك ُكُرَت آل :رمع لاق ؟اذه لثمب ُتْدحُت َكَلْيَو : لاقف ءهب هبصحف ءىصح
 اني نْوحَرُع الط : لجو زع هللا لاق هُذَقَفّل ةققلاو ىتكشلا اهل ؟ثيسَت زأ كلئف اهل يرنك ال ةأرما
 لكك هللا لوسر ٌةنس نأ ربخي ٌرمع اذهف : اولاق ١[ : 2 قالطلا] 4 ريم رمح َنيِتأَي نأ دل َنَعْيْخي الر هت
 .ًاعوفرم ناك اذك ةنسلا نم :لاق اذإ ّيباحصلا نإف «ٌعوفرم اذه نأ بير الو ءىنكسلاو ٌةقفنلا اهل نأ
 ٌةياور تضراعت اذإو ؟باطخلا نب رمع ٌلئاقلا ناك اذإ فيكف ؟لَك هللا لوسر ةنس نم : :لاق اذإ فيكف
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 ةمطاف ربخ يف اهنع هللا يضر ةشئاع نعط ركذ 1١6 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 1000 1 ا ا اه سس عا

 امك نآرقلا ٌرهاظ اهعمو اميس ال ؛ىلوأ هنع هللا يضر رمع ةياورف «ةمطاف ٌةياورو هنع هللا يضر رمع

ب ٌرمع ناك :لاق «ميهاربإ نع ءشمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :روصنم نب ديعس لاقو .ركذنس
 ن

 .ةأرما ٍةداَهَشب اننيد يف ريغن انك ام :لاق سيق ٍتنب ةمطاف ٌثيدح هدنع َرِكُذ اذإ باطخلا

 . | سيق ٍتنب ةمطاف ربخ يف اهنع للا يضر ةشئاع نعط ركذ

 صاعلا نب ديعس نب ىيحي جّدزت :لاق «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف

 دق ٌةمطاف نإ :اولاقف «ٌةورع مهيلع كلذ ّباعف «هدنع نم اهجرخأف ءاهقلطف مكحلا نب نمحرلا دبع تن

 ريخ سيق ٍتنب ةمطافل ام :تلاقف «كلذب اهتربخأف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ٌتيتأف :ٌةورع لاق «تجرخ

 ٌريمأ وهو ناورم ىلإ ٌةشناع تلسرأف «نمحرلا ُدبع اهلقتناف :يراخبلا لاقو .ٌتيدحلا اذه ٌركذت نأ

ا لاقو «ينبلغ مكحلا نب نمحرلا دبع نإ :ناورم لاق .اهتيب ىلإ اهدُدراو َهّللا ِيَنا :ةنيدملا
 نب مساقل

 نإ :ناورم لاقف ؛ةمطاف ٌتيدح ركذت الأ كرضي ال :تلاق ؟سيق تنب ةمطاف نأ كفلب ام وأ :دمحم

 . "”رشلا نم ٍنيِذه َّنيِب ام كّبسحف رش كي ناك

 نب ىيحي نيب ام كيفكيف ءاهناسل يف ناك رش نم لاقُي امل ةمطاف ٌجورخ ناك نإ :همالك ىنعمو

 .ّرشلا نمي هِتأرما نيبو صاعلا نب ديعس

 مكحلا نب ةنآلف ىلإ ْيَرَ ْمَلَأ :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ :ةورع نع :«نيحيحصلا» يفو 1

 امأ :تلاقف «ةمطاف لوق ىلإ يعمست ْمّلَأ :تلقف هْتعَنَص ام ّسْعِب :تلاقف «تجرخف ةنبلا اهُجوز اهقّلط

 . "كلذ ركذ يف اهل َرَْ ال هن

يفو .ةقفن الو اهل ىنكس ال :اهلوق يف : ينعي اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءمساقلا ثيدح يفو
 

 :اهلوق يف ينعت هللا يقتت الأ :ةمطافل تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«يراخبلا حيحص»

 ءاهتيحان ىلع َفيخُف ء«شخخَو ٍناكم يف تناك ةمطاف نإ :تلاق اهنع :ًاضيأ (هحيحص» يفو

 . "اهل لو يبنلا صخرأ كلذ
 اهنع هللا يضر ًةشئاع نأ «ةورُع نع «باهش نبا ينربخأ «جيرج نبا نع :"قازرلا دبع لاقو

 . ًاثالث ةقلطملا َلاقتنا :ينعت «سيق ِتنب ةمطاف ىلع كلذ تركنأ

 ؛قاحسإ نب دمحم نع نوراه نع «يبأ ينثدح «يلع نب رصن انثدح «ليعامسإ يضاقلا ركذو

 اذه ِكَجرخأ امنإ :سيق تنب ةمطافل تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ «ميهاربإ نب دمحم نع هبسحأ :لاق

 .ٌناسللا
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١1 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعط ركذ

 ةمطاف ثيدح ىلع هبح ناو لي هللا لوسر بح ٍديِز نب ةماسأ نعط ركذ
 نبا نع ءرفعج ينثدح ءدعس نب ٌتيللا ينثدح :لاق «ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع ىور

 تركذ اذإ ٌةماسأ ناك :لوقي ديز نب ةماسأ نب ٌدمحم ناك :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ءزمره
 .هدي يف امب اهامر  اهتدع يف اهلاقتنا ينعي كلذ ني ًائيش ةمطاف

 ةمطاف ثيدح ىلع ناورم نعط ٌركذ
 ةمطاف ٌتيدح ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع .«يرهزلا ثيدح نم :«هحيحص» يف ملسم ىور

 سانلا اندجو يتلا ةمصعلاب ذخأنس ةأرما نم الإ اذه عمسن مل «ناورم لاقف «ناورم هب ثَّدح هنأ :اذه
 : 20 اهيلع

 ىلإ ُتْمِفُْدَ «ةنيدملا ٌتمدق :لاق ؛نارهم نب نوميم ثيدح نم :«هئئس# يف دواد وبأ ىور
 ِتَنَنُف ةأرما كلت :ديعس لاقف ءاهتيب نم ٌتَجَرَخَف ْتقلُظ سيق تنب ةمطاف :ٌُتلقف «بيسملا نب ٍديعس
 . ىمعألا مونكم ّمأ نبا يدي ىَلَع ْتَعِِضْرَف هن ًةآرما تناك اهنإ «ّمانلا

 راسي نب ناميلس نعط ركذ
 .97 ٍقْلُحلا ِءوُس ْنِم ناك امنإ :ةمطاف جورخ يف لاق ءاضيأ ؛هتنس» يف دواد وبأ ىور

 ديزي نب دوسألا نعط ركذ
 فب هبصحف ءابصح نم ًافك ٌدوسألا ذخأف «ةمطاف ثيدحب ْثَّدح يبعشلا نأ : ملسم ٌثيدح ٌمّدقت

 ٍتئج نإ :اهل رمع لاق ؟اذه لئمب يتفُت َّمِل كليو :يئاسنلا لاقو ؟اذه لثمب ثدحت كليو :لاقو
 © ةأرما ٍلْوَقِل انْبَر َباَتِك ُكّرتن مل الاو كي هللا ٍلوسر نم هاعمس امهنأ ٍنادهشي نيدهاشب

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعط ركذ
 ركذف «نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق ءباهش نبا نع «ليقع ينئدح :ثيللا لاق

 دقو :اولاق .لِحَت نأ لبق اهجورخ نم ُتِّدحُت تناك ام اهيلع ُنسانلا ركنأف :لاق مث ةمطاف ٌتيدح
 نب دامح نع «ةملس نب دامح ىورف «ىنكسلاو ةقفنلا باجيإ يف رمُع ةياور ٌحيرص ةمطاف ةياور ضراع
 رمع نإ : ٌميهاربإ هل لاقف «سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا ثيدحب يعخنلا ميهاربإ ربخأ هنأ «ناميلس يبأ
 هئيدقت بجي حيرص صن اذهف «* «ىلحملا» يف دمحم وبأ هركذُةَققَلاو ىتْسلا اَهَل» :لوقي ل ّيبنلا كعمس «تمهوأ اهّلعل ةأرما لوقل يبنلا لوقو هللا باتك نم ةيآ يكراتب انسل :لاقف ءاهلوقب ٌرخَأ
 . هللا باتكل هتقفاومو هيلع ٍةباحصلا راكنإ ِكرتو «هتاور ةلالجل ةمطاف ثيدح ىلع

 )١( ملسم هجرخأ )1480( )41(.
 . حيحص هدئسو 5(2؟453) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 . حيحص هذئسو 97845(2) دواد وبأ هجرخأ ()
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 اهنالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ 1١16 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

برر الا اك افا هسسساعل
 م

 اهنالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ

 :ةعبرأ اهلصاحو

 . اهثيدح ىلع اهناعباتُي نيدهاشب تأت مل ةأرما اهتيوار نأ : اهّدحأ

 .نآرقلا ةفلاخم تنّمضت اهتيوار نأ : يناثلا

كسلا يف اهل ٌّح ال هنأل نكي مل لزنملا نم اهججورخ نأ : ثلاثلا
 اهجوز ّلهأ اهاذأل لب «ىن

 . اهتاسلب
 .باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةياورب اهتياور ةضراعم :عبارلا

يف نأ عم اذه ؛هتوقو هللا لوحب ةعبرألا رومألا هذه نم دحاو لك يف ام نيبن نحنو
 نم اهضعب 

 بسن نمع حيحص اهضعبو ؛هيلع ُهبْنَس ام نالطُبلا نم اهضعب يفو «فعضلا نم اهضعب يفو «عاطقنالا

 . كش الب هيلإ
 ىلع ةبطاق ءاملعلاو ؛كش الب ٌلطاب نعطمف «ةأرما يوارلا ٌنوك وهو :لوألا ٌنعطملا امأف

مهنإف «هل فلاخمو هل لطبم ُنرأ ةمئألا عابنأ نم اذهب ٌجتحملاو هفقالخ
 ذحخؤُت ينسلا نأ يف نوفلتخي ال 

 «ةباحصلا نم ةدحاو ةأرما نع ٍلوبقلاب ةمئألا اهاقلت ةنس نم مكو اذه .لجرلا نع ذخؤُت امك ةأرملا نع

دّرفت ٌةنس اهيف ىرت نأ ًءاشت ال سانلا يديأب ةباحصلا ءاسن ٌديناسم هذهو
 امف ءاهتيأر الإ نهنم ٌةأرما اهب ت

عيرُق ثيدحب ّسانلا ذخأ دقو «نيملاعلا ءاسن نود سيق ِتنب ٌةمطاف ُبنذ
 يبأ ٍتخأ نانس نب كلام تنب ة

 لب «ةنامأو ٌةقثو ًةلالجو ًاملع اهنودب ةمطاف تسيلو :'”اهجوز تيب يف اهنع ىّثوتملا دادتعا يف ديعس

ٌةرهش امأو «ربخلا اذه يف الإ فرعُت ال ةعيرق نإف «كش الب اهنم هقفأ يه
 نم اهعزان نم اهؤاعدو ةمطاف 

 امك اهفلاخ نمم ةرطانملا هذهب ٌدعسأ تناكو «روهشم رمأف كلذ ىلع اهترظانمو هللا باتك ىلإ ةباحصلا

تف «ءيشلا يف َنوفلتخي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك دقو «هريرقت ىضم
 نيئمؤملا تاهمأ ىدحإ مهل يور

 تنب ةمطاف ىلع َنْلُضُف امنإو ءهل مهدنع ام نوكرتيو ءهيلإ نوعجريو ءهب نوذخأيف « ًائيش هلي ٌيبنلا نع

 هّبِحِل هِي هللا لوسر اهيضر دقو «لوألا تارجاهملا نِم يهف الإو دلي هللا لوسر جاوزأ نهنوكب سيق

 .هل اهبطخ يذلا ناكو ءديز نب ةماسأ هّبِح نباو

َجَّدلا ثيدح نم هفرعاف ءاهملعو اهظفح ٌرادقم فرعت نأ تعش اذإو
 هب ثدح يذلا ليوطلا ٍلا

و ””هتعمس امك هتدأو «هتظفحو ٌةمطاف هتعوف «ربنملا ىلع لي هللا لوسر
 هلوط عم دحأ اهيلع هركني مل

مكحو ءاهيف تمصاخو ءاهُيبس يهو اهل ترج ةصقب فيكف «هتبارغو
 الو ةقفن ال : يهو نيتملكب اهيف 

 ركنأ نم نيبو اهئيب كرتشم رمأ هيف نايسنلا لامتحاو «هركذو اذه لثم ظفح ُبِجوُت ٌةداعلاو «ىنكس

 كك هللا لوسر رمأ رساي نب رامع ُةركذو «بنجلا مّميت يسن دق ٌرمع اذهف ءاهيلع
 نم مميتلاب امهل

تح يلصي ال بنجلا نأ ىلع ماقأو ءهنع هللا يضر رمع هركذي ملف «””ةيانجلا
 هلوق يسنو .ءاملا دجي ى

 :ءاسنلا] «اًعيَسَس هم اوُدُعَأت الم اباطنَي نُهسَدْعِإ ْدشَيَتاَدَو جر تاَكَت جيد َلاَدْبَيْسأ ْمُتَدرَأ نيد :ىلاعت

 َرْكُذ ىتح ءارمزلا] 4( هي ميَو تيب َكَنإط : هلوق يسنو . اهلوق ىلإ جرف ٌةأرما هب هتركذ ىتح ٠١

 ) )1١يذمرتلاو ((9705) دراد وبأو 2081/7 كلام هجرخأ )5  201١7١يبهذلا هقفاوو ءههححصو .
. .058( 

 ملسمو ((578) يراخبلا هجرخأ (*) .(5447) ملسم هجرخأ (؟)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١165 اهئالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ

 تدر ولو «نيريدقتلا ىلع ةلطاب يهف ؛كلذب ةضراعملا تلطي هتياور ظوقس بجوُي ال ناك نإو «ةمطاف ربخ اهب متضراع يتلا رمع ٌةياور تطقس ؛هتياور طوقس بجوُي يوارلا ىلع نايسنلا ٌراوج ناك نإف وب
 يبالكلا نايفس نب كاحضلا ٌربخ ليَ دقف الإو وهلا لوسر نع ةياورلا يف َلوَُّذلاو بعّصلا ُسانلا بكري ال ىتح هنع هللا يضر هنم ًاتيبثت ناك اذهو «' ةملسم نب ُدّمحُم هل ٌدِهَش ىتح ةأرملا صالمإ يف ةبعُش نب ةريغملا ٌربخ درو . ؟"ديعس وبأ هل دهش ىتح ناذئتسالا يف ىسوم يبأ ربخ در يف هباصأ ام اذه لثم يف هباصأ هنع هللا يضر رمعو ءاباصن ةياورلل ظرتشي الو «لدعلا دحاولا ٍربخ ٌلوبق ىري ْنْم اذه لثمب هيف ٌنَعظَيو «ةمطاف ربخ ٌضراعُي فيك مث ءريسيلا الإ اهنم ةمألا يديأب قبي مل ءاذه لثمب ُننَسلا
 هنإ :دحأ لوقي الف «ةلمجلابو .هب تدّرفت رابخأ ٌةدع اهنع هللا يضر ةشئاعل لبقو « يبارعأ وهو هذحو
 .ةباحصلا نم ناك نإ اميس ال نادهاش هل دهشي ىتح لدعلا ةقثلا يوارلا ٌلوق لبقُي ال

 «ماعلل ًاصيصخت نوكتف «همومعل ٌةفلاخم تناكل ؛ :ركذ امك ةفلاخم تناك ول :ٌلوقنف لمجُملا امأ . لصفمو لمجم :نيباوجب بيجنف «نآرقلل ةفلاخم اهتياور نأ وهو : يناثلا نعطملا امأو :لصف
 «لتاقلاو «قيقرلاو «رفاكلاب 1١[ :ءاسنلا] «ةلسدلإ 4 هه دكيِصْويل : هلوق صيصخت ٌمكح اهمكحف
 اهنيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحتب (؟4 :ءاسنلا] « عطصإت هو ان ْمكل لأول : هلوق صيصختو
 .ةيعجرلا صحي نأ امإو ؛ةيعجرلا ّمُعَيو اهّمُعَي نأ امإ لب ءاهجوز ُنكسي ثيح نم نكست اهنأبو ءّجَرْخُت الو ٌجُرْخَت ال اهنأب نئابلا ٌصُخي مل َنآرقلا نإف «هرئاظنو اهتلاخ نيبو

 ٌلَمَذي امك لجرلا نإف «هيلإ عجار لّوأ ناكل «كلذب هنع هللا يضر نينمؤملا ٌريمأ ٌرُكُذ ولو هل قفاوم لب هللا باتكل ًافلاخم سيل ثيدحلاف ءاهيلإ انرشأ دق هجوأ ةدع نم تايعجرلا يف هنأب عطق هلمأتو هرّبدت ْنَم يذلا قايسلل باوصلا وهو تايعجرلا صخ نإو ؛همومعل ٌصّصخم ٌتيدحلاف ٍنيعونلا مع نإف
 . َمَجَرَو َرَكُذ َرُكُذ اذإ نم ٌملاعلا لضافلا امنإو ؛ناسنإلل ٌةضرُع َلوهذلاو نايسنلا نأ ٌريغ «ٌةرابع اهقرغتست الو «لهجُت ال يتلا ةلزنملاب كلذ نم هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ٌريمأ ناك دقلو فدابع نم ءاشي ْنَم هللا هيتؤُي يذلا مهفلا نم هل ٌنظفتلاو ءادج ٌريثك اذهف ءاهتحت هجرادناو ماعلا ٌصنلا تحت ةنيعملا ةعقاولا لوخد نع ُاَهذي اَم اريثكو ءهنم دارملا نيبتي امم هب نرتقي امو «هقايسو هتلالد نع َلَمْذِي صنلا نع

 نأ امإ :اهنم دحاو نع ثوب ال قابطأ ةثالث ىلع هللا باتك عم اهنع هللا يضر ةمطاف ُثيدحف
 امل ًانايب نوكي نأ :ثلاثلا ءهنع تكس لب هلوانتي مل امل ًانايب نوكي نأ :يناثلا .هماعل ًاصيصخت نوكي
 . هضراعي وأ ىلاعت هللا باتك فلاخُي امب لك هللا لوسر مكحي نأ هللا ًداعمو ءًاعطق يغبني اذكهو «فلاخم ال هل قفاوم نذإ وهف ءٌباوصلا وه اذهو :ههيبنتو هليلعتو هقايس هيلإ دشرأ امل ًاقِفاومو هب ديرأ

 ىف اهلك تايآلا نأب دهشي [؟ :قالطلا] 4 َنكركي نم نول َّنمَب أدل : ىلاعت هلوق نأ مدقت دقو «ثالثلا دعب ثدحي رمأ يأو ١[ :قالطلا] 41نأ َكِلَد َدْتَب ُتِرْحي هَل َّنَمَل ىرْدَم ال : ىلاعت هللا لاق .هللا ٌباتك مكتيبو ىنيب :تلاقو .ةمطاف ةلضافلا ٌةهيقفلا هلبق هتركنأو ءًاثالث ةقلطملل ةقفنلاو ىنكسلا باجيإ هللا باتك يف نيأ :لوقيو مّسبتي لعجو ؛هنع هللا يضر رمع لوق ني اذه هللا همحر دمحأ مامإلا ركنأ دقو
 . تايعجرلا

 ١

 . 0214و 7110) يراخبلا هجرخأ قفز .01868) ملسمو :(1540) يراخبلا هجرخأ ()



 اهتالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجالا ركن اند (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 ا 2225272711 1 يل اا ااا اا ا (1) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ليوأت نم هّدربأ امف ءاهناسل نم شحف الإ نكي مل اهجورخ نأ وهو :ثلاثلا نعطملا امأو :لصف

 نممو «لوألا تارجاهملا نيو «مهئالضُمو مهنع هللا يضر ٍةباحصلا رايخ ني ةأرملا نإف هجيمسأو
 هللا هلعج يذلا اهقح عنمي نأو ءاهراد نم اهجارخإ بجوُي شحم ىلع ىوقتلا ةلقو نيدلا هن اهلمحي ال

 هللا يقتا :اهل لوقيو َنسْحُقلا اذه لي ٌيبنلا اهيلع ْرْكْنُي مل فيك !ًابجع ايف ؛هتعاضإ نع ىهنو ءاهل

 ةقفن ال١ :هلوق ىلإ اذه نع ُلِدْعَي ِيَكو ؟كنكسم يف يرقتساو ءكجوز لهأ ىذأ نع كّئاسل يّمُجو

 فيك ءبجع ايف .ةَعْجَر اهْيَلَع اَهَجْوَرِ نا اذإ َآَْمْل ةََْتلاو ىَتْعَا اَمَّنإ» : هلوق ىلإ «ىتكس الو كل

 هب للعي مل موهوم رمأب للعُيو لَم يبنلا يتفش نيب نم جرخ يذلا حيرصلا عناملا اذه كرتُي

 ناسللا ةشحاف تناك ول مث .نّيبلا لاحملا نم اذه ؟هيلع هبن الو «هيلإ راشأ الو «ةتبلا ٍِلَي هللا لوسر

 ِكْنَّذِع ن ةقنت ىتح كّئاسل يفك :ُتعاطأو ٌتعمسو لي ُئبنلا اهل لاقل «كلذ نم هللا اهذاعأ دقو

 .هنكس نم جرخت الثل عيطيو عمسي اهنود نم ناكو

 نِم دروت ٌةضراعملا هذهف «هنع هللا يضر رمع اهتياور ٌةضراعم وهو :عبارلا ٌنعطملا امأو : لصف

 :هلوق :يناثلا .عوفرملا مكح نِم اذه نأو «ةاَئيبن ًةنسو انبر ٌباتك عدن ال» :هلوق :امهدحأ :نيهجو

 .هدَقْفَتلاو ىتْكَسلا اَهَل» :لوقي للا لوسر ٌثعمس

 لاق .ًادبأ هنع ُحِصّي ال يذلا لطابلا مالكلا اذه نم نينمؤملا ٌريمأ هللا ذاعأ دق :لوقن نحنو

 سيق تنب ةمطاف ديب ٌةنسلا لب :ينطقرادلا نسحلا وبأ لاقو .رمع نع كلذ ّحِصَي ال :دمحأ مامإلا

ع ةنس هنع هللا يضر رمع دنع نكي مل هنأ هللا ةداهش ُدهشي هيلي هللا لوسر ةئسب ماملإ هل نمو «ًاعطق
 ن

لبت ىلع صرحأو ؛هلل ىقتأ ناك رمعو «ةقفنلاو ىنكسلا ًاثالث ٍةقلطملل نأ هلك هللا لوسر
 ِنْئُس غي

َو هللا لوسر نع اهغلبُي الو اهنيبُي الو ءًالصأ اهيوري ال مث «هدنع ٌةنسلا ِهِذم َنوكت نأ كك هللا لوسر
 .ك

ر رمع نع «ميهاربإ نع «ناميلس يبأ نب دامح نع ةملس نب دامح ٌثيدح امأو
 «هنع هللا يض

 نأ «هانيقل اذإ اهنع ُلأسُن ًةداهش للاب ُدَهْشن نحنف هُدَقَقَتلاو ىَتكشلا اَهَلد :لوقي لكي هللا لوسر ٌتعمس

 ظرف َناسنإلا َلِمحَي ال نأ ىغبنيو عللي هللا لوسر ىلع بذكو ؛هنع هللا يضر ٌرَمُع ىلع ٌبذك اذه

 ؛تحبلا بذكلاب ٍةحيرصلا ٍةحيحصلا هي هللا لوسر ننس ٍةضراعم ىلع اهل بصعتلاو بهاذملل ٍراصتنالا
 الو «ةملكب اوسبْنَي ملو ءاهووذو ةمطاف تَسِرَخَل للي يبنلا نع هنع هللا يضر رمع دنع اذه ٌنوكي ولف

 ةمئأ ٌثيدحلا اذه تاف املو ءاهناسل ءاذّبل اهجارخإ ركذ ىلإ ٌجيتحا الو «ةرظانملا ىلإ ٌةمطاف تَعَد

 نأ لبق اذه «لجرل الو .بهذمل ال طقف نئسلل نيرصتنملا ماكحألاو نئسلا يف نيفنصملاو ٍثيدحلا

 دعب الإ دلوُي مل ميهاربإ نإف ُُعاَحُن عطقنال ميهاربإ ىلإ ثيدحلاب انّثوصو ردق ولو «ميهاربإ ىلإ هب ّلِصن

ًنسحو ءهنع هللا يضر رمع نع ميهاربإ هب ربخأ ٌريخم ناك نإف «نينسب هنع هللا يضر رمع توم
 هب ا

 توبثب مكح يذلا وه ِهِلي هللا لوسر نأ ٌّنظو «ىنعملاب هنع هللا يضر رمع لوق هل ىور دق ناك ءنظلا

 نوكي دقف «4ةأرما لوقل انبر ٌباتك عدن ال» :هنع هللا يضر رمُع لاق ىتح «ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا

 .قيفوتلا هللابو .هنأش نم هّيياورو هظفحو ٍثيدحلا ُلّمحَت سيل ًالّئغم نوكيو ًاحلاص لجرلا

 ءةمطاف ربخ نوميم هل ركذف «بّيسملا نب ديعسو «نارهم نب ٌنوميم ةلأسملا هذه يف رظانت دقو

 كي هللا ٌلوسر هب اهاتفأ امب تذخأ امنإ تناك نثل :نوميم هل لاقف «َسمانلا تنتف ةأرما كلت :ديعس لاقف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١5 اهنالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ

 «ةعجر هيلع اهل سيل هيلع سانلا ٌمرحأ اهنأ عم «ةنسح ٌةوسأ كو هللا لوسر يف انل نإو «ّسانلا ِتْنَتُق ام
 .ىهتنا .ثاريم امهنيب الو

 يف هب ذخأو ءاذه سيق تنب ةمطاف ثيدحب ٌجتحا دقو الإ هللا مهمحر ءاهقفلا نم ٌدحأ ملعي الو
 «ًالئاح تناك اذإ ةتوتبملا ةقفن طوقس يف هب نوجتحي ةمألا روهمجو .يعفاشلاو «كلامك ماكحألا ضعب
 هنأ انّيب دقو :«ًاثالث ينقلطف» : هظافلأ ضعب يف نأل «ثالثلا عمج زاوج ىلع هب جتحا هّسفن يعفاشلاو
 :لاجرلا ىلإ ةأرملا رظن ٌراوج ىري نم هب ٌجتحاو .اهسفن نع هب تربخأ امك ِثالث ٌرخآ اهقلط امنإ
 نأ هراشتسا نمل ٍةحيصنلا هجو ىلع ناك اذإ لجرلا يف ام نايب زاوج ىلع هب اوجتحاو «لوألا بطاخلا ىلإ تنكس دق ٌةأرملا نكت مل اذإ هيخأ ٍةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ ٍزاوج ىلع ِمُهَلُك ةمئألا هب جتحاو
 هٌروضح طرتشُي ال هنأو رخآلا نع نيجوزلا ٍدحأ ةبيغ لاح يف قالطلا عوقو ىلع هب اوجتحاو ؛يشرقلا ريغ نم ةيشرقلا حاكن زاوج ىلع هب اوجتحاو «ةبيغب سيل كلذ نأو ءهعم َرِفاسُي وأ هلِماَعُي وأ ءهجّرزي
 ةلصاح اهّلُك ماكحألا هذه تناكو «نئابلا ةدتعملا ةبطخب ضيرعتلا زاوج ىلع هب اوجتحاو «هب هتهجاومو
 ٍدحاو مكح يف درت اهتياور لاب امف ءاهب تلمعو ءاهنم ٌةمألا اهْئظَبْتساف ءاهثيدح ٍقدصو ءاهتياور ةكربب
 هتظفح نكت مل نإو ؛هعيمج يف تلبق هتظفح تناك نإف !؟هادع اميف لبقّتو «ثيدحلا اذه ماكحأ نم
 .قيفوتلا هللابو .هماكحأ نم ءيش يف لبقي ال نأ بجو

 4«ةريم ني رثكم ْكَنَح ْنِ َووكَتْلاط :هناحبس هلوق نأ وهو ءدحاو ٌءيش مكيلع يقب :ليق نإف
 نك دو ركع اوتيل ضباط الؤط :هبيقع هلوق ليلدب .تايعجرلا يف ال نئاوبلا يف وه امنإ (17 :قالطلا]
 نأ :رهاظلاو «ًالماح وأ تناك ًالئاح ءاهّقِحتست اهنإف «ريثأتلا ميدع ناكلو «لمحلاب اهيلع ةقفنلا ديق امل ؛ةيعجر تناك ول اذإ ؛نئابلا يف اذهف :[5 :قالطلا] 4ٌَنْلم َنَْصَي ّقح نوم أوتاد لن ِتلدُ
 . دحاو نيل وُفلَك لح تلو نك نإَوإ» : ىلاعت هلوق يف ريمضلاو وه نموت يف ريمضلا

 بجوُي نمم وأ «ىنكسلاو ًةقفنلا نيبجوملا نم ّنوكي نأ امإ :ٍلاؤسلا اذه ٌدِرْوُم نأ .باوجلاف
 ةقفنلا باجيإ يف طرش هناحبس هنأل يلع ةجح همعز ىلع ٌةيآلاف «ٌلوألا ناك نإف «ةقفنلا نود ىنكُسلا
 ةقفن ال ٌلئاحلا َنئابلا نأ ىلع لدف «هئافتنا دنع يفتني طرشلا ىلع قّلعملا مكحلاو «لماوح نهنوك نهيلع
 .اهل

 .اهب ٌلوقي الو .موهفملا ىلع ةلالد هذهف :ليق نإف

 دعب مكحلا يقب ولف «هطرش ءافتنا دنع مكحلا ءافتنا نم لب ؛موهفملا ةلالد نِم كلذ سيل :لبق
 دحاو ريمض ةيآلا يف سيل :هل لاقيف ءاهدحو ىنكسلا بجوُي نمم ناك نإو ءأطرش نكي مل هئافتنا
 ةةئكت بل نب الإ» : ىلاعت هلوقك ءعطق ةيعجرلا صخي عون :ناعون اهرئامض لب «نئابلا ٌصخي
 ّن ءمركْتَأ» : ىلاعت هلوقو ١[ :قالطلا] نحر ار نتي ان هُم ال :ىلاعت هلوق وهو ءامهل نوكي نأو «ةيعجرلل نوكي نأو «نئابلل نوكي نأ لمتحي عونو [؟ :قالطلا] 4ورعَمي هوفر وأ ٍنورَعَس
 .ىلوأ لصألا ىلع لمحلاو ءلصألا ٌفالخ وهو ءاهرسفمو رئامضلا ٌفالتخا مزل اهريغ ىلع ٌلمُح ولف ءاهرسفمو ٌرئامضلا دحتتإ نيعتملا وه ةيعجرلا ىلع هلمحف [1 :قالطلا] 4م ني كَم ُتيَح

 ؟ًالماح اهنوكب ةيعجرلا ةقفن صيصخت يف ةدئافلا امف :ليق نإف



 براقألل ةقفنلا بوجو ١١ هز/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 م لا اع لا فس حساس

 هللا نِّيب دق «ناعون ٌةيعجرلا لب «لئاحلا ةيعجرلل ةقفن ذ ال هنأ يضتقي ام ةيآلا يف سيل :ليق

 ةقفنلا اهلف «ءلماح وأ «جاوزألا مكح اهُّمكح ذإ «ةيجوزلا دقعب ةقفنلا اهلف «لئاح :هباتك ىف امهمكح

ةقفن ال بيرق ٌةقفن عضولا دعب ٌةقفنلا ريصتف ءاهلمح عضت نأ ىلإ ةيآلا هذهب
 لبق اهلاح فلاخيف «جوز 

 نم ىلع اهُثقفن تراص تعضو اذإف «ًالماح تناك اذإ هّدحو اهيلع قفنُي جوزلا نإف ءهدعب اهلاح عضولا

 يلا جراب كرم يح يسب كلك اهلمح لاح يف اهلاح نوكي الو «لفطلا ةقفن هيلع بح

 نم ةقفنلا تلقتناو ءرخآ مكح هل ناك لصفنا اذإف ٠ ءاهئازجأ نم ءزج اهلمح لاح يف هنإف « «لفطلا ةقفن

 .همالك نم دارأ امب ملعأ هللاو «طارتش كالا رسو دييقتلا ةدئاف ترهظف « «مكح ىلإ مكح

ةقفنلا بوجو نم ىلاعت هللا باتكل قفاوملا ُهِلَك هللا لوسر مكح ركذ
 براقألل 

 !هللا لوسر اي : لاقف ْهيِكَك يبنلا ىتأ هنأ «هدج نع قعفنم نب بيلك نع : «هنئسا يف دواد وبأ ىور

 6 «ةَلوُصْؤَم ْمِحَرو ٌّبجاو َّقَح كاذ يلَي يلا كلم ر َكاَحَأَو َكّتخَأو َكاَبَأو َكَمأ» :ل لاق ؟ُرَبأ نم

 ربنملا ىلع ٌمئاق هلع هللا ٌلوسر اذإف ءةنيدملا ٌتمدق :لاق يبراحُملا قراط نع يئاسنلا ىورو

 َكاَندآ مم َكاَحَأو َكَتْعَأَو َداَبَأَو َكَمَأ لوقت ْنَمب ْنَمِب ْاَدْباَو ءاّيلُعلا يطُْملا دي :لوقي وهو َسانلا ُبطخي

 . "كائذَأ
 0 لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع :4 «نيحيحصلا» يفو

 ؟نم مث :لاق ءَكْمُأ» :لاق ؟ْنَم َّمُك :لاق «َكبأ» : :لاق ؟يتباحيَص نسحب سانلا ُنحأ نم !هللا لوسر اي

 . ””كاتذأ كانَ مث كوب : :لاق ؟نم مث :لاق ءَكُتأ» :لاق

 :لاق ؟ُرَبَأ ْنَم !هللا لوسر اي :ٌتلق : :لاق هنع هللا يضر يريْشُقلا ةيواعم نع «يذمرتلا يفو

 مث كاب : :لاق ؟ْنَم مث :تلق ءىكنأ» : :لاق ؟نم مث :تلق وكنت : :لاق ؟ْنَم مث :ُتلق ىَكنأ»

 هك «َبَرَْألاَك َبْرْكَألا

 «”ٍنوُرغَملاب ِكَدَلَوَو ِكيِفْكَي ام يذُح» :دنهل لكي يبنلا لاق دقو

ّيبنلا نع هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم ء'دواد يبأ ننس" يفو
 :لاق هنأ لكي 

 ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ هاورو . . "”«اعينه ُهوُلُكَف مُكْسَك ني مُكالؤأ َّنإو ٠ مكين ْنِي ْمُتلَكأ اَم ٌبّيظأ َّنإ»

 . اعوفرم اهنع هللا يضر
 اَهيَلَ ُقَّدَصَتَك َكِسْفَِب ْأَدبا» : لك هللا لوسر لاق :لاق ؛هللا دبع نب رباج ثيدح نم يئاسنلا ىورو

َكيِباَرَت يذ ْنَع ّلَضَم ْنَك «َكِتِبَرَق يذلك «ٌِيَش َكِلمَأ ْنَع ّلَصَم ْنَ «كيفالت ,ةيت لس نإ
 اًدَكهف ء

 4 «اَذكهو

 .نسح ثيدح وهو )6١1549(( دواد وبأ هجرخأ )١(

 .حيحص ثيدح وهو 251/6 يئاسنلا هجرخأ ()

 . ملسمل ظفللاو 25544(2) ملسمو 091/1(2) يراخبلا هجرخأ (م)

 .نسح هدنسو 1441((2/) يذمرتلا هجرخأ (4)

 .ةصق هلو «ةشئاع ثيدح نم «(1114) ملسمو :(205754) يراخبلا هجرخأ (0)

 .07019و ؟818) دواد وبأ هجرخأ ةشئاع ثيدحو ءنسح هدنسو ((7010) دواد وبأ هجرخأ (+)

 .تاقث هلاجرو 2.34/8 يئاسنلا هجرخأ (/)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١14 براقألل ةقفنلا بوجو

 قح يلي ىبرقلا يذ قح هناحبس لعجف 7 :ءارسإلا] 4ُمّنَح ٌنَرَْلا اذ تاو :ىلاعت هلوقو [55 :ءاسنلا] « قرشا ىذبو انكخم ئدلؤلارو قه .دي |ذكرتُم ا[و هلل اوُدبعَول : ىلاعت هلوقل ريسفت هلك اذهو
 هنايتإب رمأو «هتبارق ىلع ًاقح ىبرقلا يذل نأ هناحبس ربخأو ءءاوسب ًءاوس لي ٌيبنلا هلعج امك «نيدلاولا
 نمو . ىبرقلا يذ ىلإ ناسحإلاب ىلاعت رمأو وه ٌقح يأ يِرْذَن الف «ةقفنلا ٌّقح كلذ نكي مل نإف ىايإ
 الو ءةمقُل همعطي الو هَِرْوَع رتسو هَّلَخ دس ىلع رداق وهو «ًايرُعو ًاعوج تومي هاري نأ ةءاسإلا مظعأ
 ثيح ىلاعت هللا باتكل قباطم لي ئبنلا نم مكحلا اذهو يذ يف كلذ هضرقي نأب الإ ٌةَرْوَع هل رْثْسَي
 نينمؤملا ٌريمأ مكح مكحلا اذه لثمبو فل دولوملا ىلع بجوأ ام لثم ٍثراولا ىلع ىلاعتو هناحبس بجوأف [5++ :ةرقبلا] 4 كِلَذ لو ِثراوْلا لكَ فولي َُل دول الو اهلي دلك ةاصنف ال اهتم الإ سنن كلت د] نوتلاب موتك قر 1 درأألا َلعو ُةعاَلا عي دأ دازأ نمي ليلك نلرح هدو نصي ثالئزلز» :لوقم
 .ءاسّنلا نود لاجرلا هيلع اوُقني نأ ىلع ئيبص ٌةَبَصَع َسَبَح هنع هللا يضر رمع نأ «بّيسملا نب ديعس نع «بيعش نب ورمع نع «جيرج نبا نع ةَنْيَيُع نب نايفس ىورف دنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع

 نأ «هربخأ بّيسملا نبا نأ ءبيعش نب ورمع ينربخأ «جيرج نبا انثدح :9 قازرلا دبع لاقو
 :اولاقف «ةلقاعلا لثم هيلع ةقفنلاب "”ةلالك ٍسوُفْنَم ىلع مع ينب فقو ؛هنع هللا يضر باطخلا ّنب رمع
 مل ولو :يأ ءولو :هلوق :ينيدملا نبا لاق .لقعلا ةئيهك هيلع ةقفنلاب مهُقوقو ولو :لاقف ءهل لام ال
 .لام هل نكي

 الإ ٌدجأ مل ول :لاق مث ؛هيلع ْقِفْنَأ :لاقف «هنع هللا يضر ٍباّطخلا نب ّرمع ىلإ ميتي يلو ءاج :لاق «بيسملا نب ديعس نع ءورمع نع ؛جاجح نع ءرمحألا دلاخ يبأ نع «ةبيش يبأ نبا ركذو
 .تباث نب ُديز ًاضيأ كلذ لثمب مكحو .مهيلع ُتْضرَقَل هتريشع ىصقأ

 هبا ةباحصلا يف فلاخم ديزو رمعل ُفرعي الو هئاريي ردقب معلا ىلعو ءاهئاريو ردقب مألا ىلعف ءّمعَو ّْمَأ ناك اذإ :لاق ؛تباث نب ديز نع ؛نسحلا نع ؛ليعامسإ نع ؛فرطم نع ؛نسح نع «نمحرلا دبع نب ديمح انئدح :ةبيش يبأ نبا لاق
 امك هيلع اوقفني نأ ميتيلا ةثرو ىلع :لاق 4 َكِلَد ْلْثِم ثراولأ َلَعَول :ءاطعل تلق :جيرج نبا لاقو

 :نسحلا لاقو ؟تومي هديفأ :لاق ؟لام دولوملل نكي مل نإ دولوملا ٌثراو ُسَبْحُيَأ :هل تلق . هنوثري
 ُنب ٌةَصيِبَقو ءيضاقلا حيرشو ءملسأ نب ُديزو «كاحضلاو «دهاجمو ؛ةداتق :مهنم «فلسلا ٌروهمج ةيآلا ٌرّسف اذهبو «ينغتسي ىتح هيلع قفني نأ تِرَي يذلا لجرلا ىلع :لاق 4ك لئِم ثلا عَ
 نمو ؛دوعسم نبا ٌباحصأو «يبعشلاو «يعخنلا ميهاربإو .دوعسم نب ةبتع نب هللا ٌدبعو ءبيؤُذ
 دوادو ءقاحسإو ءدمحأ :مهدعب نمو .هباحصأو ةفينح وبأو «قازرلا دبعو «يروثلا نايفس :مهدعب
 . مهباحصأو

 :لاوقأ ةدع ىلع ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 :لاق .يبعشلا نع ؛ثعشأ نع .يروثلا نايفس نع ءٌةصييَق انثدح : يّشَكلا ديمح ني ٌدبع لاق . يبعشلا ىلإ ىّرَعُي بهذم اذهو «ةّلِصو رب كلذ امنإو هبراقأ نم ٍدحأ ٍةقفن ىلع ٌدحأ ٌرْيِجُي ال هنأ :اهدحأ

 .ثراو هل سيلو هوبأ تام يذلا دلولا وه )١( .(0518) مقرب )١(

 000 ا 151111000 سس



 براقألل ةقفنلا بوجو ملا كحل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ا اا ا ا ل ست ها ع هاسسامل

الكلا اذهب بهذملا اذه تايثإ يفو  هتقفن ىلع ينعي  ٍدحأ ىلع ًادحأ ٌربجأ ًادحأ تيأر ام
 «ءرظن م

 مكاحلا ُةربجي نأ ينغلا جاتحي نأ نم هلل ىقتأ اوناك نمانلا نأ :دارأ هنأ رهاظلاو ءاذه نم هقفأ يبعشلاو

 .هرابجإ وأ مكاحلا باجيإ نع عرشلا باجيإب نوفتكي سانلا ناكف «جاتحملا هبيرق ىلع قافنإلا ىلع

 ناوبألا ناذهف «ةصاخ هتدلو يتلا هّمأو «ىندألا هيبأ ىلع ةقفنلا هيلع بجي هنأ :يناثلا بهذملا

 ىلع ٌرِبجُي لجرلاف ءدالوألا ٌةقفن امأف «نيريقف اناك اذإ امهيلع ةقفنلا ىلع دلولا نم ىثنألاو ركذلا ربجي

 تنب الو «هنبا نبا ةقفن ىلع ربجي الو َجّوَرُت ىتح ايندلا هتنب ةقفن ىلعو ءطقف غلبي ىتح ىندألا ِهنبا ةقفن

 الو ؛ىنغلا ةياغ يف مألاو ةجاحلا ةياغ يف اناك ولو اهتنباو اهنبا ةقفن ىلع ملا ديت الو ءالغس نإو هنبا

 الو ٍلاخ الو ءّدمع الو مع الو ءتخأ الو ؛خأ الو ءٌّدج الو «نبا نبا ىلع ٌةقفنلا دحأ ىلع بجت

 «تبجو ثيح هفالتخاو نيّدلا ٍداحتا عم ٌةقفنلا بجتو .انركذ ام ىوس ةتبلا براقألا نم دحأ الو «ةلاخ

 .تاقفنلا يف بهاذملا ٌقيضأ وهو ءكلام بهذم اذهو

 ٍراَسَيو ؛نيّدلا قافتا عم ءمهادع ْنّم نود «ةصاخ بسنلا يدومع ٌةقفن ُبجت هنأ :ثلاثلا بهذملا

 دومعلا نم ناك نإ ٍةنامز وأ ٍنونج وأ رغصب بسكلا نع هزجعو «هيلع َقّمُْملا ةجاحو «هتردقو «قِفنملا

نم مهنمو .نيلوق ىلع ؟بسكلا نع مُهْرَجَع طرتشي لهف :ىلعألا دومعلا نم ناك نإو .لفسألا
 دّرط 

 اذهو «ىثنأ وأ ناك ًاركُد هُتقفن تطقس ءًاحيحص دلولا غلب اذإف «لفسألا دومعلا يف ًاضيأ نيلوقلا

 .كلام بهذم نم عسوأ وهو «يعفاشلا بهذم

 دالوألا نم ناك نإف ؛همحر يذل ٍمّرُحَم محر يذ لك ىلع ُبِجَت ةقفنلا نأ :عبارلا بهذملا

 مل «مهريغ نم ناك نإو .هفالتخاو نيّدلآ داحتا عم مهُتقفن تبجو «دادجألاو ءابآلا وأ ءمهدالوأو

ةقفنلا بجت امنإ مث .رفاكلا همحر يذ ىلع قفني نأ ملسملا ىلع بجي الف ءَنيّدلا داحتا عم الإ بجت
 

 ىثنأ ناك نإف ءأريبك ناك نإو ءطَقَق ُهْرْفف ٌرُْغا ًاريغص ناك نإف .هيلع ٍقّقنملا ةجاحو قفنملا ةردق طرشب

 هتقفن بجت مل ًاريصب ًاحيحص ناك نإف «ِيَناَمَّز وأ ُهاَمَع نم هرقف عم ّدُي الف ًاركذ ناك نإو «كلذكف

 .هبهذم نم روهشملا ىلع «ةصاخ هيبأ ىلع اهنإف «دلولا ةقفن يف الإ ثاريملا ىلع هدنع ةبّئرم يهو

 بهذم اذهو «سايقلل ًادرط امهئاريم ردقب ةصاخ هيوبأ ىلع اهنأ :يؤلؤللا دايز نب نسحلا نع يورو

 .يعفاشلا بهذم نم ٌعسوأ وهو «ةفينح يبأ

 وأ ًاثراو ناك ًءاوس ًاقلطم هيقفن ُثبجو بسنلا يدومع نم ناك نإ بيرقلا نأ :سماخلا بهذملا

 الإ مهّئقفن ٌبجت ال هنأ ىرخأ ةياور هنعو :نيتياور ىلع ؟مهنيب نيّدلا ٌداحتا طرتشي لهو «ثراو ريغ

 مهتقفن تبجو بسنلا يدومع ريغ نم ناك نإو .براقألا رئاسك بيِصعَت وأ ٍضْرَِّب مهئري نأ طرشب

وكي نأ يفكي وأ «نيبناجلا نم ثراوتلا نوكي نأ طرتشي له مث .ثراوت مهنيبو هنيب نوكي نأ طرشب
 ن

 يف ثاريملا لهأ نم نوكي نأ وأ ءلاحلا يف ِثْراوّتلا توبث طرتشي لهو .نيتياور ىلع ؟امهدحأ نم
 ىلع مهل ٌةقفن الف «نوئري ال نيذلا ماحرألا يوذ نم براقألا ناك نإف .نيعياور ىلع ؟ةلمجلا

 داحّتا نم هدنع دب الو «مهثراوت نم هبهذم نم مهيلع اهّبوجو هباحصأ ضعب جّرخو ؛هنع صوصنملا

 ناك نإف .نيتيوارلا ىدحإ يف بسنلا يدومع يف الإ ةقفنلا تبجو ثيح هيلع قّفنملاو قفنملا نيب نيّدلا

 هثمزل اذإو ؛ثوروملا نود ثراولا ىلع هبهذم رهاظ يف هب ةقفنلا تبجو «ءالولاك ةبارقلا ريغب ثاريملا

 ةصاخ بسنلا يدومع يف همزلت : هنعو .همزلت ال : هنعو .هبهذم رهاظ يف هجوز ٌةقفن هتمزل لجر ُةقفن



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز للطلا براقالل ةقفنلا بوجو

 اوبلط اذإ ٌرَسّت وأ جيوزتب هبسن يدومع فافعإ همزليو «ةصاخ بألا ةجوزل همزلت :هنعو .مهادع ْنَم نود
 .كلذ

 هُمزلي امهريغ وأ ءمعوأ «خأ : هّقفن هتمزل ْنَم لك يف ءيجي كلذكو :ىلعي وبأ يضاقلا لاق
 همزل اذإو «هيلع عيب الإو «كلذ بلط اذإ هجوزي نأ همزلي دبعلا يف صن دق هللا همحر دمحأ نأل هقافعإ
 وهو «ةمدقتملا ةلأسملا ريغ هذهو «كلذب الإ فافعإلا نم ُنَكَمُت ال هنأل ءهتجوز ةقفن همزل لجر ٌفافعإ
 وهو ءدمحأ مامإلا بهذم اذهو ءذخأم كلتلو «ذخأم هذهلو ؛هيلع قّقنملا ةجوز ىلع قافنإلا بوجو
 «عرشلا دعاوقو هّصوصنو دمحأ ٌلوصأ هيضتقت يذلا وهو «ليلدلا يف حيحصلا وهو ماحرألا يوذ ىلع ٌةقفنلا ُبِجوُي ٌتيح رخآ هجو نم هنم ّعسوأ ةفينح يبأ بهذم ناك نإو «ةفينح يبأ بهذم نم عسوأ
 . محر عطاق لك ىلع ةنجلا َمّرحو ٌلَصوُت نأ هللا رمأ يتلا محرلا ٌةلصو

 :تباث نب ديز ٌلوق َمَّدقتو همع ينب اوناكو «هيلع اوقفني نأ ٌيبص ٌةَبَّصَع سبح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ دقت دقو .ككو هللا لوسر ةنسب محرلابو ؛هللا باتكب ثاريملاب : نيثيشب نحت ٌةقفنلا
 ةباحصلا يف امهل فلاخم ال هنإف ءاهئاريم ردقب مألا ىلعو :هثاريم ردقب معلا ىلعف مأو مَع ناك اذإ
 هلوقو 7 :ءارسإلا] 4ُمَّقَح ُقْرَقْلا اذ ِتاَءَو# :ىلاعت هلوق لدي هيلعو «فلسلا روهمج ٌلوق وهو «ةتبلا
 حّرصو ؛براقألل ةيطعلا كي يبنلا بجوأ دقو 5*1 ءءاسنلا] 4 ٍقْرشْلا ىِذيَو انك ندولَول :ىلاعت
 .«ٌةَلوُصْوَم ٌمِحَرَو ٌبِجاَو ٌّقَح «كاندأف كاد مث ءَكاَحَأَو َكَتْخَأو» :لاقف «مهباسنأب

 .بوجولا نود ٌةلّصلاو ٌرِبلا كلذب دارملاف :ليق نإف
 هلي ىبنلا ربخأو .4ةَّقَحط : ىلاعت هلوقب هيلإ هفاضأو ءأقح ُءاّمسو هب رمأ هناحبس هنأ اذه ٌدُْرَي :ليق

 ١ . ًاراهج بوجولا ىلع يداني اذه ضعبو ءٌّبجاو هنأو «قح هنأب
 :نيهجو نم باوجلاف .هتعيطق كرت هقحب دارملا :ليق نإف
 رحلاب ىذألا ةياغ ىّذأتيو ءاشطَعو ًاعوُج ىّّفلتي هاري نأ نم مظعأ ةعيطق يأف :لاقي نأ :امهدحأ

 تحت ُهُِكشُيو ؛ةربلاو ّرحلا هيقيو ُةتَرْوَع رتسي ام هوسكي الو «ةعْرَج ِهيِقْسَي الو ّدَمَْ ُهُمِظُي الو «دربلاو
 هيلع بجي امنإ ءهمأ يه يتلا هتلاخ وأ فيبأ وُنِص همع وأ ءهيبأو همأ نبا هوخأ وهو اذه ءهلظُي فقس
 هب عجرتسي مث ءرسوُي نأ ىلإ ِةّمَّدلا يف كلذ ىلع هضواعي نأب «ديعبلا ٌيبنجألل ُهَّلْدَب بجي ام كلذ نم
 يردن ال انإف «ةعيطق هذه نكت مل نإف .لاومألا ٍةَعَّسو ءةّدجلاو ٍراَسّيلا ةياغ يف هنوك عم اذه هيلع
 . اهعطاق ىلع ةنجلا مَّرحو ءاهب هللا رمأ يتلا ةَلّصلاو «ةمرحملا ةعيطقلا يه ام

 ءاهباجيإ يف تغلابو «ٌصوصنلا اهيلع تدان يتلا ةبجاولا ةلصلا هذه امف :لاقي نأ :يناثلا هجولا
 هبرض كرت ُةَلّصلا هذه تناك نإو ؟ٌيبنجألا ىلع ٌيبنجألل هّريظن بجي ام الإ كلذ نم ًائيش نوبجوُن ال مكنإو اعد اذإ هتباجإو «سطع اذإ هتيمشتو ءضرم اذإ هثدايعو «هيقل اذإ هيلع ٌمالسلا وهأ ؟حراوجلا هب لمُشتو «ةنسلألا هب رخو .بولقلا َُلِقْعَت ىتح يبنجألا قح ىلع اهيف دئاز رق أف ؟اهعطاق ْتّمْدو
 نأ ينايعأ :لوقي نيرُخأتملا ءالضف ضعب ناك اذهلو ؟ةبجاولا محرلا ةلص ٌةيصوصخ امف ؛ملسملا ىلع ديعبلا يّمذلل لب ملسم ّلُك ىلع ملسم لكل بجي قح اذهف «كلذ وحنو هب ٍءارزإلاو هاذأو هبسو
 .ةبجاولا محرلا لص فرعأ



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف هِي هللا لوسر مكح ُرْكَي ا١ذكل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 داس تت ا اا مسا ما

 َتَّنَص ؟مكدنع محرلا ٍةلص ىنعم ام :مهل اولاقو «كلام باحصأ ىلع اذه ُسانلا َدَرْوأ املو

 ةلصلا سنج ركذو ؛قفوقوملاو ٍةعوفرملا راثآلا نم هيف بعوأو «ًأريبك ًاباتك محرلا ةلص يف مهّضعب

 ؛ماعلاو ٌصاخلا اهفرعي ةفورعم ةلصلا نإف ءمازلإلا اذه نم صّلختي ملف اذه عمو ءاهماسقأو اهعاونأو

 هكراشُي الو «ةمحرلا هل بجتو «ٌمحرلا اهب ٌصّنخت 3 يتلا ةلّصلا ام نكلو «ملعلا نم رهشأ اهيف ٌراثآلاو

 اورُكْذَت نأ مكنكمي الو ءهنم ّبجوأ ٌةقفنلا تناكو الإ ءيش بوجو اوُّيعُت نأ مكتكمُي الف ؟يبنجألا اهيف

 تعخألاو خألا ََّحَنَرَك دق لي ُيبنلاو «هنم طوقسلاب ىلوأ اهادع ام ناكو الإ ةقفّتلا بوجول ًاطِقْسُم

 يذلا امو ؟اذه خسن يذلا امف ىكاندأَك َكاَنْدآ مَ َكاَخَأَو َكَتْخَأو كاَبأو َكَئَأد :لاقف «مألاو بألاب

 بأ لجرلا كَ نأ نيدلاولا ري نم سيلف ءاذه َفرُع اذإو ؟بابحتسالل ُهَّرِخآو ءبوجولل ُهّلَّوُأ لعج

 َرُفَتَي ام هسأر ىلع سانلل ٌلِمْحَيو ماما ٍنوُنَأ يف ُدِقوُيو «رمُحلا ىلع يراكُيو ءَفْنُكلا ُسْئْكَي

 لسفتو ؛ سمات محم اهدي نأ وْ ري ني سيلو ءديلا ٍتاذ ٍةَعَسو ,راسيلاو ىنِغلا ةياغ يف وهو «هترْجْأب

 ناَبِسَتْكُم ناوبألا :لوقيو ءاهيلع ُهَقِفْنُي امب اهُنوُصي الو «كلذ وحنو ءاملا مهل يقستو «مهبايث

 ٍمحّرلا ةأبصو نيدلاوا رب يف هلوسرو هللا ظرش نبأ !ٌبجعلا هلايف «ِنْيَيمْعَأ الو ِنِّئمَرِب اسيلو ؛ناحيحص

 ّدغل الو ًاعرش كلذ ىلع ةفوقوم نيدلاولا دب ب الو ٍمحّرلا ُةَلِم تسيلو «ىمعأ وأ انَّز مهُدحأ نوكي نأ

 .قيفوتلا هللابو «ًافرع الو

 مرحي ال امو اهب مرحي امو ةعاضرلا يف ُدْيكَي هللا لوسر مكح ُرُْكِذ
 ؟ال مأ ريثأت هل له « .ريببكلا عاضرإ يف همكخو ءاهنم محملا ِرْذقلا يف همككو |

 ْمّرَحُت ًةَعاَضَرلا نإ" : لاق هنأ ٍهِلَي هنع «اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم : «نيحيحصلا» ىف

 . 00الولا محام

 :لاقف «ةّرمح ةنبا ىلع ديرأ كك يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم : :امهيف تبثو
 "!همِحّرلا نم ُمُرْحَي ام ٍةَعاَضّرلا نم ُمُرَْيَو ءةَعاَضَرلا نم م يخأ ُةنبا اَهنإ ٠ « يل ّلِحَت ال اَهنإد

 تاكو هِكْمَع ُهَّنَك ٍِسْيَعٌقلا يبا يخأ َحَلْمأل ينّذئا» : اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ : امهيف تبثو

 . ""اهنع هللا يضر ًةشئاع تعضرأ هّئأرما

 ىرخألاو ٌديراج امهادحإ تعضرأ ب ساج هل لجر نع لثس امل سابع نبا باجأ اذهبو

 . ؟دحاو ُحاَقْللا ءال :لاق ؟ةيراجلا جوزتي نأ مالغلل لجأ :ًامالُع

 ٍةَّصَمْلا ُمُرَحْ الا : : يو ّيبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ملسم حيحص» يف تبثو

 . ":ناتّصَملاو

 290«نائَجالمإلاو ٌةَجالمإلا ُمُرَحُ الا :ةياور يفو
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 كس ايا ضار ا ل آذآ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لسد اهب مرحي امو ةعاضرلا يف يو هللا لوسر مكح َرْكَي

 .©0عالد :لاق ؟ةدِحاولا ٌةعضرلا مّرحت له هللا لوسر اي : :لاق ًالجر نأ :هل ظفل يفو
 ٌرْشَع :ٍنآرقلا نِم َلْزَن اميف ناك :تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع : ًاضيأ هحيحص» يف تبثو

 00 نآرقلا

 نم ٌةَعاَضَرلا اَمّنإ» :لاق هي ّيبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف تبثو
 . 27عةعاَجملا

 :لاق كي هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح نم :' ”«يذمرتلا عماج» يف تبثو
 .حيحص ثيدح :يذمرتلا لاقو ««ماظفلا َّلْبَق َناَكو يذلا يف ءامألا ّنَتَ ام الإ ٍةَعاَضَرلا َّنِم ُمُرَحْي لد

 يف ناك ام الإ عاضر الد :هعفري سابع نبا نع «حيحص دانسإب «ينطقرادلا ننس» يفو

 .:نيلوحلا

 ْمْحّللا تبن اَم الإ عاضّرلا نم مرحي ال» :هعفري دوعسم نبأ ثيدح نم :©7«دواد يبأ نئس» يفو
 .«مظقلا َرَشْنَو

 ىلإ لْيَهُس ُتنب ةّلْهَس تءاج :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«ملسم حيحص» يف تبثو
 لاقف ُُفيِلَع وهو ملاس ٍلوُحُد ني َةَفْيَذُح يبأ هجو يف ىَرأ ينإ : :هللا لوسر اي :تلاقف دلك ّيبنلا
 .هوْيَلَع يِمُرْحَت هيعِضْرأ» :ُلو يبنلا

 ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف هلي هللا لوسر ىلإ لْيَهُس ُتنب ُةَلْهَس تءاج :تلاق اهنع هل ةياور يفو
 فيكو :تلاقف ««ةهيعضرأ» :لو يبنلا لاقف «٠ هُتيلح وهو ملاس لود نم ةّفْيَذُح يبأ هجو يف ىرأ
 .":ريبك هنأ ٌتْمِلَع دق» :لاقو فكي للا لوس مّسيتف «ريبك َّلُجَر وهو ُهُعِضرَأ

 كيلع لدي هنإ : اهنع هللا يضر ةشئاعل تلاق اهنع هللا يضر ٌةملس مأ نأ : ظفل يفو
 3 هللا لوسر يف كَل مآ : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاقف ىلع لخدي نأ ٌبِح ام يذلا ُعّميألا ٌمالغلا
 ةّقيذُح يبأ سفن يفو ءلُجَر وهو ٌيلع لخدي ًاملاس نإ !هللا لوسر اي : :تلاق ةفيذُح يبأ ةأرما نإ ؟ةوسأ
 .00كْيلَع َلُخْدَي ىَّتَح ِهيعِضْرَأ» :لي هللا لوسر لاقف «يش هنم

 ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا ثيدح نم هاورف «ةلوطم ةمات ةقايس «هئئس» يف دواد وبأ هقاسو
 ةنبا ٌةكَكنأو ءاملاس ىّنبت ناك سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتُع نب ةفيذح ابأ نأ ءامهنع هللا يضر ةملس مأو
 ْنَم ناكو ءاديز كي هللا ٌلوسر ىَنَبَت امك ءراصنألا نم ةأرمال ىلوم وهو «ةبتع نب ديلولا ثني ًادنه هيخأ
 مشوعدأ» :كلذ يف ىلاعت هللا لزنأ ىتح «هّئاريم ٌتِرَوَو هديل الا ءامد ةياماجلا يف الجر ىكت
 لولإ اودرف ء[5 :بازحألا] 4ةكَيلْومَو نإ نلا ف مكرم ْمُهَءآَباَ ًاوملعت ل نو ولأ دنع ُذََأ ٌرْه ْمهلَمَأِ

 )١( ملسم هجرخأ (؟) .019) (1461) ملسم هجرخأ )1481(.
 )١1١65(. مقرب (5) .(14660) ملسمو ,(55417) يراخبلا هجرخأ ()
 .10/4 /4 ينطقرادلا هجرخلأ (65)

 .دهاوش هل نكلو «ءيوق ريغ هدانسإو «(70١75)و )7١04( مقرب (3)
 .(18) (1407) ملسم هجرخأ 403 7 )1١4815(, ملسم هجرخأ 7



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف هلي هللا لوسر مكح ُرْكِذ 1١15 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 هن- سقس كلا ا ما امك

 . مث «يشرقلا ورْمَع نب لْيَُس ُتنب ةّلْهَس تءاجف ءنيّدلا يف اخأو ىّلوم ناك ٌبأ هل ْملْعُي مل نمف مهئابآ

 يعم يوأي ناكو ءأدلو ًامِلاس ىرن اّنُك انإ وللا لوسر اي :تلاقف «ةفيذح يبأ ٌةأرما يهو ءيرماعلا

 ؟هيف ىَرَت فيكف ؛ّتْمِلَع دق ام مهيف ىلاعت ُهَّللا لزنأ دقو ءُالّضُق يناريو «ٍدحاو ٍتيب يف ةفيذح يبأ عمو

 كلذبف َةَعاَضَرلا نم اهدلو ٍةلزنمب ناكف «ٍتاعضر سمخ ُهْيَعضْرَأَف (هيعضرأ» : هلي هللا ُلوُسَر لاقف

 اهنع هللا يضر ٌةشئاع ْتّبَحأ ْنَم َنْعِضرُي نأ اهتاوخأ ٍتانبو اهتوخإ تائب ُرُمأت اهنع هللا يضر ٌةشئاع تناك
 ٌرئاسو ٌةَمَْلَس ٌّمَأ كلذ ْتَبأو ءاهيلع ُلُحْدي ٌّمُث ءتاعضر َسْمَت ًاريبك ناك نإو ءاهيلع ٌلديو اهاَرَي نأ

 :ةشئاعل نلقو ءدهملا يف عضري ىتح سانلا نم ٍةعاضرلا كلتب ًادحأ ٌنهيلع َنْلِيْدُي نأ لي ّيبنلا جاوزأ

 . "7سانلا َنوُد ملاسل هل ّيبنلا نم ًةَصْخُر تناك اهّلعل «يردن ام هللاو

 . عازي اهضعب يفو ءَةّمَألا نيب هيلع قفتم اهضعب :ٌةديدع ًاماكحأ ٌةعباثلا ُنَئُشلا هذه تنمضتف

 ٍةَمألا نيب هيلع ٌنفتم مكحلا اذهو :«ٌَكالولا ُمّرَحُت ام ٌمرَح ٌةَعاَضٌرلا» : كي هلوق :لوألا مكحلا

 اذه لوبق ىلإ رطضا هنإف َقّنّسلاِب ٌحسْمُي ال ُنآرقلاو ءخسن صنلا ىلع ةدايزلا نإ :لاق نم دنع ىتح
 عمجلا ميرحت ىلإ رظضا امك ءهمسُي مل وأ ًاخسن هامس ءاوس «نآرقلا يف ام ىلع ًادئاز ناك نإو مكحلا

 يبأ ثيدح عم اذه اهركذو «نآرقلا صن ىلع ٌةدايز هنأ عم ءاهتلاخ َنيبو اهئيبو ءاَهِِمعو ةأرملا نيب

 راصو «لفطلل نيوبأ اراص دق نّيَّللا ٌبحاَص جوزلاو ًةعضرملا َّنأ ىلع لْمَفلا نبل ميرحت يف سيَعُقلا

 ءامهدلو ٌدالوأ اولزن نإو لفطلا ُدالوأف ءثالثلا تاهجلا ِهِذْه نِم ةمْرُحلا ترشتناف ءامهل ًادلو ٌلفطلا

 .ثالثلا تاهجلا نم هتاوخأو هُثوخإ ؛هريغ نمو رخآلا نم جوزلاو ةعضرملا نم دحاو ّلُك ُدالوأو

 «هيبأ نم هتاوخأو هتوخإ اهريغ نم جوزلا دالوأو ءهمأو هيبأل هتاوخأو هّثوخإ رخآلا نم امهدحأ ُدالوأف

 ةأرملا ةوخإ ٌراصو ههِتاَّدََجو ُهَداَدِجأ اهؤابآ راصو ءهمأل هّتاوخأو هّوخإ هريغ نم ةعضرملا ٌدالوأو

 هذه نم رشتنت عاضَرلا ُةَمْرُحُف هِِتاَّمَعو همامعأ هئاوَخأو نبللا بحاص ةوخإو «هتالاخو ُهَلاوخأ اهّباوخأو

 .طقف ثالثلا تاهجلا

 ُحاَكِن هيخأل حابُيف «هِتاوحَأو هتوخإ نم هتجرد يف وه نمه عضترملا ريغ ىلإ ُميرحتلا ىّدعتي الو

 ىلإ ٌرشتني ال كلذكو «هينبو ًةابأو نبللا ٍبِحاَص حلاكن هيخأل حابُيو ءاّهتاهمأو اًهتانبو ٌهاخأ ثعضرأ ْنَم
 نم عضترملا يبألف «هتالاخو هلاوخأو ِهِتاَّمَعَو همامعأ نم هتجرد يف ْنَمو «هتاهمأو ِهِئابآ نم هقوف ْنَم
 ٍتاهّنَأ اوُحَكْنَي نأو ءاهانبو اًهِتاوَحَأو اهتاهمأو عاضرلا نم َلْفَطلا ّمأ اوُحْكْنَي نأ ودادجأو ءبسنلا

 نم هيخأ ٌتخأ َجّرّرتي نأ بألا نم خاللف ءلالح بسنلا نم اذه ُريظن ذإ ءدتانبو هتاوخأو نبللا بحاص

 ءاهتخأو بسنلا نم هنبا مأ لجرلا ُحكْنَي كلذكو بالا نم هيخأ تأ َحكْنَي نأ مألا نم خاللو ءٌمألا

 .ةرهاصملاب اتمرح امنإف اهّتنبو اهّمأ امأو

 ؛ةعاضّرلا نم اهُقنبو ؛عاضرلا نم هتأرما ّمأ هيلع ٌمرحيف «عاضرلاب ةرهاصملا ُريظن ٌمرحي لهو
 نيبو اهنيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب وأ «ةعاضّرلا نم نيتخألا نيب ٌعمجلا مرحي وأ ؟ةعاضرلا نم هنبا ٌةأرماو

 دحأ لاق دق ناك نإ :لاقو انُحيش هيف فقوتو «مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا همّرحف ؟ةعاضرلا نم اهتلاخ

 .ىوقأ وهف ميرحتلا مدعب

 .حيحص ثيدح وهو «(؟71١5) دواد وبأ هجرخأ )١(



 اي ل آذآ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1155 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف دلي هللا لوسر مكح ُرْكِذ

 ىرجأف ٍبَسّنلا نم مُرْحَي ام عاضّرلا نم ٌمْرْحَيا :يك هلوق يف ٌلخدي اذه ٌميرحت :نومّرحملا لاق
 ءهيبأو بسنلا دلو ةّلزنم ةعاضرلا يبأو ةعاضرلا دلو ليزنت تبثف ءهب اههّبشو «بسنلا ىرجم ةعاضرلا
 نم اهّثنباو «ةأرملا ماو «نبالاو بألا ةأرما تَمُرَح ذإف «ةعاضّرلل تبث ميرحتلا نم بسنلل تبث امف
 ريدقت اذه «ةعاضرلا يتخأ نيب َمُرحَح ءبسنلا يتخأ نيب عمجلا ٌمُرَح اذإو ؛ةعاضّرلاب َنْمُرَح .بسنلا
 لاق اذك هرْهَّصلاب ًاعبسو «بسنلاب ًاعبس ٌمّرَح هناحبس هللا :مالسإلا خيش لاق .ميرحتلا ىلع مهجاجتحا
 «بسنلا نم مُوَي ام هنم ٍمْوُحَي امنإو «ًارْهِص ىّنسُي ال ةعاضرلا ٌميرحت نأ مولعمو :لاق .“'”سابع نبا

 :لقي ملو «ٍبّسنلا نم مرحي ام» :ةياور يفو .«ةدالولا نم ْمْرْحَي ام ةَعاَصرلا ّنِم مرحَيا :لاق لَك يبنلاو 5 وم 5 .٠ 5 مقوم همر م هوو سا ع هم 520-

 يف عمجلا ّميرحت ركذ الو ءِرِهَّصلا ميرحت ركذ امك هباتك يف هناحبس هللا هركذ الو «ةرهاصملاب ٍمّرَحَي امو
 لمْ ني َقَخ ىلا َرْمَول :ىلاعت هللا لاق ءهُيقشو بسنلا ٌميسق رْهّصلاو ءبسنلا يف هركذ امك ِعاَضرلا
 «ميرحتلا اببس امهو رْهَّصلاو بسنلاب سانلا نيب ٌةقالعلاف 2( :ناقرفلا] 4 ارهصو اب ٌمُكَمَحَف ارش

 نيب ٌعمجلا مّرَح امنإ ىلاعت هللاو «باسنألا نيب الإ ةرهاصملا ُلَقْعُت الو ءبسنلا ىلع عرف عاضّرلاو
 نأ مولعمو «ةمّرحملا محّرلا ٍةعيطق ىلإ يضفُي الئل «ءاهتلاخ نيبو اهنيبو ءاَهَتَّمَعو ةأرملا نيبو .نيتخألا

 عاضرلا ةوخأ نم امهنيي ام ىلع بترت الو ءحاكتلا ريغ يف ةمّرحم ّمِحَر امهنيب سيل عاضّرلا نم نيتخألا
 هيلع ةقفنلا قحتسي الو «ةثري الو «كلملاب هيلع قتعي الف ءرخآلا ىلع امهدحأ ميرحت ريغ طق ٌمكح
 هبراقأ ىلع فقولاو ةيصولا يف ٌلخدي الو ؛هنع َلِقْعَي الو «ٌُثوملا الو حاكنلا ٌةيالو هيلع هل ٌثبثي الو
 ٌقيرفتلاو «بسنلا نم ٍمّرْخَيو ءةعاضرلا نم ريغصلا اهدلوو مألا نيب قيرفتلا مّرْحَي الو .همحر يوذو

 هيلع قتعي مل «عاضرلاب تامّرحملا نم ائيش كلم ولو ءىاوس حاكنلا يف امهنيب عمجلاك كلملا يف امهنيب
 مآ هيلع مرحي نأ مزلي مل «ةعاضرلا نم هتلاخو هتَمعو هنو بو هّمُأ لجرلا ىلع تمرح اذإو «كلملاب
 تلعج اذإ ةعاضرلاو ءعاضر الو «ةرهاصم الو ءاهئيبو هئيب بسن ال هنإف «هتأرما تعضرأ يتلا هتأرما
 اعمتجا ام ٌفاعضأ ماكحألا نم هيف اقرتفا ام لب ءمكح لك يف هلثم نوكت نأ مزلي ال مكح يف بسنلاك
 نيب رفعج نب هللا ٌدبع عمج امك ؛ةمّرحم ةرهاصُم امهنيب نيتللا نيب عمجلا ٌراوج تبث دقو ءاهنم هيف
 اذهف ؛ًاركذ ناك ول رخآلل اهدحأ حاكن زاوج عنمي ٌميرحت امهنيب ناك نإو ءاَمريغ نم هينباو يلع ٍةأرما
 نيبو امهنيب سيل ءامهسفنأ يف امهنيب حاكنلا ميرحت ببس نأل ءءاوس ةعاضرلا نم نيتخألا ٌريظن
 . مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو هرْهِص الو امهنيبو هنيب َعاضر ال يذلا امهنم يبنجألا

 لاق .ّدحأ كلذ ركني ملو ءهينباو يلع ٍةأرما نيب عمج رفعج نب هللا دبع نأب دمحأ ٌجتحاو
 ةأرما نيب رفعج نب هللا ُدبع عمجو «ةليل يف مع يتنب نيب «يلع نب نسحلا ُنِب ٌنسحلا عمجو :يراخبلا
 ديز نب ٌرباج ههركو ءهب سأب ال :لاق مث ةرم ُنَسَحلا ههركو «هب سأب ال :ةَمْرْبُش نبا لاقو ءهتنباو يلع
 مالك اذه .[14 :ءاسنلا] 4ْمُكِند هنو ْمكل ٌليأٍَ :لجو زع هلوقل ميرحت هيف سيلو ؛ةعيطقلل
 ,©7يراخبلا

 ءالؤهف ءرخآ هجو نم وأ ءهجو لك نم اهتوِبُت ٌمزلتسيال ٍهجو نم بسنلا ماكحأ ٌتوبشف :ةلمجلابو
 َولخي نأ دحأل سيلف «ةيمرحملا يف ال ءطقف ةمرُحلاو ميرحتلا يف نينمؤملا ُتاهمأ ّنُه كي ّيبنلا ءاسن

 )١( يراخبلا هجرخأ )01١6(. ثيدح رثإب (؟) )4١١6(.



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لَو هللا لوسر مكح ُرْكِن ا١ل5ه (5) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 مش ا ا اخ اا

 ْنَمو ؛نهبراقأ ريغ نم نهحاكن هيلع مرح نّمَع باجتحالاب هللا نُهرمأ دق لب «نهيلإ ٌرظني الو نهب
 اذه مث ..[07 :بازحألا] 4 اح ءآبو نم ٌنشوُلَتَسَف اًعنََم َّنُهوُمْتْلَاَس اإل : ىلاعت لاقف «عاضر هنيبو نهنيب

 ٌنهونب الو ؛مهلاجر ىلع نمُْرُحَي نينمؤملا تاوخأ ٌنُهَئانب سيلف «ةتبلا ٌنهبراقأ ىلإ ىّدعتي ال مكحلا
 قافتاب نيملسملل لالح نه لب ءًالاوخأو ٍتالاخ ٌنهتوخإو ٌنَهئاوخأ الو «ٌنُهّئانب َّنهْيلَع مرحي مهل ةوخإ
 ُتنب ءامسأ تناكو «سابعلا تحت هلي هللا لوسر جوز ةّئوميم ٌتخأ لضفلا ّمُأ تناك دقو «نيملسملا

 مو ءركب يبأ تحت اهنع هللا يضر ةشئاع مأ تناكو «ريبزلا تحت اهنع هللا يضر ةشئاع ٌُتخأ ركب يبأ

 «هتوخإو رمع نب هللا ٌدبع ٌجّرزت دقو هَّنَأ جوزتي نأ لجرل سيلو «هنع هللا يضر رمع تحت ًةصفح

 ملف ؛نهوحكني نأ زجي مل نهل ًالاوخأ اوناك ولو «تانمؤملا نم نايفس يبأ دالوأو ركب يبأ دالوأو

 ةمألا نيب بسنلا ماكحأ نم مكح توبث نم مزل الإو ؛َّنهيراقأ ىلإ نينمؤملا تاهّمأ نم ةمرُُلا رشتنت
 .ماكحألا نم هريغ ٌثوبث ّنهنيبو

 «طبكلنأ ني نا ثبات ُللَعَو» : تامّرحملا يف ىلاعت هّلوق ًاضيأ َكِلُذ ىلع ٌلدي اممو

 ءِبْلُص نبا هنوكب َدْيُق اذإ فيكف ءعاضّولا نبا هيف لخدي مل قلطأ اذإ نبالا ظفل نأ مولعمز 5 :ءاسنا]

 :«حيحصلا» يف تبث دقو «هلوخد بجويو «عاضرلا نبا َجارخإ عنمي ال اذهب يّئبَتلا نبا جارخإ ُدضقو

 نبلب هتعضرأف ءاهل ًامّرْحَم ريصيل ةفيذح يبأ ىّلوم ًاملاس َعِضْرُ نأ لْيَهْس تنب ةّلْهَس رمأ لي يبنلا َّنأ

 وأ ملاسب ًاصتخم مكحلا اذه ناك ءاوس هلي هللا لوسر ّصنب اهّمّرحمو اهّنبا راصو ءاهجوز ةفيذح يبأ

 ُهّمَأ تراصو ُةُيعضرَأ اهنوكل ءاهل ًامّرْحَم ملاس يقبف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا ّمَأ هتلاق امك ًاماع

 ول لب «هل ةَّلْهَس ةعاضرل هيف ٌريثأت ال اذه نإف ةعاضّرلا نم هيبأ ةأرما اهنوكل ءاهل ًامرْخُم رِصَي ملو
 لّلُع دقو ءاهيفن اهّدلو هنوكل ُريثأتلا امنإو «هيبأ ةأرما ٌةلهس تراص ءىّرخأ ةأرما وأ ءهل ٌةيراج ُْتَعْضَرَأ

 ةلزنمب ناكو ءتاَعَضَر سمخ ةتعضرأف ديِعِضْرَأ» :لللي ئيبنلا لاقف :هظفلو ٍهِسفن ثيدحلا يف اذهب

 نب ديعس نإف «بذاك وهف هاعدا نمو «ةلأسملا هذه يف عامجإلا ىوعد ُنِكِمُي الو «ةعاضرلا نم اهيلو

 اونوكي مل «ةبالق ابأو ءراسي نب ًءاطعو ءراسي نب َناميلسو «نمحرلا دبع نب ًةملس ايأو «بيسملا

 هللا ءاش نإ يتأيس امك «ةباحصلا نم ةعامجو «ريبزلا نع ٌٍيورم وهو «لحفلا نبلب ٌميرحتلا َنوُتبْنُي

 نبل نم عضترملا اولعجي مل اذإ ءالؤهف ءطقف تاهمألا ٍلَبِو نم وه امنإ ٌميرحتلا نأ نوري اوناكو «ىلاعت
 لوق ىلعف «ىلوألا قيرطب لحفلا ًةأرما عيضرلا ىلع الو «هتأرما هيلع اوُمّرحُي ال نأف «هل ًادلو لحفلا

 .ةعاضرلا نم هنبا الو «ةعاضّرلا نم اهجوز وبأ ةأرملا ىلع ُمُرْحَي الف ءالؤه

 توبث عرف اهنأل ٌةرهاصملا ٍتبثت ملف «لحفلا نيبو عضترملا نيب ةّرثبلا اوُنْكُي مل ءالؤه :ليق نإف
 هيلع تلد امك لحفلا ةهج نم عاضرلا هوب ٌتّبْنَأ نم امأو ءاَهْعْرَك تبثي مل هل تبثت مل اذإف عاضّرلا ِةَوُ

 لاق لهف «ةونبلا هذهب ةرهاصملا ٌتْينَت هنإف «مالسإلا لهأ روهمج هب لاقو «ةحيرصلا ةحيحمصلا َةّنِّسلا

 ؟مرحت ال ةعاضرلا نم هنباو هيبأ ةجوز نإ : لحفلا نبلب ميرحتلا ىلإ بهذ نمم دحأ
 وه له ءهذخأم يف ٌرظنلا يقبو هيلع ًاعمجم سيل هنأو «ًاعازن هذه ميرحت يف نأ دوصقملا : ليق

 ريثأتلا امنإو ءاهل ريثأت ال هنأو عاضَرلا ةهج نم ةرهاصملا ءاغلإ وأ ءهل ريثأت ال هنأو «لحفلا نبل ءاغلإ

 ؟بسنلا ةرهاصمل

 هنأ انيب دقو «لحفلا نبلب ميرحتلاب ةحيرصلا ةَّنّسلا توبثل «لطاب لوألا ذخأملا نأ كش الو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز الكك اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لَو هللا لوسر مكح ُرْكْي

 عرفلاو لصألا نيب قرافلا نأ ٌمَّدقت دقو «سايقلاب الإ هب ةرهاصملا تابثإ هب ميرحتلاب لوقلا نم مزلي ال
 .رخآ مكح توبث «بسنلا ماكحأ نم مكح توبث نم مزلي ال هنأو «عماجلا فاعضأ فاعضأ

 انتاهّنأ تحت ًةلخاد ةعاضّرلا تخخأو عاضّرلا ّمُأ لعجي مل هناحبس هنأ ًاضيأ اذه ىلع لديو
 ىلا طئبأز» : لاق من 4ث كتاتبو مكدهكأ مْكحِتََع تسل :لاق هناحبس هنإف ءانتاّوخأو
 مألا هب داري امنإ قالطإلا دنع اَنتاهّمأ ظفل نأ ىلع لدف 17+ :ءاسنلا] 4 َةَمدَصَرلا برو مُمصْنومََو ككَعَصَرَأ
 ,4ُرطصُتأز» : هلوق لثم [؟* :ءاسلا] 4ْمُكِبََش ُتَهَتْأَوط : ىلاعت هلوقف ءاذه تبث اذإو .بسنلا نم
 :لاقل ٌنهميرحت ديرأ ولو ؛ةعاضرلا نم نهتاهّمأ لوانتي الف ءبسنلا نم انئاسن تاهمأ نه امنإ
 مُوْحَي ام ِةَعاَضّرلا نم مرحي :هلوق نأ انيب دقو ءانتاهمأ يف كلذ ركذ امك :نهنعضرأ يتاللا ٌنهتاهمأو
 لدي الو ؛ةعاضرلا نم هريظن هيلع مرح بسنلا نم لجرلا ىلع مرح نم نأ ىلع لدي امنإ .«ٍبَسّنلا نم
 فالخ ىلع هموهفم لدي لب ؛ةعاضرلا نم هريظن هيلع مرح ؛عمجلاب وأ رهّصلاب هيلع مرح نم نأ ىلع
 .[؟4 :ءاسلا] «ْمُكصَِ هيو اَم مل ٌليأَول :هلوق مومع عم ؛كلذ

 ةعامج نع تيث دق هنأ «عامجإ ًةلأسم سيل ٍةعاضّرلا َّنِم هنباو هيبأ ةأرما ميرحت نأ ىلع لدي اممو
 ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع ّحص امك ءورجح يف نكت مل اذإ وتأرما ٍتنب حاكن ٌداوج فلّشلا نم
 بلاط ىبأ نب ىلع ُتيِقَلَف ءاهيلع ُتْدَجَوَُق ءثيفوتف «يل تدلو دقو ةأرما يدنع تناك :لاق «يرْضنلا
 يف تناك :لاق ءمعن :تلق ؟نبا اهل :لاق ٌةأرملا تيفوت :ُثلق ؟كل ام :يل لاق .هنع هللا يضر
 يف لأ ُمُكَبَبَبرَر# :ىلاعت هلوق نيأف :تلق ءاهحكناف :لاق .فئاطلا يف يه ءال :تلق ؟كِرجِح
 يف تناك اذإ كلذ امنإو .كرجح يف نكت مل اهنإ :لاق 118 :ءانلال هب نو مرو
 , 0ك

 «ًأريخ هيلع ىنثأ ءدبعم نب هللا ديبُع هل لاقي ةءاوس ينب نم ًالجر نأ ةرسيم نب ميهاربإ نع حصو
 ةأرما حكن مث هللا ءاش ام ابحطصا مث «هريغ نم ٍللو ٌتاذ ٌءأرما حكن دق ناك هَّدَج وأ هابأ َّنأ هربخأ
 :لاق ءاَهْفْلطف «ةباش ٍةأرماب اهنع ٌتينغتساو تربكو اَنمأ ىلع ٌتْحَكَن دق : ىلوألا ينب ٌدحأ لاقف «ةباش
 :لاق .اهوبأ الو يه هرجج يف نكت ملو تنبأ هحكنأو اهقّلطف :لاق ؛كّتنبا ينحكُتُت نأ الإ ِوّللاو ال
 «ىعم ّنّبُحَتَل :لاق .هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع يل ٍتفتسا :تلقف «هللا دبع ّنب ٌنايفس تئجف
 «كلذب سأب ال :رمُع لاقف هرَّبَخلا هيلع ٌتصصقف «ىنمب هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع ىلع ينلخدأف
 . ”كلذب سأب ال :لاقف هتلاسف :لاق ءًايلع الإ ٌهارأ الو :لاق .ينربخأف لاعت مث ًانالف لسف بهذاف

 احابأ دق امهلوقب لوقي نمو امهنع هللا يضر يلعو رمع ناك اذإف ءرهاظلا لهأ بهذم اذهو
 نم اهّتنبا هيلع نامرحُي فيكف «بسنلا نم هتأرما ٌةنبا اهنأ عم ؛جوزلا رجح يف نكت مل اذإ ةبيبرلا
 نم نوكت نأو ءهِربِح يف نوكت نأ :اهميرحت يف ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ دويق ةثالث هذهو ءعاضرلا
 الو وِرْجِح يف تسيلو ةعاضّرلا نم اهتنبا درجم هيلع مرحي فيكف ءاهّمأب لخد دق نوكي نأو «هِتأرما
 جوز نأل ٌةبيبرو ًابيبر اًيُمُسو ءسانلا قافتاب اهنبا ٌُبيبرلاو «ةجوزلا ُتنب ةبيبرلا نإف «ةغل هتبيبر يه
 ورجح يف تناك الو طق اهّيرَي ملو «هنبل ريغب هّثأرما امهتعضرأ ْنَم اّمأو «ةداعلا يف امهُبْرَي امهّمأ
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 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف ِلك هللا لوسر مكح ُرُكُي 16١1ا/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 للا ااا هاا كاس ااا ا يك كذا

 يف اهنوكب ةبيبرلا ميرحتب لي ُئبنلا راشأ دقو «ىّنعمو ًاظفل دعبلا ةياغ يف صنلا اذه يف اهلوخدف

 ّمأ نأ هتربخأ ٌةملس مأ ٌتنب ٌبنيز نأ ؛ةورع نع ؛يرهزلا ثيدح نم «يراخبلا حيحص» يفذ .رجحلا

 ؟ةملس ّمأ ٌتنب :لاقف ؛ةملس يبأ َتنب ٌُبطخت كنأ ٌثربخأ !هللا لوسر اي :تلاق نايفس يبأ تنب ةبيبح
 هلو هرابتعا ىلع لدي اذهو يل ْثَّلَح اَمْل يرجح يف يتّبيبَر ْنُكَن ْمَل ْوَل اهّنإ :لاقف عن :تلاق

 .جوزلا رججلح يف نوكت نأ وهو «ميرحتلا يف هللا هدّيق يذلا َديقلا

 ينبا ةليلح نكت مل ول :عاضرب ةمّرحُم تناك اذإ بلّصلا نبا ةجوز يف لاقي نأ ءءاوس اذه ريظنو

 .قيفوتلا هللابو .امهنيب قرف الو ؛ءاوس يل تَّلح امل ء«يبلصل يذلا
 امك هنم ٌرِشَتتي ٌميرحتلا نأو مّرَحُي لحفلا نبل َّنأ عَدّنّسلا هذه نم دافتسملا : يناثلا مكحلا : لصف

 ةباحصلا نم فلاخ ْنَم هيف فلاخ نإو هريغي لاقُي نأ زوجي ال يذلا ٌنحلا وه اذهو ؛ةأرملا نم رشتتي

 دحأ ٍلوق لجأل يه ُكَرثُت الو ءاهلجأل اهفلاخ ام ٌكرتيو ؛ عبتت نأ ٌّحأ كي هلا لوسر ُةنشَف «مُهَدْغَب نمو

 كَ «كلذ ريغ وأ ءاهليوأتل وأ « «هل اهغولب مدعل اهفلاخ نم فالخل ُنَدّشلا تكرُت ولو «ناك ْنَم ًانئاك

 لوقو «هعابّتا بجي ال نم لوق ىلإ هعابّتا بجي نم لوقو ءاهريغ ىلإ ُةَيحلا تكرُتو «ًادج ةريثك ّنَئُس
 .ةمايقلا موي اهب هاقلن ال نأو ءاهنم ةيفاعلا هللا لأسن «ءةيلب هذهو «موصعملا ريغ ٍلوق ىلإ موصعملا

 نب مكحلا مهاتأ ىتح اسأب لحفلا نبلب َّنْوَرَي ال انياحصأو ءميهاربإو ؛ةرامع ناك : شمعألا لاق

 ُةَنُسلا مُهْنََأ اذإ ملعلا لهأ ٌعَنْضَي اذكهو «هنع اوعجرو «مهّلوق اوكرتف : : ينعي ءسيَعُقْلا يبأ ربخب ةَييَتُع

 . اهريغب مهّلوق اوكرتو ءاهيلإ اوعجر ولكي هللا لوسر نع
 ةهج نم ةعاضرلاب ميرحتلا هباتك يف هناحبس للا ركذ امنإ :لحفلا نيلب نومّرحي ال نيذلا لاق

 عجرت دهعلل «ماللا»و ء[1؟ :ءاسنلا] 4ِةَمدَصّرلا تي مُكُنوْبلَر ٌكَتَعَصَرَأ ىلا ْمُسْيِهَبََر» :لاقف «مألا

 :ءاسنلا] 4 ْمُكحْلَد هيو ان كل َلِمَوِل :ىلاعت هللا لاق دقو :مألا ةعاضّر يهو ؛ةروكذملا ةعاضّرلا ىلإ

 ىلع ةدايزلا :لوقي نم لصأ ىلع  اذهو ءَةّنُسلاب نآرقلا انخسن دق انُكَل ثيدحلاب َميرحتلا انتبثأ ولف 14

 نوري ال اوناكو هَِيْنُسِب ةّمألا ُملعأ مه هلي هللا لوسر ٌُباحصأ ءالؤهو : اولاق ءُمزلأ - خسن صنلا
 اتضرأ نما اسما ب بيز نيا دب ب دق يأ نم صن هب ميرحتلا

 يلع لخدي ٌريبزلا ناكو :بنيز تلاق «ماوعلا نب ريبزلا ٌةأرما هنع هللا يضر َقيّدّصلا ركب يبأ ٌتنب ٌءامسأ

 مهف نم دلو امو «يبأ هنأ ىرأ ينيئّدحف ىلع يلبقأ :لوقيو «يسأر نورق نم ِنْرَقِب ذخأيف ظِشَتْمَأ انأو

 ةزمح ناكو «ريبزلا نب ٌةزمح ىلع يتنبا موثلك ّمأ ٌبظخي ّيلإ لسرأ ريبزلا ّنب هللا دبع نإ مث «يتوخإ
 نم ّعنملا اذهب ٍتدرأ امنإ : :هللا دبع لاقف ؟هتخأ ٌةنبا يه امنإو هل ُّلِحَت لّهو : هلوسرل تلاقف «ةيبلكلل

 يلأساف يلسرأف ءةوخإب كل اوسيلف ًءامسأ ريغ نم ناك امو «كتوخإ مهف «ءامسأ ثدلو ام اّمأ ءِكِلَبِق

 ٍلجّرلا لبق نم ةعاضرلا نإ :اهل اهل اولاقف «نورفاوتم ِةِلكَي هللا لوسر ٌباحصأو «ُتلأسف ثلسرأف ءاذه نع

 ٌةباحصلا كلذ ركني ملو : اولاق . .اهنع كله ىتح هدنع لزت ملف ؛هايإ اهيحكنأف ءًاثيش مّرحت ال

 . لجرلا نم ال ةأرملا ةهج نم ةعاضرلا نأ مولعملا نمو :اولاق .مهنع هللا يضر

 . اهنع ٌلودعلا ٌروجي الف ؛ةحيرصلا ةحيحصلا ةّنُسلا ٌضِراَعُي ام متركذ اميف سيل :روهمجلا لاق
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيجي اهب مرحي امو ةعاضرلا يف كي هللا ٍلوسر مكح ُوْكَي

 ءاهميرحت ىلع ًالاد نوكيف ةعاضرلا نم بألا نم تخألا ٌلوانتي نأ امإ :نيرمأ َنيِب هنإف «نآرقلا اّمأ
 هلوق مومعل ًاصصخمو ًاءدتبم ًاميرحت اهل ةنُسلا ٌميرحت نوكيف ؛ ءاهنع ًاتكاس نوكيف اهّلوانتي ال نأ امإو
 ظفل ممع هناحبس هنإف « اهل تحخألا ظفل ٌلوانتي ٌرهاظلاو 4 :ءاسنلا] 4 مْ ةآرو ان كل َلميَول : ىلاعت
 نم هيبأ نم هتخأ نإ : لاقُي نأ ٌروجي الو «هتخأ اهيلع قلطأ ْنَم لك هيف هيف لخدف :ةعاضّرلا نم تاوخألا

 َتبْنأف ْءكّسَع هنإف حلفأل ينذئا : اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق كي ّيبنلا نإف هل ًاتخأ تسيل ةعاضّرلا
 ؛نبللا بحاص يخأ نيبو ةعضترملا نيب ةموُمُعلا تتبث اذإف .هدحو لحفلا نبلب هنيبو اهنيب ةمومعلا
 اهُثياغو .هتفلاخ اهنأ ال باتكلا ًدارم ُتنيب ةّنسلاف .هلثم وأ ىلوألا قيرطب هنبا نيبو اهنيب ةوخألا ٌثوبثف
 .همومع دري مل ام صيصخت وأ ؛هنع تكس ام ٌميرحت ُثتبثأ نوكت نأ

 عيمج ىلع ةلطاب ىوعدف «كلذب ميرحتلا نوري ال ٍِلَي هللا لوسر باحصأ نإ :مكلوق امأو
 نبا نأ «هحيحص» يف يراخبلا ركذو ؛هب ميرحتلا تابثإ هنع هللا يضر يلع نع حص دقف ؛ةباحصلا
 ؟اًهَحكْنَي نأ ٌلحيأ ءامالغ ىرخألاو ٌةيراج امهادحإ تعضرأ ناتأرما هل تناك لجر نع لئس سابع
 نأ ٌدقتعي ناك هنأ ريبزلا نع حيرص هب متللدتسا يذلا رثألا اذهو ,2"دحاو حاقللا ءال :سابع ُنبا لاقف
 «ةمرحلا ٌرْشني هني لحفلا نبل نأ يفت اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ ٌةشئاع هذهو «ةعاضرلا كلتب هتئبا ٌبنيز
 !ءالؤه نم ُمَقَي نيأو «ريبزلا نب هللا ٌدبع الإ مكيديأي ّقْبَي ملف

 ٌباحصأ تلأسف :يوارلا لقي ملو َنيّمَسم ٌريغ نولوهجمف لحلاب اهوتفأف مُهتلأَس نيذلا امأو
 هب اهاتفأف ءمهنم ةحيحصلا ٌةنّسلا ُهْفَلْبَت مل نم تلأسف ُتلسرأ اهلعل لب «نورفاوتم منهو هلك هللا لوسر
 ماشلاب مهٌرباكأو مهمظعم ناك لب «ةنيدملاب نيرفاوتم كاذ ذإ ةباحصلا نكي ملو «ءريبزلا نب هللا دبع

 .رصمو قارعلاو
 راث يذلا بالل ُنبللا امنإ :لاقي نأ باوجلاف .مألا ةهج نم يه امنإ ةعاضّرلا نإ :مكلوق امأو

 .قيفوتلا هللابو .هل ءاعو مألاو ءهئطوب

 ىلع عرف ِهَيَوبَأ ثوبث وأ ؛ةعضرملا ةمومأ تبثت مل نإو نبللا بحاص هّربأ تبْنَت لهف :ليق نإف
 ؟ةعضرملا ةمومأ توبث

 نم ةلأسم هيلعو ؛يعفاشلاو دمحأ بهذم يف ناهجو امهو ءءاهقفلل نالوق هيف لصألا اذه : ليق
 ةدحاو لك نأل ءاهل امأ َنْرِصَي ال نهنإف «نيتعْضَر نهنم ةدحاو ّلُك ًةلفط ّنعضرأف «تاجوز ٌعبرأ هل
 امك ًابأ ريصي ال :امهدحأ :ناهجو هيف ؟ةلفطلل ًابأ جوزلا ريصي لهو .تاَعَضَر سمخ اهْعِضْرُي مل نهنم
 سمخ هنبل نم عضترا دلولا نوكل ءأبأ ريصي :حصألا وهو يناثلاو ءِتاهّنَأ ٌتاعضرملا رِصت مل
 لوصحب تبثت امنإ ًةوبألا نإف «ةعضرملا ةمومأ ىلع عّرفتم ريغ «هسفنب ّلصأ لْحَملا ٌنبلو تاَعْضَر
 امهدنع نإف كلامو ةفينح يبأ ْيَلْضَأ ىلع اذه ٌءيجي الو ءهمأ ةعضرملا نوكل ال ءهنبل نم عاضترالا
 «حيحصلا وهو بألا توبثب انلق اذإف ءعضترملل تاهمأ عبرألا ثاجوزلاف :مّرحم هريثكو عاضرلا ليلق
 تست ال :انلق نإو . َّنِهلْعَب نبا وهف «هيبأ تاءوطوم َّنُمو 'ٌنهُبيبر هنأل «لفطلا ىلع ٌتاعضرملا ٍِتَمّرَح

 .عاضرلا اذهب هيلع َنْمرْحَي مل ةّويألا

 )١( ص هجيرخت مدقت ١١5١,



 ا رحب مو ءاظرت يفد كا لوسرمكحْوْتي 1111 (1) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اهب مرحي امو ةعاضرلا يف كو ل لوسر مكحّْرْكْل 0١109 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 َنْرِصَي مل ةَعْضَر ةدحاو لك «ًالْفط َنعضرأف ٍتانب ٌسمخ لجري ناك ول ام :ةلأسملا هذه ىلعو

 ىلع ؟تالاخو هل ًالاوخأ تاعضرملا ٌةوخإ مه نيذلا هدالوأو هل ًادج لجرلا ريصي لهو .هل ٍتاهمأ

 هتانب نبل نم ٍتاَعْضَر سمخ عضترملا ّلمُك دق هنأل ًالاخ نهوخأو «ًادج ريصي :امهدحأ :نيهجو

 ًالاوخأ تانبلا ٌةوخإ مه نيذلا هُدالوأ ناك ًاَدَج راص اذإو «ةدحاو ًاتنب عضترملا ناك ول امك ُاَدَج راصف

 رخآلاو ءةدحاو مأ ةلزنم هيلإ ةبسنلاب اولزنف َتاَعَضَر ٌسمخ نهنم هل لمك نم ةوخإ نهنأل «تالاخو

 عرف ًالاخ اهيخأ ُنوكو ءُأَمأ هتنبا نوك ىلع عرف ًادج هّنوك نأل «تالاخ نهُتاوخأ الو ءًادج ٌريصي ال

 يتلا فالخب ةلأسملا هذه يف ٌحصأ هجولا اذهو هُعرف تْيثي الف ءلصألا ٍتبثي ملو ءّاَمأ هتخأ نوك ىلع

 .حيحصلا ىلع ةمومألا توبث مزلتسي ال اهيف ِةّربَألا توبث نإف ءاهّلبق

 نبللاو «هّتانب َّنِهّنِإف «نهيبأو تاعضرملا نيب ةلأسملا هذه يف ةققحتم ةيعرفلا نأ :امهنيب ٌقرفلاو

 نإف «كلت فالخب ءًادَج اهوبأ نكي مل َاَمُأ نكت مل اذإف ءاهنباو ةعضرملا نيب انه ميرحتلاف «هل سيل

 ريصي :انلق اذإ اذه ىلعف ءال وأ ةعضرملا ٌةمومأ تتبث ٌءاوسف «نبللا بحاص َنيِبو عضترملا نيب ميرحتلا

 مل هنأل «ٌةلاخ نوكت ال :امهدحأ :ناهجو هيف ؟هل ًةلاخ نهنم ةدحاو لك نوكت لهف ًالاخ نّموُحَأ

 نبللا نم عمتجا دق هنأل «تبثت :يناثلاو .ةلوؤخلا تبثت الف «تاعضر سمخ اًهِتاوخأ نبل نم ْعِضتري

 نهنم ةدحاو ةمومأ تبثت الو «ةلوؤخلل ًاتبثم اهتاوخأ نمو اهنم عضترا ام ناكو «تاعضر سمخ مرحملا

 الب ةوبأ لحفلا نبل يف تبث امك ؛ةمومأ الب ةلوؤخ توبث ٌُدعبتسي الو «تاعضر سمخ اهنم عضتري مل ذإ

 «لصألا تبثي مل اذإف «ةمومألا ىلع ضحم عرف ةلوؤخلا نأ امهنيب قرفلاو .فيعض اذهو ؛ةمومأ

 .رخآلا ءافتنا امهدحأ ءافتنا نم مزلي ال نالصأ امهنإف «ةمومألاو ةوبألا فالخب ؟هٌعرف ُتْيْي فيكف

 ةدحاو ّلُك ُةَلْفط نعضرأف «نبا ٌةجوزو «ةنباو ءتخأو مأ لجرل ناك ول ام ةلأسم اذه ىلعو

 .مدقت ام :امههجوأ .نيهجو ىلع ؟لجرلا ىلع مرحت لهو ءاهمأ نهنم ٌةدحاو ْرِصَت مل ةَعْضَر نهنم

 ءاخأ الو ءادج الو هل ًابأ لجرلا لعجي ال لفطلل لمك يذلا نيللا اذه نإف «ديعب انه اه ٌميرحتلاو

 .ملعأ هللاو الاخ الو

 «ىرخألاو ىلوألا ةلالد ينازلا ءام نم ةقولخملا ميرحت ىلع لحفلا نبلب ميرحتلا ّلد دقو :لصف

 سفن نم َقِلُخ دق نم حكني نأ هل َلِحُي فيكف «هئطوب راث نبلي تَّذخت دق نم حكني نأ هيلع مرح اذإ هنأل

 هل حيبي مث هيف أببس لجرلا ءطو ناك نبل نم اهيف امل عاضرلا نم ُهَتنب ٌعراشلا مّرحي فيكو ؟هئطوب هئام

 هئام نِم ةقولخملا َنيِبو هنيب يتلا َةّيِضْعَبلا نإف «ليحتسملا نم اذه ؟هئامو هئطو سفنب ُْتَقِلُخ ْنَم خاكن

 (ةيضعبلا نم ام ءزج اهيف عاضرلا تنب نإف ؛هنبلب تلت نم نيبو هّنيب يتلا ةّيِضعَبلا نم ُمتأو ٌلمكأ

 اذهو «مألل رخآلا ٌرطشلاو ءاعطق هّضعب اهرثكأ وأ اهّفصنف «هئام نم ةقولخم اهمساك هئام نم ةقولخملاو

 نم نأ ىلع هللا همحر دمحأ مامإلا صنو . اهحابأ نم ةباحصلا يف فرعُي الو ؛نيملسملا ٍروهمج ُلوق

 ةمرحلا :طقف نيمكح يف اتنب ةعاضرلا نم هّينب تناك اذإو .هريغ وأ ناك ًانصحم ءفيسلاب َلِتُق اهجّرزت

 نم هّننب اذكف ءاهلح بجوُتو ؛ميرحتلا نع اهجرخُت مل اهنع تنبلا ماكحأ رئاس فلختو «ةيمرحملاو

 برعلا بطاخ هناحبس هللاو ءاهلح بجوُي ال اهنع تنبلا ماكحأ ُكّلْختو «ميرحتلا يف ًاتنب نوكت ىنزلا
 ةالصلا ظفلك «يلصألا هعضوم نع عراشلا هلقني مل يوغل ظفل تنبلا ظفلو ءاهتاغل يف هُلِقعت امب

 ٍتنبلا ظفلف «هريغ ىلإ هنع هل عراشلا لقن تبثي ىتح يوغللا هعوضوم ىلع ٌلمحُيَف ءامهوحنو ناميإلاو



 ل ملص ضار ا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليدححم اهب مرحي امو ةعاضرلا يف و هللا لوسر مكح ٌرْكِذ

 ىلاعت هللا نأ 'حيحصلا» يف تبث دقو .ةيوفللا اهتاعوضوم ىلع ةيقاب ظافلأ لاخلاو معلاو خألا ظفلك
 تعمجأو «بذكلا ٌلمتحي ال قاطنإلا اذهو «200يعاّرلا ٌنالُق يبأ» :هلوقب ينازلا يعارلا نبأ قطنأ
 ًاضعب هنوكو «ءاوس هيف امّهمثإو ء«دحاو ٌقلخ ينازلا ءامو ءاهئام نم هقلخو .هيلع هّمأ ميرحت ىلع ٌةمألا
 فيك بجعلا نم مث ءاهحاكت ٌزاوج بجوُي ال تنبلاو ينازلا نيب ثرإلا عاطقناو ءاهل ًاضعب هنوك لثم هل
 سكني نأ ناسنإلل ُرُوِجّيو ؛هديل ٌحاكن وه :لوقيو «هديب ناسنإلا ّينمتسي نأ لوقلا اذه ٌبحاص ٌمُرَحُي
 شرفتسي امك هبلُص نِم ُهَجرخأو ئام نم هللا ُهَقَّلََح يذلا هضعب َشرفتسي ي نأ هل ُزّوِجُي مث ءهّضعب
 . ةيبنجألا

 ُمُرَحُي الو للي هللا لوسر هيلع صن امك ءِْناَتَّضملاو ٌةصملا مّرحُت ال هنأ :ثلاثلا مكحلاو : لصف
 ليلقي ميرحتلا فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تتبثأف «ءاملعلا هيف فلتخا عضوم اذهو .تاعضر ٌسمخ الإ
 «يرعزلاو نسحلاو «بيسملا نب ديعس ُلوق وهو «سابع نباو يلع نع ىوري اذهو «هريثكو عاضرلا
 نب ُثيللا معزو «ةفينح يبأو ,كلام ٌبهذم وهو «يروثلاو ءيعازوألاو ,دامحو ؛مكحلاو «ةداتقو
 ةياور اذهو ءمئاصلا هب ٌرطْقُي ام دهملا يف مّرحُي هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ دعس
 ُلوق اذهو ؛تاعضر ثالث ني ّلقأب ُميرحتلا تّبثي ال :ىرخأ ةفئاط تلاقو .هللا همحر دمحأ مامإلا نع
 :ىرخأ ةفئاط تلاقو .دمحأ نع ةيناث ٌةياور وهو يلع نب دوادو «رذنملا نباو ديبع يبأو «روث يبأ
 .ءاطعو ء«ريبزلا نب هللا دبعو ءدوعسم نب هللا دبع لوق اذهو «تاعضر سمخ نم ّلقأب تبثي ال

 مرحي ال هنأ :اهنع ةيناثلا ةياورلاو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ثالثلا تاياورلا ىدحإ وهو «سواطو
 رهاظ يف دمحأو يعفاشلا بهذم سمخلاب لوقلاو .رشع نم لقأ مرحي ال :ةثلاثلاو «عبس نم لقأ
 .ةلأسملا هذه يف دواد فلاخو مزح نبا ٌلوق وهو ءهبهذم

 ءاهُمكح َدِجُو اهُمسا دجو ثيحف ؛ةعاضرلا مساب ميرحتلا َقَّلع هناحبس هنأ نيلوألا ةجحف
 .نآرقلا قالطإل قفاوم اذهو «ٍبَسنلا ّنِم ُمُرَْي ام ٍةَعاَضَرلا ّنِم ٌمرْحي» :لاق و ّيبنلاو

 تءاجف «باهإ يبأ تنب ىيحي ّمأ جوزت هنأ .ثراحلا نب ةبقع نع 0(«نيحيحصلا» يف تبثو
 كلذ تركذف تيحنتف :لاق «ينع ضرعأف هولي ّيبنلل كلذ ركذف ءامكتعضرأ دق :تلاقف ءءادوس ٌّدمأ
 :اولاق ءعاضرلا ددع نع لأسي ملو «ءاهنع ٌةاهنف ءامُكتَعَضْرأ ْدَن اَهّنأ ْتَمَعَر ْدَكو فّيكو» :لاق ءهل
 ءمظعلا زاشنإ نآلو :اولاق .هل بجوملا ءطولاك «هريثكو هُليلق ىوتساف «ميرحتلا هب قلعتي لعف هنألو
 ةعضرلا يف مهلاوقأ تفلتخا دق ددعلا ٌباحصأ نألو :اوُناق .هريثكو هليلقب ّلصحي محللا تابنإو
 .هب ملعلاو هطبض مدعي ًاباصن ٌعِراشلا هلعجي مل اذكه ناك امو «بارطضالا َّدشأ تبرطضاو ءاهتقيقحو

 مأ نعو ««ناتّصملاو ٌةّضملا ْمّرحُت ال» :لاق هنأ لَو ّيبنلا نع تبث دق :ثالثلا ٌُباحصأ لاق
 :رخآ ثيدح يفو .«ناَتَجالْمإلاو ٌةَجَالْمإلا ُمْرَحُت ال» :ِهكَي هللا لوسر لاق :تلاق ثراحلا ٍتنب لضفلا
 «ةحيرص ةحيحص ثيداحأ هذهو .«ال» :لاق ؟ةدجاولا ٌةعضرلا ُمُرَحُت له !هللا لوسر اي :لاق الجر نأ
 ائيفنو «ةيآلا مومعل ثالثلاب ميرحتلا انتبثأف ءاهنع ٌلودعلا زوجي الف ."”ةهحيحص» يف ملسم اهاور
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 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لَو هللا لوسر مكح ُرْكِذ لدم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 ال هاب

 :اولاق .ثالثلا هيف ربتعُي ٌراركتلاو ددعلا هيف ربتعُي ام نألو : اولاق . .ةنسلا حيرصب اهنود امب ٌميرحتلا

 . ًادج ةريثك عضاوم يف ٌعراشلا اهربتعا دقو «عمجلا بتارم ُلوأ اهنألو

 ؛ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا نم لصفلا لوأ يف مَّدقت ام انل ٌةجحلا : :سمخلا ٍباحصأ لاق

 ٌلوق اذه يف يفكيو : اوُلاق . كلذ ىلع ٌرمألاو يفوت لي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تربخأ دقو

 ةمألا ٌملعأ ةشئاعو : اوُلاق . ؛هْيَلَع يِمُّرْخَت ٍتاَعَضَر ٌسْمَح ًامِلاَس يعضرأد :ليهس تنب ةلهسل هَ ىبنلا

 دحأ اهيلع َلشْدي نأ تدارأ اذإ اهنع هللا يضر ٌةشئاع تناكو يي يبنلا ءاسنو يه ةلأسملا هذه مكحب

 ةعضرلاب ميرحتلا ٌيفنو :اولاق .ٍِتاَعَضَر ٌسْمَح ةتعضرأف اهتاوخأ وأ اهتوخإ ٍِتاَنَب ىدحإ ترمأ

 ةحيرص ةحيحص ثيداحأ ٌةثالث يهو «هريثكو عاضرلا ليلقب ميرحتلا قيلعت مدع يف ف حيرص نيتعضرلاو

 دق نكن مل سمخلاب مي يرحتلا انقلع اذإو :اوُناَق . دعم مكح لسأت اهشعبو ؛لئاسل وج جرخ اهشعب

 ٌَنايب ٍتلطملا ٌدييقتو «سمخلاب اهقلطم انديق دق نوكن امنإو « ءاهب مُتللدتسا يتلا صوصنلا نم ًائيش انفلاخ

 . ٌصيصخت الو خسن ال

 «نيتعضرلاو ةعضرلاب ميرحتلا يفن ٌتيداحأ فلاحي هنإف ٠ «ريثكلاو ليلقلاب ميرحتلا قلع نم امأو

 .سمخلا ثيداحأل ٌلاخم وهف اهفلاخُي مل نإو هنإف «ثالثلا ٌبحاص امأو

 ء+ب جتحيف رابخألا لن اهنع هللا يضر ًةشئاع هلقتت مل سمخلا ُثيدح : :سمخلاب هديقُي مل نم لاق

 مل اذإو ءنآرق نوكي الف ءانآرق كلذ لقنت مل ةمألاو ءرتاوتلاب تْيثي تبثي امنإ نآرقلاو «نآرقلا لقن هتلقن امنإو

 .هب مكحلا ثابثإ عنتما ءًأريخ الو ًانآرق نكي

 «نآرقلا نم هنوك :امهدحأ « «نيلصف يف ًاداحآ نآرقلا نم لقن اميف ٌمالكلا : سمخلا ٌباحصأ لاق

 «هب ةالصلا ٌداقعلا بجوُي لوألا نإف «نارياغتم نامكح امهنأ بير الو ؛هب لمعلا ٌبوجو :يناثلاو

 هله تفتنا اذإف ؛نآرقلا ماكحأ نم كلذ ريغو «بنجلا ىلع هتءارقو «ثدحملا ىلع هسم ٌميرحتو

 ةمئألا نم دحاو لك ٌجتحا دقو . ُنظلا هيف يفكي هنإف «هب لمعلا ًءافتنا مزلي مل ءرتاوتلا مدعل ٌماكحألا

 بوجو يف ةفينح وبأ هب جتحاو «عضوملا اذه يف دمحأو يعفاشلا هب جتحاف «عضوم يف هب ةعبرألا

 كلام هب جتحاو .[44 :ةدئاملا] 4تاعباتتم مايأ ةثالث ُمايصف# :دوعسم نبا ةءارقب ةرافكلا مايص يف عباتتلا

 وأ «ةلالك ثروُي لجر ناك نإوإ» :يبأ ةءارقب سدسلا هنأ مألا دلو نم دحاولا ضرف يف هلبق ةباحصلاو

 هذهب اوجحتحا مهلك ُسانلاف 115 :ءاسنلا] «سدسلا امهنم دحاو لكلف ءمأ نم تخأ وأ ,خأ هلو ةأرما

 .اهاوس عامجإلل دنتسم الو «ةءارقلا

 . ًاحيرص ًانآرق لب :انلق .ًاربخ وأ ًانآرق هلقن نوكي نأ امإ : مكّلوق امأو : اولاق

 يناثلاو ءعونممف لوألا امأ «يقب وأ هّظفل خسن اذإ ىتح : انلق .ًارتاوتم هلقن بجي ناكف : مكلوق

 اذإ ٌةخيشلاو ٌحيشلا» : هلوق ٌمكح هل ٌنوكيف ءهمكح يقبو هظفل ٌحِسُت نآرق هنأ رمألا يف ام ةياغو ءمّلسم

 .هنع باوج ال امم اذهو «تباث هُّمكحو :ًاداحآ هلقنب يفتكا امم «امهوّمجراف اينز

 :نافيعض نارخآ نابهذم ةلأسملا يفو

 نم مرحي ال :لوقي نم لوق نع سواط لئس امك ؛عبس نم لقأب تبثي ال ميرحتلا نأ : امهدحأ

 ةدحاولا ةرملا ؛ميرحتلاب ءاج رمأ كلذ دعب ثدح مث «كلذ ناك دق :لاقف «تاعضر عبس نود عاضرلا

 .هيلع ليلد ال بهذملا اذهو «ٌمّرحُت



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 11١1/؟ اهب مرحي امو ةعاضرلا يف هِي هللا ٍلوسر مكح ُرْكِذ

 .امهنع هللا يضر ةشئاعو ةصفح نع ىورُي اذهو «تاعضر رشعب ٌتبثي امنإ ميرحتلا : يناثلا
 جاوزأل ناك :سوواط لاق «نهريغو هلي يبنلا جاوزأ نيب قرفلا وهو :رخآ بهذم اهيفو

 ٌحيحصلا نيبت دقو «دعب كلذ ٌكِرُ مث «تامولعم تاعضر سانلا رئاسلو ؛تامرحم تاعضر فو يبنلا
 .قيفوتلا هللابو .لاوقألا هذه نم

 ؟اهّدح امو ءاهتخأ نم ٌلصفنت يتلا ٌةعضرلا يه ام :ليق نإف :لصف
 ّيدثلا مقتلا ىتمف «ةلكأو ةسلجو ةبرضك «كش الب هنم ةرم يهف ءعاضرلا نم ةلعف ٌةعضرلا :ليق

 ىلع َلِمُحَف «ًاقلطم كلذب درو جرشلا نأل «ةعضر كلذ ناك ضراع ريغ نم هرايتخاب هكرت مث هنم ٌصتماف
 برق نع ُدوعي مث هيهلي ءيشل وأ «ةريسي ةحارتسا وأ سفنتل ضراعلا ٌعطقلاو ءاذه فرُعلاو «فرغلا
 كلذ نكي مل بيرق نع داع مث «كلذب هتلكأ عطق اذإ لكآلا نأ امك «ةدحاو ةعضر هنوك نع هجرخي ال
 :ناهجو هتداعأ مث هيلع ةعضرملا تعطق اذإ اميف مهلو «يعفاشلا بهذم اذه «ةدحاو لب نيتلكأ

 هلعفب رابتعالا نأل :اولاق .هرايتخاب عطقي ىتح ًارارم هتعطق ولو ةدحاو ةعضر اهنأ :امهدحأ
 ول امك «هب دتعُي مل هيلع تعطق اذإف «ةعضر تّبِسُح ةمئان يهو اهنم ٌمَضَتْرا ول اذهلو ءةعضرملا لعفب ال
 ,ةدحاو ةلكأ اهنإف ءداع مث هيلع اهعطقف صخش ءاجف «ُبيبطلا اهب هرمأ ةدحاو ةلكأ يف عرش

 ول اذهلو «ةعضرملا نمو «عضترملا نم ٌحِصي عاضرلا نأل «ىرخأ ةعضر اهنأ : يناثلا هجولاو
 .ةعضر ٌبستحا مئان وهو ُهَْرَجْوَأ

 :ناهجو اهريغ يدث ىلإ ةأرملا يدث نم لقتنا اذإ اميف مهلو

 متت ملف ةعضرلا مامت لبق ىرخألا ىلإ امهادحإ نم لقتنا هنأل ءامهنم دحاوب دتعي ال : امهدحأ
 .ٌةدحاو ٌدعضر اناك رخآلا اهيدث ىلإ ةأرملا يدث نم لقتنا ول اذهلو ءامهادحإ نم ةعضرلا

 . نيصخش نم هرايتخاب هعطقو عضترا هنأل «ةعضر امهنم دحاو لك نم بستحي هنأ : يناثلاو

 ناك هرايتخاب ًائيب ًاعطق عطق اذإ :«ينغملا» بحاص لاقف .هللا همحر دمحأ مامإلا ٌبهذم امأو
 وأ ءيدث ىلإ يدث نم لاقتنالل وأ ءسفن قيضِ عطق نإ امأف ءىرخأ ًةعضر ناك داع نإف «ةعضر كلذ
 هيفف ءلاحلا يف داع نإو ؛ةعضر يهف ًابيرق ْدُعَي مل نإف ءانرظن «ةعضرملا هيلع تعطق وأ «هيهلُي ءيشل
 :ناهجو

 رهاظو ءركب يبأ رايتخا اذهو :لاق «ىرخأ ةعضر يهف داع اذإف «ةعضر ىلوألا نأ :امهدحأ
 نع ٌكسمأ ٌسْفّنلا هكردأ اذإف «يدثلا نم عضتري يبصلا ىرت امأ :لاق هنإف «لبتح ةياور يف دمحأ مالك
 مل ول ٌةعضر ىلوألا نأ كلذو :خيشلا لاق .ةعضر يهف كلذ لعف اذإف «حيرتسيل وأ ءسفنتيل يدثلا
 .هرايتخاب عطق ول امك داع نإو ةعضر تناكف ءدعي

 «ةعضرملا هيلع تعطق اذإ اميف الإ يعفاشلا بهذم وهو «ةعضر كلذ عيمج نأ :رخآلا هجولاو
 برشل عطقنا وأ ءانمز ٌلكألا مادتساف ٌةدحاو ٌةلكأ الإ ٌمويلا ٌتلكأ ال :فلح ول هنأل ,ناهجو هيفف
 اذكف ةدحاو ةلكأ الإ ّدعُي مل ماعطلا نم هيلإ لمحُي امل راظتنا وأ «نول ىلإ نول نم لاقتنا وأ ءءام
 . اذه اذكف ءةعضر روُجَّولاو طوعسلا نم ريسيلا نأل ءحصأ لوألاو ءانه اه

 ًادئاع «ةعضر يهف» :هلوق نوكيو «خيشلا هركذ ام :امهدحأ «نيرمأ ٌلمتحي دمحأ ٌمالكو :ٌتلق



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لي هللا لوسر مكح ُرْكَذ لنتفي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لوألا ىلإ ًادئاع ؛ةعضر يهف» :هلوق نوكيف «ةعضر ٌعومجملا نوكي نأ : يناثلا .ةيناثلا ةعضرلا ىلإ
 .ةدحاو ةعضر اهنوك ىلع ةحارتسالا وأ ءسفنتلل هعطقب لدتسا هنأل «هيلمتحم رهظأ اذهو «يناثلاو

 . هلمأتف «ةلقتسم ٌةعضر ةيناثلا نوك نم ةدحاو ىلوألا عم ةيناثلا نوكب قيلأ لالدتسالا اذه نأ مولعمو

 ةعضرل ًاعبات سيل لقتسم كلذ نأ امهنيب ٌقرفلاف ءروجّولاو طوعّسلا ريسي ىلع هل خيشلا ُنسايق امأو
 اهمامت نم يهو «ىلوألل ةعبات ةيناثلا نإف ءانتلأسم فالخب ةعضر :لاقيف ءاهمامت نِم وه الو ءهلبق
 ١ . اقرتفاف

 عاضترالا نمز يف ماطفلا لبق ناك ام ٌميرحتلا هب قّلعتي يذلا عاضرلا نأ : عبارلا مكحلاو :لصف
 ين ناك ام وه :دمحمو «فسوي وبأو دمحأو يعفاشلا لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو «داتعملا

 «سابع نباو «ةريره يبأو «دوعسم ٍنباو ءرمع نع كلذ حصو ءامهدعب ناك ام ُمّرَحُي الو «نيلوحلا
 ءديبُع يبأو قاحسإو نايفس ٌلوق وهو «ةَمْرْبُش نباو يبعشلاو «بّيسملا نب ديعس نع يوُرو ءرمع نباو
 .هباحصأ روهمجو ءدوادو ءرذنملا ناو ءمزح نباو

 «ةملس مأ نع كلذ َّمص «نمزب هودحي ملو «ماطفلا لبق ناك ام مرحملا ٌعاضرلا :ةفئاط تلاقو

 «ةمركعو «ةداتقو ءنسحلاو «يرهزلا ُلوق وهو ؛هنع حصي ملو «يلع نع يوُرو سابع نباو
 اذه مّرَحُي مل «نيلوحلا يف عضر مث ههّماطِف رمتساو دحاو ماع هلو َمطُق نإ :يعازوألا لاق .يعازوألاو
 هنإف امهدعب ناك امو ءُمّرحُي هنإف نيلوحلا يف ناك امف «مطفُي ملو هعاضر ىدامت نإف «ًائيش ٌعاضرلا

 . عاضرلا ىدامت نإو مرحي ال

 نبا نع اذه يورو «تقوب ءالؤه هتقوي ملو «رغصلا يف ناك ام مرحملا ٌعاضرلا :ةفئاط تلاقو

 نوثالث :رفزو ةفينح وبأ لاقو .اهنع هللا يضر ةشئاع الخ ْهِكَك هللا لوسر جاوزأو «بّيسملا نباو ءرمع

 :هبهذم نم روهشملا يف كلام لاقو .دمحمو فسوي يبأ لوقك ىرخأ ةياور ةفينح يبأ نعو ءًارهش

 هنع يورو «ةريسي مايأ ٌرابتعا هنع يور مث .كلذ دعب هل ةمرُح الو ءامهبراق امو نيلوحلا يف مرحي

 عاضر نم نيلوحلا دعب ناك ام نأ :هريغو ملسم نب ٌديلولا هنع ىورو .هوحنو ءرهش يورو .نارهش
 . هباحصأ نم ريثك دنع ٌروهشملا وه اذهو «نيلوحلا نم يدنع هنإف ءرهشأ ةئالث وأ نيرهش وأ رهشب

 دعب عاضرلا نِم ناك امو :هيف هلوق تام نأ ىلإ هيلع أرقُي ناكو ''”«أطوملا» ٌُباحصأ هنع ُهاور يذلاو
 لبق يبصلا ّلصُق اذإ :لاقو .هظفل اذه «ماعطلا ةلزنمب وه امنإ ءائيش ُمّرحُي ال هُريثكو هّليلق ناك نيلوحلا
 نب ُنسحلا لاقو .ةمرح عاضرلل نكي مل كلذ دعب عضترا امف ءعاضّرلا نع ماعطلاب ىنغتساو ؛نيلوحلا

 مل اهيلع داز امف «نينس ثالث مَّرحُملا عاضرلا ٌةدم :ةفوكلا لهأ نم ٌةعامجو بئذ يبأ نياو ؛حلاص

 نم بجعتملاك هنع هيكحي نوراه نب ُديزي ناكو «نينس عبس ىلإ هتدم :زيزعلا دبع ُنِب ٌرمع لاقو «مرحُي
 .ًاموي رشع انثاو ؛نالوح هتدم نأ ةعيبر هنع ىكَحو ءاذه فالخ هنع يورو .هلوق

 نبا نع ,"”كلام ىورف «خيش هنأ ولو ريبكلا عاضر مرحي :فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تلاقو
 ةلهس ل هللا لوسر رمأ ثيدحب «ريبزلا نب ةورع ينربخأ :لاقف «ريبكلا عاضر نع لئس هنأ «باهش

 نينمؤملا ّمأ ةشئاع كلذب تذخأف :ٌةورع لاق .اهل ابا هارت تناكو «تلعفف «ملاس عاضرب ليهس تنب
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفت اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لك هللا لوسر مكح ُرْكِذ

 تانبو :موثلك ّمأ اهّتخأ رمأت تناكف ءلاجرلا نم اهيلع لخدي نأ ٌبِحُت تناك نميف اهنع هللا يضر
 .لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ تّيحأ نم نعضري اهيخأ

 :لاقف ّلجر هلأسو حابر يبأ نب ءاطع ٌتعمس :لاق ؛«جيرج نبا انثدح : 2©2قازرلا دبع لاقو
 كلذو :هل تلقف ءاَهسكْنَت ال :ءاطع لاق ؟اهُحكنأفأ ءًاريبك ًالجر تنك ام دعب اهنبل نم ٌةأرما ينتقس
 ةشئاع نع تباث ٌلوق اذهو .اهيخأ تانب كلذب رمأت اهنع هللا يضر ةشئاع تناك ءمعن :لاق !؟كْيأر
 . اهنع هللا يضر

 يبأو ءدعس نب ثيللا ٌلوق وهو «حابر يبأ نب ءاطعو «ريبزلا نب ةورعو «يلع نع ىوريو
 هذهف .قرف الو ريغصلا عاضر مّرحي امك ُمُرحُي خيش هنأ ولو ريبكلا ٌعاضرو :لاق مزح نب دمحم
 .ةلأسملا هذه يف سانلا بهاذم

 لاوقألا رئاسو «نافرط امهنإف «ريبكلا عاضرب نيلئاقلاو «نيلوحلا باحصأ ًةرظانم ركذنلو
 . ةبراقتم

 عب نأ .أ دار نَمِ ديا يلوح ّنُهَدَلْوَأ َنْعِضْرب ُتدِلوْلَو# :ىلاعت هللا لاق :نيلوحلا ٌباحصأ لاق
 الف ءامهدعب امل مكح ال هنأ ىلع ٌلدف «نيلوح ةعاضرلا ٌمامت لعجف :اولاق 1 :ةرتبل] 4
 ةعاضرلا ٌرصقو هلي هللا ٌلوسر اهركذ يتلا ةعاجملا ةدم يه ةدملا هذهو : اولاق .ميرحتلا هب قلعتي
 ٍنمز يف يأ .«يدثلا يف ناك ام الإ عاضر اله : اهيف لاق يذلا يدثلا ةدم هذهو : اولاق . اهيلع ةمرحملا

 2 : يأ ءيدّنلا يف تام نالف : نولوقي برعلا نإف «برعلا دنع ةفورعم ةغل هذهو «يدثلا

 2 نجلا يف ًاعِضْرُم هَل ناو يذّنلا يف َتاَم مارب َنإ* : :روهشملا ثيدحلا هنمو ءماطفلا لبق

 اف امالإ عاضر الا : :هلوقب كلذ دّكأو :اولاق . هيلع همالسو هللا ُتاولص هبا ميهاربإ ينعي «"'ةَعاَضَر
 خيشلا ٌعاّضر نأ مولعمو «مّرحُملا عاضرلل فاصوأ ٌةثالث هذهف «ماطفلا لبق يدثلا يف ناكو ةءاعمألا
 .ةثالثلا نم راع ريبكلا

 هذكأو :اولاق . ؛نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال” :سابع نبا ُتيدح اذه نم ٌحرصأو : اولاق
 ريبكلا ٌعاضرو ؛«مملا ص محلا َتَبْنَأ ام الإ ٍةعاضرلا نم مرحي الا : دوعسم نبا ثيدح ًاضيأ
 ةشئاعل هو ٌيبنلا لاق امل ًامّرحم ريبكلا ٌعاضر ناك ولو : اولاق .ًامظع زشنُي الو ءًامحل تبني ال
 ْنَم ّنرظنا» : ًاريبك هآر امل اهيلع ةعاضرلا نم اهيخأ لوخد هركو «هّهجو رّيخت دقو  اهنع هللا يضر

 نَم نرظنا» :لاقو كلذ هرك املو ءريغصلا نيبو هئيب قرف نكي مل ؛ ٍريبكلا عاضَر مّرح ولف ؟نكناوخإ
 يف عضترا دق َنوكي نأ ةيشخ ًةيشخ ىنعملا نم اذه ّتحتو ؛ةّعاَبملا ّنِم ٌةَعاَضرلا امّنإف» :لاق مث 'نكئاوخإ
 .اخأ نركي الف :ةمرحلا رشني الف :ةعاجسلا نمز وهو عاضرلا نمز ريغ

 لوزن ٌبيقع تناك هتصق نأل ةرجهلا لَّوأ يف ناك اذهف ءملاس عاضر يف ةلهس ٌثيدح امأو : اولاق
 .ةرجهلا لوأ يف تلزن يهو ٠[ :بازحالا] 4 مِهيََسَأِل ْمُهوُمَدأ :ىلاعت هلوق

 يبأو «سابع نبا ةياور نم يهف «ماطفلا لبق يدثلا يف نوكي نأو ءرغصلا طارتشا ثيداحأ امأو

 .سنأ ثيدح نم :(7717) ملسم هجرخأ (؟) .(19447) مقرب (0)



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف إي هللا لوسر مكح ُرْكِذ لنفي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 امُهالِك ءكش الب ربيخ حتف ٌماع ملسأ امنإ ةريرهوبأو «حتفلا لبق ةنيدملا مدق امنإ سايع ُنباو «ةريره
 .ةفيذح يبأ ةأرما نم هعاضر يف ملاس ةصق دعب ةنيدملا مدق

 رمأ هنأ دحأ اهيف يرتمي ال ةحص لي يبنلا نع حص دق :خويشلا عاضرب ميرحتلل نوتبثملا لاق

 يمُرْحَت ٍهيعِضْرَأ» :لاقو «ةيحل اذ ًاريبك ناكو «ةفيذح يبأ ىلوم ًاملاس عِضْرُت نأ ليهُس َتنب ةلهس

 رابخألا هذهف : اولاق مث كش الب ةحيرص ٌةحيحص يهو «هظافلأو هّقرطو ثيدحلا اوقاس مث «؛هيلَع

 وأ «نيلوحلا مامتب ْمِيَت يتلا ةعاضرلا نأ ٍتاروكذملا تايآلا يف لجو زع هللا دارم نيبّثو «لاكشإلا عفرت

 ةأرملا ىلع ةقفنلل ةبجوملا يه امنإ «عيضرلل ًاحالص كلذ يف ايأر اذإ | نيلوحلا لبق نيوبألا يضارتب

 . اهرك مأ ابحأ «ناوبألا اهيلع ربجُي يتلاو ءةعضرملا

 نأ ٌدازأ ْنَمِل نيلي نوح َّنْهَدَْوأ َنِضب ُتالولَر> :لاق ىلاعت هنأل اذه نم ةيافك ةيآلا يف ناك دقلو
 دولوملا عاضرإب تادلاولا ىلاعت هللا رمأف «[17+ :ةرقبلا] ؟فورتملاب ّنُمَْسكَم يني هل دوُلوْلا َلَعَم عايل جي

 هّلوق ناكو «نيلوحلا مامتب ٌعطقني ميرحتلا نأ الو ؛كلذ دعب ةعاضرلل ٌميرحت اذه يف سيلو 7

 يف الو «نيلوح يف :لقي ملو 7[2* : ءاسنا] 4ةَمَدسَرلا ت تري مصْبَتَلَو ٌكْمَصَرَأ هولا حْئاَهتَْدا» : ىلاعت

 هل صيصخت هنأ نيِبُي صنب الإ ةصيصخت زوجي ال اهمومعو ءرخألا تايآلا ىلع ًادئاز تقو نود تقو
 تءاج دق ريبكلا عاضرب ٌميرحتلا اهيف ينلا ينعي - راثآلا هذه تناكو ءهيف ّنايب ال لمتحم الو ءنظب ال

 ةملس مأ تنب ٌبنيزو ؛تارجاهملا نم يهو «ليهس تنب ةلهسو لي يبنلا ءاسن اهاور «رثاوتلا ءيجم
 «عفان نب ديمحنو «ريبزلا نب ةورعو «دمحم نب مساقلا :نيعباتلا نم اهاورو .ل يبنلا ٌةبيبر يهو

 يراصنألا ديعس نب ىيحيو ؛مساقلا نب نمحرلا ُدبعو ؛ةكيلم يبأ ُنباو ءيرهزلا :ءالؤه نع اهاورو

 «كلامو ؛ٌةبعشو «ةنييع نب ٌنايفسو ءيروثلا ٌنايفسو «ينايتخسلا بويأ : ءالؤه نع اهاور مث .ةعيبرو

 . مهريغو «لالب نب ناميلسو ءرمعمو «ةعيبر نب رفعجو «سنويو «بيعشو «جيرج ُنباو
 فلاخم الو فلاؤُم ٌفلتخي ال ةفاك لقن يهف « «ريثكلا ٌددعلاو «ٌريفغلا مجلا ءالؤه نع اهاور مث

 جاوزأ ٌضعب لاق امك « «ملاسب ًاصاخ كلذ ناك «لئاقلا ٌلوق الإ ضارتعالا نم قبي ملف «٠ اهتحص يف

 .نهنع هللا يضر نهنم كلذ نظ نمم ّنظ هنأ اذهب قلعت نم ملعيلف ؛كلذ يف نهعبت ْنَمو كي هللا لوسر
 اذإف ملاسل ةصخر تناك اهلعل يردن امو ءملاسب ًاصاخ الإ اذه ىرن ام :نلُق نهنأ ثيدحلا يف اذكه

 4انيم لك ني ني ال نطل ّدإ» :ىلاعت هللا لاق «ةتباثلا نئسلا هب ضراعُي ال نظلا نإف كش الب نظ وه

 اهنع هللا يضر ةشئاع جاجتحا نيبو ءاهنظب هنع هللا يضر ةملس ّمأ جاجتحا نيب َناتشو 88 :سنوي]

 ملو ءةملس مأ تتكس ؟ةنسح ةوسأ لي هللا لوسر يف ِكل امأ :ةشئاع اهل تلاق امل اذهلو «ةتباثلا ةنسلاب

 . اهدي يف عاطقنا امإو «ةشئاع بهذم ىلإ ٌعوجر امإ اذهو «فرحب قطنت

 تايآلا لوزن دعب هنأ يلج نايب ؟ريبك لجر وهو ُهعِضرأ فيك :ِهلي هللا لوسرل ةلهس لوقو :اوُناَق
0 

 سيل هنأ ىلع صنو «قاحلإلا كو يبنلا عطقل ؛ «ملاسب ًاصاخ كلذ ناك ول هنأ ًانيقي ملعنو :اًول

 ُمقي نيأو ." لعب دحأ نع هىزجم الو دنع ءىرجُت هتعلج نأ رايث نب ةدرب يبأل يب امك هءلعي دحأل

 .ءاربلا ثيدح نم )١47١1(: ملسمو :(5045) يراخبلا هجرخسأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لانش اهب مرحي امو ةعاضرلا يف لي هللا لوسر مكح ُرْكَذ

 ةولخلاو ةيمرحملا توبثو «هميرحتو جرفلا لح هب قلعتملا ميظعلا مكحلا اذه نم ةيحضأ ٍةعَذَج حبذ
 . ًاصاخ ناك ول صيصختلا نايبب ىلوأ اذه نأ ًاعطق مولعمف ؟اهب رفسلاو ةأرملاب

 يف رئؤُي نبلل ريبكلا برش نأل « انل ةجح هَةَماَجَملا نم ٌةعاضّرلا امّنإد : كي يبنلا لوقو :اولاق
 .هنم ًابيرقوأ ريغصلا يف رثؤي امك ءًاعطق هتعاجم عفد

 ميرحتلا قلعت لاطيإ هُثدئاف : انلق ؟ءاوس هيف ٌريغصلاو ٌريبكلا ناك اذإ هركذ ةدئاف امف :متلق نإف

 .ًامظع زشنُت الو ءأمحل تبنت الو «عوج نم ينغُت ال يتلا ةدحاولا ةّصملا وأ «نبللا نم ةرطقلاب

 نب ٌعلبأب سيل «ماطفلا لبق يدثلا يف ناكو «نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال» : كي هلوقو : ولاق
 ةلدألاب لضفلا اير توبُث كلذ عنمي ملو ؛2'):ةعيسنلا يف ابرلا امنإدو ««ةئيسنلا يف آلإ ابر الا : : كو هلوق
 برضي الو ءاهُمابتا بجي قح اَهَلُك ةتباثلا هنّئسو «لي هللا لوسر ُثيداحأف . اذه اذكف ءهيلع ةلادلا
 نينمؤملا مأ ةشئاع نأ كلذ ىلع لدي امم :اولاق .ههجو ىلع اهنم ًالك لمعتست لب «ضعبب اهضعب
 ّنِم ٌةَعاَضَرلا امَّنإ) :تور يتلا يهف ءاذهو اذه تور يتلا يه ةمألا ءاسن هقفأو ءاهنع هللا يضر
 «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :ثيدح اهدنع ناك ولف «هب تذخأو «ةلهس ثيدح تورو ؛ةَعاَجملا

 لجرلا هركو ءههجو ٌرّيغتو « كي هللا ٌلوسر هب اههجاو ًاثيدح تكرتو هيلإ تبهذ امل ةلهس ثيدحل ًافلاخم
 .يخأ وه :تلاقو ءاهدنع هآر يذلا

 اهتاوخأ ْنِم ٌتخأ هربك لاح يف هتعضرأ اذإ ريبكلا اهيلع لخدُت تناك اهنأ اهنع ّحص دقو :اولاق
 نكت مل نينمؤملا مأ نأ ؛ةمايقلا موي هب هاقلن ًاعطق عطقنو هللا ةداهشب ٌدهشن نحنو «مرحملا عاضرلا

 ِدّي ىلع كلذ حيبيل لجو زع هللا نكي ملو ءهكاهتنا هل ّلِحَي ال نم هكهتني ثيحب كي هللا لوسر ٌرتس حيبتل
 «ميركلا ٌبانجلا كلذ هناحبس هللا مصع دقو ءتاراَمَس عبس قوف نم ةأربملا قيدصلا تنب ةقيدّصلا
 هنع ٌبذلاو :هتيامحو هتنايص ىّلوتو «ةنايص مّظعأ هناصو «ةمصع ٌّمتأ عيفرلا فرشلاو «عينملا ىمحلاو

 .همالكو هيحوو هسفنب

 ٌعاضر نأو ءٌقحلا وه اهنع هللا يضر ةشئاع َلعف نأب هلل ةداهشلا تْبَنو ٌعطقنو ُنِقوُن نحنف :اولاق
 «قالطإلا ىلع ةمألا ءاسن هقفأ اَنُمأ انيفكيو ءريغصلا عاضرب عقي ام ةّيمرحملاو ميرحتلا نم هب عقي ريبكلا
 «ةعاضرلا كلتب انيلع ٌلخاد ٌدحأ ام :نهلوق ريغب اهَنْبِجُي الو لي هءاسن كلذ يف رظانُت تناك دقو
 ثهذمو :ةفيلخ ناك نيح قالطإلا ىلع ضرألا لهأ ملعأو ءانيبن مع نبا ٌبهذم هنأ كلذ يف انيفكيو
 يبأ نب ءاطع ٌبهذمو ءهباحصأ هعّيض هنأ الإ كلام نم هقفأ هنأب يعفاشلا هل دهش يذلا دعس نب ثيللا
 جتحاف «ريبكلا عاضر نع َلئُس هنأ ءيرهزلا نع كلام ركذو . هنع جيرج نبا نع قازرلا ٌدبع هركذ حابر

 «جيرج نبا ينربخأو : "”قازرلا دبع لاقو «ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةصق يف ليهس تنب ةلهس ثيدحب
 لأس هنأ ءهريخأ هابأ نأ هربخأ يعجشألا ىلوملا دعج يبأ نب ملاس نأ «ميركلا دبع ينربخأ : لاق
 هب ٌثيوادت ريبك انأو اهنبل نم ينتقس ةأرما جّوزتأ نأ تدرأ : :لاقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع
 . اهنع هاهنو ءاّهْحكْنَت ال : يلع هل لاقف

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم )2١١7« (19457) ملسمو :(1115) يراخبلا هجرخأ (01)

 .(017844) مقرب (؟)



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف كي هللا لوسر مكح ُرُكِي لدغ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌحِرصأو :اولاق .ةحارصو ةحص سمشلاك انصوصن كلتو «ةلأسملا هذه يف انفلس ءالؤهف
 «ماظفلا َلْبَك ّناكو يْدَّنلا يف َءاَعْمألا ّقَتْك ام الإ ٍعاَضَرلا ّنِو محي الا : :هعفرت ةملس مأ ٌتيدح مكئيداحأ

 مأ نع رذنملا تنب ةمطاف ةياور نم هنأل « «عطقنم ٌتيدح اذه نكل «ةلعلا نم ًاميلس ناك ول هحرصأ امف

 ةنس يف هدلوم ناكف «ًاماع رشع ينثاب ماشه اهجوز نم ٌّنسأ تناك اهنأل «ًائيش اهنم عمست ملو «ةملس
 مل ةريغص ةمطافو «نيسمخو عست ةنس ةملس مأ تتامو «نيعبرأو نامث ةنس يف ةمطاف دلومو «نيتس

 نم اهُمامس لصح امك ءاهرجح يف يهو ًائيش اهيبأ ةلاخ ني عمست ملو اهنع ظفحت فيكف ءاهغلبت
 !؟ركب يبأ تنب ءامسأ اهتدج

 عاضرلا ةدم هَّدُحَي نم لوق َنيِبو هنيب نزاوو «لوقلا اذه يف فصنملا ٌملاعلا رظن اذإو :اولاق

 نم ًارهش نيثالث وأ «ًارهش نيرشعو ةعبس وأ «ًارهش نيرشعو ةتس وأ ًارهش نيرشعو ةسمخب ِمّرحُملا
 هل نّيبت «ةباحصلا نم دحأ ٍلوق الو «هلوسر ةنّس وأ هللا باتك نِم اهيلع ليلد ال يتلا لاوقألا كلت
 هل رطخي نكي مل اهيلع فقاولا لعلو «ةلأسملا هذه يف ن نيتفئاطلا مادقأ ىهتنم اذهف «نيلوقلا نيب ام ٌلضف
 سلجاف «هحيحصتو هريدقت ىلع ٌةردق هباحصأ يديأب سيل هنأو دحلا اذه ىلإ هثوق ىهتنت دنت لوقلا اذه نأ

 «ديلقتلاب ال نايبلاو رجحلاب امهنيب لصفاو «نيعزانتملا نيذحل نيب مُكَحلا سِلِجم فصنملا ملاعلا اهيأ
 .نالف لاقو

 اسم ةثالث ىلع اذه ةلهس ثيدح يف نيلوحلاب نولئاقلا فلتخاو

 مهنإف «ىوعدلا ىوس ةجحب خسنلا ىلع اوتأي ملو ؛مهنم ريثك ُكلسم اذهو .خوسنم هنأ : اهدحأ

 مهيلع لوقلا اذه ٌباحصأ َبلَق ولو .ثيداحألا كلت َنيبو هنيب رخأتلا مولعملا خيراتلا ٌتابثإ مهنكمُي ال

 . مهاوعد ٌريظن تناكل «ةلهس ثيدحب ثيداحألا كلت مسن اوعداو «ىوعدلا

 :بازحألا] 4ْمهِلَسَأَل َمُْوْعدَأل :ىلاعت هلوق لوزن نيحو ةرجهلا ِلَّرأ يف تناك اهنإ :مهلوق امأو
 :هوجو نم هباوجف «كلذ دعب ةريره يبأو ؛هنع هللا يضر سابع نبا ةياورو 00

 نيرشعلا نود الإ سابع نبا هنم عمسي مل لب لَو يبنلا نم هعامسب احرصي مل امهنأ :اهدحأ

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نع اهُرئاسو ءًاثيدح

 اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع نهريغ الو لب «نهنم ٌةدحاو جتحت مل لي ّيبنلا ءاسن نأ : يناثلا
 .هب هريغ قاحلإ مدعو «ملاسب هصيصختب ثيدحلا يف نكلس لب «كلذب

 تناكل ًاخوسنم ةلهس ٌثيدح ناك ولف ءاذهو اذه تور اهّسفن اهنع هللا يضر ٌةشئاع نأ : ثكلاثلا

 ؛هل ةيوارلا يه اهنوك عم همّدقت اهيلع يفخ وأ «ٌحسانلا تكرتو ءهب تذخأ دق اهنع هللا يضر ٌةشئاع

 .دعبلا ةياغ يفو «عنتمم امهالكو

 اهيلإ وعدتو ءاهيلع رظانُتو ءاهب لّمعت تناكو «ةلأسملاب تيلُثبا اهنع هللا يضر ًةشئاع نأ : عبارلا

 ىفخيو ةلمج نيدلا نم هنوك لطب دق ًاخوسنم ًامكُح اذه نوكي فيكف «ءانتعا ٌديزم اهب اهلف ءاهتابحاوص
 .نهنم ٌةدحاو اهل هٌرُكذت الف لك يبنلا ءاسن ىلع ىفخيو «كلذ اهيلع

 ءاسن نم اهعم ْنَمو ةملس ّمأ كلبسم اذهو .هادع نم نود ملاسب صوصخم هنأ :يناثلا كلسملا

 نأ ملاسب هصاصتخا نيِبُي امم :اولاق هياحصأ نإف ؛هلبق امم ىوقأ كلسملا اذهو «نهعبت ْنِمو هلك يبنلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١10 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف دي هللا لوسر مكح ُرْكِذ

 يدبُت نأ ةأرملل ُلِحَي ال هنأ يضتقت يهو ؛باجحلا ةيآ لوزن دعب هِي هللا لوسر تلأس ةلهس نأ هيف

 .ليلدب الإ دحأ مهادع نم مومع نم صخُي الو ءاهيف َيّمُّسو ةيآلا يف ركذ نمل الإ اهتنيز
 «ةيآلا مومعب ًاكسمت «كلذ ٌروجي الف هل اهتنيز تدبأ دقف ًايبنجأ تعضرأ اذإ ةأرملاو :اولاق

 وأ ءرمأب ةمألا نم ًادحاو كي هللا لوسر رمأ اذإو :اولاق .هب ٌصاخ ملاسل اهتنيز ةلهس ءادبإ نأ انملعف
 مل ام ةمألا نم هريغ قح يف كلذ تبث ءهضراعي ام ةعيرشلا يف سيلو ءيش نع هاهن وأ ًائيش هل حابأ
 ام فالخب ةمألا نم ًادحاو رمأ مث يش نع مهاهن وأ ءرمأب سانلا رمأ اذإ امأو ءهصيصخت ىلع صني
 عضوملا اذه يف لوقن الو «ءّدحو هب ًاصاخ نوكي كلذ نإ .هنع مهاهن ام هل قلطأ وأ «سانلا هب رمأ

 لوألا رمألا طاقسإ ىلإ يدؤي ب كلذ نأل « ؛عيمجلل ٌةحابإ دحاولل هتحابإو «عيمجلل ٌرمأ دحاولل هرمأ نإ

 ءًاضعب اهضعب ضراعُي الو «تلتأتو صوصنلا قفتتل دحاولا كلذب صاخ هنإ :لوقن لب «لوألا يهنلاو
 ملاسل اهتنيز يدبُت نأ ةلهسل ٍكَو هللا لوسر حابأو مَرْحَم ريغل اهتنيز ٌةأرملا يدبت نأ هباتك يف هللا مرحف

 «ميرحتلا مومع نم ةانثتسم «ملاسب ةصاخ ةصخر كلذ نوكيف «ًاعطق ةئيزلا ءادبإ دنع ٍمّرْحَم ٌريغ وهو

 .ةمرحملا ةيآلا مكح لطبيف «ماع اهمكح نإ : لوقن الو

 اذه خسن امإ :امهنم دب الو ؛نيكلسم ٌدحأ انمزل هكلسن مل ول انأل « «كلسملا اذه نّيعتيو :اولاق
 نم دحاو ىلإ َليبس الو هب اهّحسن امإو «ميرحتلا يف رغّصلا رابتعا ىلع ةلادلا ثيداحألاب ثيدحلا
 انلمح اذإ انإف ءاهُّلُك ثيداحألاب لمعلا ناكمإلو «ةضراعملا ققحت مدعلو «خيراتلاب ملعلا مدعل نيرمألا
 ملو «ضراعتت مل ًاملاس ادع اميف اهمومع ىلع رخألا ثيداحألاو «ةصاخلا ةصخرلا ىلع ةلهس ٌتيدح

 .اهعيمجب َلمُعو «ًاضعب اهّضعب خسني

 ءيدثلا يف نوكي امنإ هنأو ؛نيلوحلا يف نوكي امنإ عاضرلا نأ نّيب دق قي ٌيبنلا ناك اذإو : اولاق

 ءرخأت وأ مدقت ءاوس ءصوصخلا ىلع ةلهس ثيدح نأ ىلع لدي ام كلذ ناك ؛ماطفلا لبق نوكي امنإو

 . ًاقيرط نّيعتي ىتح كدحو كل اذه هلوق يف صوصخلا ّنايب ٌرصحني الف

 ءظفللا نم دعُبلا ةياغ يفف هومتركذ امب «ِةَعاَجملا ّنِم ٌةَعاَضَرلا امّنإ) :ثيدح ٌريسفت امأو : اولاق

 :هلوق :ديبع وبأ لاق «سانلاو ديبُع وبأ هلاق ام هانعم يف ٌلوقلا لب «نيبطاخملا ماهفأ هيلإ ردابتت الو
 ٌيبصلا وه امنإ «نبللا هعيشُي يذلا هماعط ناك عاج اذإ يذلا نإ :لوقي «ةعاجملا َنِم ٌةعاضّرلا امنإ»

 ٌعاضرلا امّنإ : ثيدحلا ىنعمو .عاضرب سيل هعاضر نإف «ٌماعطلا هعوج نم هُعبش يذلا امأف «ٌعيضرلا
 ىلإ ثيدحلا نِم هّمهف ردابتي يذلا وهو «سانلاو ديبُع يبأ ريسفت اذه ءماطفلا لبق نيلوحلا يف

 رئاس ةدعاسمل هب ىلوأ ىنعملا اذه ناكل ءءاوسلا ىلع نيريسفتلا ٌتيدحلا لمتحا ول ىتح :ناهذألا
 نأ حصَي ال هنأو ءأطخ ريسفتلا اذه رْيَغ نأ نيبي اممو ءاهحاضيإو «هل اهفشكو «ىنعملا اذهل ثيداحألا

 «ةعاجملا ةعاضر ٌتِبْتُت يهف «ريغصلا ةعاضر ىلع لدت امنإ «ةعاجملا» ةظفل نأ «ريبكلا ةعاضر هب دارُي
 ٍلابب رظخي ال اذهف ؛محللاو زيخلا ةعاجم ال نبللا ةعاجم دارأ امنإ هنأ انيقي مولعمو ءاهريغ يفتت
 ىأر امل :هلوق قايسو . تبثُيو يفني ام انل قبي مل ًاماع ةعاضرلا مكح انلعج ولف ؛عماسلا الو ملكتملا
 ىلإ ٌعوجي نم ةعاضر ِمّرَحُي امنإ هنأو «دارملا ٌنيِبي . «ةعاجملا نِم ٌةعاضرلا امنإ» :لاقف ريبكلا لجرلا
 .هُيهاركو هيلع ةمالسو هللا تاولص ميركلا ههجو ٌريغتف «حيرصلا ةلزنم ظفللا ُلّزنُي قايسلاو «ةأرملا نبل
 «تقو لك محتال اهنأو «ةعاضرلا يف ظفحَتلل وه امنإ «نكاوخإ ْنَم نرظنا» : هلوقو «لجرلا كلذل



 اهب مرحي امو ةعاضرلا يف ِهلَي للا لوسر مكح ٌرْكِذ ١1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اذه نع ربعيف ًاسمخ اهُددع ناك ام ةعاضرلا امنأ اذه نم ٌدحأ مهفي الو ءتقو نود ًاتقو ُمُرَحُت امنإو

 .للو هيلع ناك يذلا نايبلا ٌّدِض اذهو ««ةعاجملا نم» :هلوقب ىنعملا

 ال هنإف «لطاب مالك ريغصلا نع َعوجلا درطت امك ريبكلا نع عوجلا ٌدّرطت ةعاضرلا نإ :مكلوقو

 ماقم ٌموقي ام هل سيل هنإف «ريغصلا فالخب .عوجلا هنع ُدرْظَيو ةأرملا ٌعاضر ُهُعِبْشُي طق ةيحل وذ دهعُي

 ْدِرُي مل لي هنأ اذه ُحّضوُي يذلاو ءًالصأ نبللا ىلإ ةعاجم اذ سيل ريبكلاف «عوجلا هنع ُدرظَي وهف «نبللا
 دارأ هنأو «ةيرهاظلا الإ متيبأ نإف ءٌرْعَصلا هنأ كش الو ءاهنمزو اهتنظَم دارأ امنإو .ةعاجملا ةقيقح

 رثؤي مل ناعبش وهو عضترا ولف «ٌعئاج وهو عضترا اذإ الإ ريبكلا ٌعاضر ٌمّرحُي ال نأ مكمزل ءاهتقيقح
 .ًائيش

 «نينمؤملا مأ نع هللا يضرف «عينملا ىمحلاو «ةميظعلا ةمرُحلاو ءنوصملا رتسلا ثيدح امأو

 ٌنيري الو «كلذ يف اهنفلاخي لكي ّيبنلا جاوزأ رئاسف «ةيمرحملا تبثُي عاضرلا اذه نأ تأر نإو اهنإف
 روجأم نيبزحلا ٌدحأو ؛داهتجا ةلأسم يهف «ةعاضرلا هذهب عيفرلا ىمحلاو ؛نوصملا رتّسلا اذه لوخد

 هذه يف هلوسرو هللا مكح باصأ نم نيرجألاب امهّدعسأو «نيرجأ روجأم رخآلاو «ًادحاو ًارجأ

 يف دهتجم «رجألاب زئاف لوخدلا نم عناملاو «ةعاضرلا وذهب نوصملا رتسلل لخدملا نم لكف «ةعقاولا

 هللا ىنثأ نيذللا نامْيَلُسو ٌدواد نيميركلا نييبنلاب ةوسأ امهلو ؛همكح ذيفنتو ءهلوسر ةعاطو هللا ةاضرم
 .امُهَدَحأ ةموكُحلا مهفب ٌصخو ءمكُحلاو ةمكحلاب امهيلع

 ةمطاف نأ لجأ ني ثيدحلا ٌعاطقنا مزلي الف «دراب ٌفشعتف ةملس مأ ثيدحل مكّدر امأو : لصف

 عيبرلا نب ٌةومحم لَّقَع دقو ءاهظفحيو :ءايشأ ًادج ٌريغصلا ُلِقعي دقف «ةريغص ةملس ّمأ تيقل رذنملا تنب

 تنب ةملس مأ ةافو ٌتقو تناك ةمطاف نإ : متلق دقو .هنم رغصأ ٌلَقْعَيو « ©"”نينس عْبَس نبا وهو ٌةَجَملا

 جاوزلا دح يف يه نمف «جوزلل هيف حلصُت اهنإف «ةأرملل اميس ال ؛ديج ٌّنِس اذهو «ةنس ةرشع ىدحإ
 عم «ننسلا هب درت ال يذلا ّلطابلا وه اذه ؟هب ُتّدحُت ام يردت الو ؛عمست ام ٌلقعت ال اهنإ :لاقي فيك

 اهتدج رجح يف هذه ةمطاف تأشنف «ةدحاو امهراد تناكو «ءامسأ اهتدجل ٌةقداصم تناك ةملس مأ نأ

 «نيسمخو عبس ةنس اهنع هللا يضر ةشئاع تتامو «ةملس مأو اهنع هللا يضر ةشئاع اهيبأ ةلاخ عم ءامسأ

 ثالث ةئس ت تتامف ءامسأ اهتدج امأو ءاهنم ةمطاف ٌعامس نكمُي دقو «نيسمخو نامث ةنس :ليقو

 لثمب ةملس ّمأ تتفأ دقو ءاهنم اهّعامس رثك كلذلف «ةنس نيرشعو سمخ تنب كاذ ذإ ةمطافو «نيعبسو

 دبع نب ىيحي نع ؛ةورع نب ماشه نع «ةيواعم وبأ انثدح :ديبُع وبأ لاقف ءءامسأ هتور يذلا ثيدحلا

 لبق يِذّنلا يف َناَك اَم :ْتَلاَثَف ؟عاَضّرلا ّنِمُمُرَحُي ام تلئُس اهنأ «ةملس مأ نع «بطاح نب نمحرلا

 ."0هبجومب تتفأو ثيدحلا تورف . . ماظيلا

 نب هللا دبع نع نايفس ثيدح نم "”ينطقرادلا ٌءاور امك «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع هب ىتفأو

 . رْفّصلا يف ِنْيَلْوَحلا يف الإ عاضر ال :لوقي ٌرمع تعمس :لاق رمع نبا نع «رانيد

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع :هللا همحر كلام لاقف ءهنع هللا يضر هللا دبع هئيا هب ىتفأو

 .تاقث هلاجر (؟) .(9/9) يراخبلا هجرخأ )١(

 ةلفان فز



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١14 ددعلا يف دلك همكح ركذ

 .”ريِبكي ٌةَعاَضَر الو ِرْكّصلا يف ٌعَضْرَأ نمل الإ ةَعاَضَر ال :لوقي ناك هنأ امهنع
 «يروثلا نايفس نع «نمحرلا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقف ءامهنع هللا يضر سابع نبا هب ىتفأو

 . ماظِف َدْعَب ٌعاَضَر ال :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ةمركع نع «لوحألا مصاع نع

 يف الإ ُمّرَحُي ال هنأب دوعسم نبا ىتفأف ءىسوم وبأو ءدوعسم نب هللا ٌدبع ةلأسملا هذه يف رظانتو
 اذكب يتْفُث تنأ :ىسوم يبأل لاق دوعسم نبا نأ ,"ينطقرادلا ركذف «ىسوم وبأ هيلإ عجرف ءرغصلا
 .«َمْحّللا ٌتبنأو َمُظَعلا َّدّش ام الإ عاضر ال» : ه6 هللا لوسر لاق دقو ءاذكو

 نب ناميلس انثدح «عيكو انثدح :يرابنألا ناميلس نب دمحم انثدح :©9دواد وبأ ىور دقو
 : لكي هللا لوسر لاق :لاق ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ؛هيبأ نع ؛يلالهلا ىسوم يبأ نع ؛ةريغملا
 .«مظَعلا ٌرَشْئأو ْمّْللا َتبئأ ام الإ عاضّرلا ّنِ مرحي الد

 «نيصخُح يبأ نع «شايع نب ركب وبأ انثدح «يروثلا نع «”قازرلا دبع هركذ امك كلذب ىتفأ مث
 لخدف ُهُبْضِصَمْف اهُيدَن َمِرَو يتأرما نإ :لاقف «ءىسوم يبأ ىلإ لُجَر ءاج :لاق «يعداولا ةيطع يبأ نع
 :لاق ؟يريغ ًادحأ ٌتلأس :لاقف ءدوعسم نب هّللا ٌدبع ىتأف «ىسرم وبأ هيلع دّدشف «ينقبس ءيش يقلح
 ماد ام ينولأست ال :ىسوم وبأ لاقف ؟اذه ٌعيضرأ :لاقف ىسوم ابأ ىتأف «يلع َدّدّشُف ىسوم ابأ :معن
 .هاوتفو هّثياور هذهف . مكرهظأ َنيب ٌربحلا اذه

 نع «كاحضلا نع ءربيوُج نع «يروثلا نع «قازرلا دبع ركذف .بلاط يبأ نب يلع امأو
 يبأ نب ملاس نع «ميركلا دبع ةياور فالخ اذهو .ٍلاَصِفلا َدْعَي عاضر ال : يلع نع «ءةربس نب لاّزنلا

 .هنم ىوقأ ميركلا دبعو «هثيدحب جتحُي ال ربيوُج نكل ءهنع ؛هيبأ نع ؛دعجلا
 لُك ٌقح يف ماع الو ءصوصخم الو «خوسنمب سيل ةلهس ثيدح نأ :ثلاثلا كلسملا :لصف

 لاحك «هنع ًاهباجتحا ٌقشَيو ؛ةأرملا ىلع هلوخد نع ينغتسي ال نمل ةجاحلل ٌةصخر وه امنإو «دحأ
 الإ ثوُي الف هادع ْنَم امأو «هٌئاضر رن ٍةَجاحلل هتعضرأ اذإ ريبكلا اذه لثمف «ةفيذُح يبأ ةأرما عم ملاس
 ين عاضرلل ةيفانلا ٌتيداحألاو «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ُكلسم اذهو ءريغصلا عاضر
 اذهو ءاهمومع نم لاحلا هذه ٌُصيصختف لاوحألا يف ةماع وأ «ةلهس ثيدحب دّيقتف ةقلطم امإ :ريبكلا

 «نيبناجلا نم ثيداحألا عيمجب لمعلا ىلإ برقأو «هنيعب صخشب صيصختلا ىوعدو خسنلا نم ىلوأ
 .قفوملا هللاو .هل دهشت عرشلا ٌدعاوقو

 ددعلا يف ِدِكَي همكح ركذ

 هنع َّذِشَت ال ثيحب ؛هعمجأو «هحضوأو «ٍنايب ّمتأ هباتك يف هئايب هناحبس هللا ىلوت دق ٌبابلا اذه

 : اهعاونأ ةلمج يهو ءِدَّدِعْلا نم عاونأ ًةعبرأ ركذف ؛ةدتعم
 وأ «ةايحلا يف ةقرافم «ٌةيعجر وأ تناك ٌةنئاب ًاقلطم لمحلا عضوب لماحلا ةَّذِع :لوألا عونلا

 ثالث ني ٌمومع هيف اذهو «[4 :قالطلا] 4ةُهَلَح َنْمَطي نأ ّنْهّذجُل لامَكْلا ْتَدْوَرل :لاقف ءاهنع ىّفوتم
 : تاهج

 ةنفسم ىف 507/9 أطولل» )١(

 .(13ىقم) (4) 00007 مقرب (9)



 ددعلا يف كي همكح ركذ 1١14 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . نهعيمج وانتي هنإف «لامحألا تالوأ وهو «هنع ٍرّبخملا ٌمومع : اهّدحأ

 ّعضو لعجف ءُّمُعَي ةفرعملا ىلإ | عمجلا مسا ٌةفاضإو «نهيلإ هفاضأ هنإف ءِلَجَألا ٌمومع :يناثلا

 .نهلجأ عيمج نكي مل هريغ لجأ نهضعبإ ناك ولف «نهلجأ عيمج لمحلا
 نَعَصَي نأ# : ىلاعت هلوق وهو ءربخلا امأو ءرهاظف أدتبملا امأ «ناتفرعم ربخلاو أدتبملا نأ :ثلاثلا

 «نيتفرعم اناك اذإ ربخلاو أدتبملاو «نهلمح عضو نهلجأ يأ ءفاضم ردصم ليوأت يفف « 00000

 ديِمَحْل نيل وه هنأ مآ لإ رقُتلا ْرْسَأ سل امك ©#» :هلوقك «لوألا يف يناثلا ٌرصح كلذ ىضتقا

 اهلمح ٌعضو اهُّبدِع اهججوز اهنع ىفوتملا ٌلِياحلا نأ ىلع ةباحصلا روهمج جتحا اذهبو ء[رطانا 409
 مكحلا اذه ناكو «؟''ةيملسألا َةَعْيَبْسِل كي ٌئبنلا هب ىتفأ امك ءلستغملا ىلع ٌجوزلاو هتعضو ولو

 .هل ًاقباطم ؛هللا باتك نم ًاقتشم هنم ىوتفلاو

 تدلل : ىلاعت هللا لاق امك ءءوُرُق ُهثالث يهو «ضيحت يتلا ةقلطملا ةدع : يناثلا عونلا : لصف
 .[774 :ةرثبلا] (ْووُو دنت نهيب ضير عضل 2

 نم تسئي دق ةريبكو «ضيحت ال ةريغص :ناعون يهو ءاهل ٌضيح ال يتلا ةدع : ثلاثلا عونلا

 ُةَدكَم ٌنْمَنِم زثتتتا نإ كلي ني ٍضِحَمْلا نب َنْمَي ىلاو» : هلوقب نيعونلا ةّدِع هاحبس هللا نّيبف ضيحلا
 .كلذك نهتدعف يأ «[4 :قالطلا] 4ْنْسَي زل ىنأَو ٍرُهْنأ 4

 ابو َدُدَدَيَو مُكدم مروي َندلاَ : هلوقب هناحبس اهتدع نيبف ءاهجوز اهنع ىقوتملا : عارلا عوتلا

 ةريغصلاو ءاهّريغو اهي لوخدملا لوانتي اذُهف #07 :ةرقبلا] 4 اْشَعَو ٍرُمْكَأ ٌدَمَي مينا ّنهسفَأِب نصري

 4« رمل َنْمَصَي نأ نهم ٍلاَمَخلا ُتَدْوَو» :هلوقب تجرخ اهنأل «لماحلا هيف لخدت الو ةريبكلاو
 :نهنع ىقوتسلا يف هلوق فالخب «هيف هرصحو :نهلجأ عيمج نهلمح عضو لعجف [4 :قالطلا]

 يف رخأتم 4 نه َنَمَصي نصي نأ َنُهْلَجْأط : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو «هل ٌمومع ال ٌقلطم ٌلْغِف ُهَّنِإِف 4 تىَسّبري»

 يف 4و ربل هيأ وش دأب َنَصْيرَيل :ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو ««تّببرَي# :ىلاعت هلوق نع لوزنلا
 :هلوقو «ًاقافتا صوصخم اهثومعف «هتصبرت كلذ قوف اهلمح ىدامت ول اهنإف «ءقافتالاب 0

 تعقوو «كلذب ةحيحصلا ٌةنسلا تأت ملول اذه «قافتالاب صوصخم ٌريغ « هول نهلَمَح ٌنَعَصي أ نه ّنهْلَج>

 .هل ةررقم «كلذل ةقفاوم ةحيحصلا ةنسلاو فيكف «نآرقلا ىلع ةلاوحلا

 يف هتلالدو نآرقلا نم دارملا مهف يف فلتخا نكلو «ةئيبم ٌةَلّصفم هللا باتك يف ددعلا لوصأ هذهف

 يناعملا ىلؤأ ركذنو اهركذن نحنو ءاهنم هللا دارم ىلع هللا دمحب ٌةئسلا تلد دقو «كلذ نم عضاوم

 .اهيلع ةَّنسلا ةلالدو ءاهب اههبشأو

 ةعامجو «سابع نياو ؛يلع لاقف «ًالماح تناك اذإ اهنع ىّثوتملا يف فلسلا فالتخا كلذ نمف
 بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو «ًارشعو رهشأ ةعبرأ وأ «لمحلا عضو نم نيلجألا ُدعبأ :ةباحصلا نم

 نباو بلاط يبأ نب يلع :هنع بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق .نوُئحس هراتخا هللا همحر كلام

 ةروس ّنِإ ُهُتْلَهاِب ءاش نم :لوقي دوعسم نبا ناكو :نيلجألا دعبأ :لماحلا ةدتعملا يف نالوقي سابع

 هومر

 )١( ةمرخم نب روسملا ثيدح نم :(0770) يراخبلا هجرخأ .



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لين ددعلا يف لكي همكح ركذ

 لوأتي دوعسم ُنباو ءاْتْلَح دقق ءْتْعَضَو اذإا مهنيب يضقي ةعيبس ثيدحو ؛©' عي تلزن ىرصُلا ءاسنل

 تلح دقف تعضو اذإ اهلثم ةقلطملاو ءاهنع ىّفوتملا يف يه 4 َنُمَلَتس َنْمَصي نأ َنُهلَبأظ :نآرقلا
 تقتع «لجر وأ دي هل ناب اذإف طا نيني لح تلت اذ لياسلا ع يمت الو :هتنج تضل

 ُبيغت الو ءرخآلا َدِلَت ىتح ةدعلا ضقنت مل رخآ اهنطب يفو ًادلو تدلو اذإو «ةدعلا هب يضقنتو «ةمألا هب

 وأ تومي موي ني ةدهلاو ءًالماح نكت مل اذإ ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز هيف بيصأ يذلا اهلزنم نع

 .دمحأ مالك اذه «قلطي

 اهّندِع :ةريره وبأ لاقف ءامهنع هللا يضر ةريره وبأو «سابع ُنبا :ةلأسملا هذه يف رظانت دقو

 يبأل تمكحف ءاهنع هللا يضر ةملس ّمأ امّكحف «نيلجألا ىصقأ ٌدتعت :سايع نبا لاقو «لمحلا عضو

 .عجر سابع نبا نإ :ليق دقو .7"2ةعْيَبس ثيدحب تجتحاو «ةريره

 ٌجوزلا ناك ولو «لمحلا ٌعضو اهتدع نإ :ةعبرألا ةمئألاو ؛مهدعب نمو ةباحصلا روهمج لاقو

 ْنِم جرخت الف ءامهيلك يف اهُنوخد نكمأ.دقو «نامومع اهلوانت دق هذه :نيلجألا باحصأ لاق
 «ىرخألا صوصخب امهادحإ مومع ٌصيصخت ُنِكمُي الو :اولاق .نيلجألا ىصقأب يتأت ىتح نيقيب اهتدع
 «نيتيآلا مومع يف روصلا ضعب ُلوخد نكمأ اذإف :اولاق .هجو نم ٌةصاخ ءهجو نم ٌةماع ةيآ لك نأل
 امهاصقأ يف امهاندأ لخد نيلجألا ىصقأ تدتعا اذإف .هاضتقم يف مومعلل ًالامعإ ينعي

 :ةبوجأ ةثالثب اذه نع اوباجأ ٌروهمجلاو
 ةيملسألا ةعيبس نأ «نيحيحصلا» يف امك «طقف لمحلا رابتعا ىلع لدي ةنسلا ٌحيرص نأ :اهدحأ

 ىتح ةحكانب ِتنأ ام :لبانسلا وبأ اهل لاقف «سكنت نأ تدارأف .تعضوف «ىلبح يهو اهجوز اهنع يموت
 7 ْنَم يحاك ٍتْلَح د «ٍليانّسلا وبأ َبّذُك» :لاقف ل ّيبنلا ِتلأسف «نيلجألا رخآ يدتعت

 هلوق دعب تلزن [5 :قالطلا] 4 َنُهلَح َّنْمَصي عصي نأ ّنُهَلعَل ٍلاَمَث ركلأ كَ :ىلاعت هلوق نأ :يناثلا

 باوج اذهو [774 :ةرقبلا] 4 رش ارْثَعَو رم د 5006 بري امور َنوُرَدَيَو مكس َنَََوَتُي َنيِدْلاَوَم :ىلاعت
 اهل نولعجت الو «ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ : هنعأ0«يراخبلا حيحصا يف امك ؛دوعسم نب هللا دبع

 .4نُملتح َنْمَصَي نأ َنُهلَجأ لامتْلا تدر : ىلوطلا دعب ىرصُقلا ءاسنلا ٌةروس تلزنل دهشأ ؛ةصخرلا

 ءاهنع اهرخأتل ةرقبلا ٍةيآ ىلع ةمّدقم قالطلا ةيآ نأ هّرِهاظ نإف «ريرقت ىلإ جاتحي ٌباوجلا اذهو

 ةثالث هب نوديرُي مهنإف «نيرخأتملا دنع هْنِم ٌمعأ فلسلاو ةباحصلا دنع خسنلا نكلو ءاهل ًةخسان تناكف

 وهو «دييقتب امإو ءصيصختب امإ رهاظلا ةلالد ٌعفر : يناثلا .باطخب تباثلا مكحلا ٌعفر :اهّدحأ :ناعم

 نباف «نيلوألا نيينعملا نِم ٌمعأ اذهو .جراخ نم هنايب يذلا ظفللاب دارملا تايب :ثلاثلا .هلبق امم ٌمعأ
 ةرقبلا ةيآل ةخسان لمحلا عضوب دادتعالا ةيآ نأ ىلإ قالطلا ةروس لوزن رخأتب راشأ هنع هللا يضر دوعسم

 )١( حيحص ثيدح وهو ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ؛(0١7*7) هجام نباو «1//141 يئاسنلاو «07707) دواد وبأ هجرخأ .

 كلام هجرخأ (؟) ١/ 4284.نسح هدانسإو .147 2191/1 يئاسنلاو

 .ةملس مأ ثيدح نم )١584(« ملسمو «(0714) يراخبلا هجرخأ (")

 )8( مقرب )493١(.



 ددعلا يف هِيَ همكح ركذ ليلدنلا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ةدّيقم وأ ءاهنم دارملل ةنّيبم وأ «ًادارم اهُمومع نكي مل نإ اهل ةصّصخم وأ ءًادارم اهمومع ناك نإ

 ههقف لامك نِم اذهو .اهقالطإو كلت مومع ىلع اهميدقت نيعتيف «ثالثلا تاريدقتلا ىلعو ءاهقالطإل

 نأ امك ءاهنوفلكتي ال ٌةعيبطو «موقلل ٌةيجس هقفلا لوصأ نأ نيبُي اممو .ملعلا يف هجيوسرو ءهنع هللا يضر
 !؟هل ىّنأو مهرابُعب قلعتيل هسفن دهجُي امنإف مهدعب ْنَمَق «كلذك مهل اهتباوتو نايبلاو يناعملاو ًةيبرعلا

 ناكل «ةرخأتم قالطلا ةيآ نكت ملو «لمحلا رابتعاب ٌةحيرصلا ُةنسلا تأت مل ول هنأ :ثلاغلا

 . «تيري» : ىلاعت هلوق قالطإو ءاهيف ةثالثلا مومعلا تاهج نم ًالوأ ءانررق امل بجاولا وه اهئيدقت
 كلذ يف ليحأ سانلا نم ٍريثك ىلع هتقدو هضومغل نكلو «ةنكمم مهفلا اذه ىلع ٌةلاوحلا تناك دقو

 .قيفوتلا هللابو . ةنسلا نايب ىلع مكحلا

 ضقنت مل نيمأوتب ًالماح تناك اذإ اهنأ ىلع * َنُهَلَم ّنهْلَجأ» : : هناحبس هلوق لدو : لصف
 ىلع تلدو ءًاضيأ لمحلا م ٌعضو اهتدهف «ءاربتسالا اهيل نم نأ ىلع تّلدو «ًاعيمج امهعضت ىتح ٌةدعلا

 مل وأ ٌحورلا هيف َّحِفُن ٠ ءاّهصِقان وأ ةقْلِخْلا مات ءأتيم وأ ًايح ناك ةفص يأ ىلع وعضوب يضقنت ةدهلا نأ

 «ضحَت مل نإو كلذب ءافتكالا ىلع [4*5 :ةرقبلا] 4 ارْثَعَو ردا مْ هش َنسكيَرَي» : هثوق لدو « خفي

 مل ءاهججوز اهنع يفوتف «ةرم ةنس لك يف ضيحت نأ اهّثداع ناك اذإ : كلام لاقو .روهمجلا لوق اذهو

 موي نم رهشأ ةعست مامت ترظتنا «ضحَت مل نإف ءاهتدع نم أربتف ءاهتضيح ضيحت ىتح اهتدع ضقنت
 .اهضيح ٌرظتنت الو ءأرشعو رهشأ ةعبرأ ٌدتعت هنأ ءروهمجلا لوقك ةيناث ةياور هنعو ءهتافو

 اهنإ :ةباحصلا رباكأ لاقف ؟راهطألا وأ ضيحلا يه له «ءارقألا يف مهفالتخا كلذ نمو :لصف

 نب ةدابعو «ىسوم يبأو ءدوعسم نباو «يلعو «نامثعو ءرمعو ءركب يبأ لوق اذه . ضيحلا

 نب هللا دبع باحصأ ٌلوق وهو «مهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو «سابع نباو «ءادردلا يبأو «تماصلا
 لوقو «ةداتقو ءنسحلاو «يبعشلا لوقو «حيرّشو «ميهاربإو ءدوسألاو ؛ةمقلعك مهلك ءدوعسم

 :ثيدحلا ةمئأ لوق وهو «بّيسملا نب ديعس ٌلوق وهو «سواطو «ريبج نب ديعس «سابع نبا باحصأ
 ٌرقتساو «هب لوقلا ىلإ عجر هنإف هللا همحر دمحأ مامإلاو «مساقلا ديبُع يبأو «ميهاربإ نب قاحسإك
 ثيداحألا ٌتيأر :مرثألا ةياور يف لاقف «راهطألا اهنإ :لوقي ناكو ءءاوس بهذم هل سيلف «هيلع هّيهذم

 ةثلاثلا ةضيحلا يف لخدت ىتح اهب ٌُقحأ هنإ :لاق نمع ثيداحألاو «فلتخت ضيحلا ءورقلا :لاق نمع
 ىلإ دمحأ عجر : :لاقف ءربلا دبع نب رمع وبأ هب رفظ يذلا وه هّدحو ّصنلا اذهو «ةيرق حاحص ثيداحأ

 مرثألا ةياور يف لاقف «هيف فّقوت مث ًالوأ اذه ٌلوقي ناك لب «لاق امك سيلو .راهطألا ءارقألا َّنأ

 نع عوجرلاب حرصو .ٌضيحلا اهنأ مزج مث «رباكألا لوقك تفقو مث ؛راهطألا لوقأ ُتنك دق :ًاضيأ
 ءارقألا نأ ىلإ ٌبهذأ مويلا انأو ءٌراهطألا اهنإ :لوقأ تنك :ءىناه نبا ةياور يف لاقف ءراهطألا

 عجرو ءانباحصأ بهذ هيلإو ؛هللا همحر دمحأ نع حيحصلا وه اذهو : ىلعي وبأ يضاقلا لاق «ضيحلا

 «يأرلا لهأ ةمئأ ٌلوق وهو «مدقت امك ءىناه نبا ةياور نِم هعوجر ٌّصن ركذ مث «راهطألاب هلوق نع
 .هباحصأو ةفينح يبأك

 نب هللا دبعو «تباث نب ديزو «نينمؤملا مأ ةشئاع ٌلوق اذهو ءراهطألا :ءارقألا :ةفئاط تلاقو

 «كلام لاق هبو ؛«ةنيدملا ءاهقف ةماعو «يرهزلاو نامثع نب نابأو «ةعبسلا ءاهقفلا نع ىورّيو .رمع

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «يعفاشلاو
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 118 ددعلا يف ِدكَي همكح ركذ

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ًاءرق هتيقبب بستحت لهف ءرهط ءانثأ يف اهقلط ىتمف «لوقلا اذه ىلعو

 .ٌروهشملا وهو «هب بستحت : اهدحأ

 :ءرقلا :لوقي ْنَم دنع ةضيحلا ةيقبب ٌبِتحت ال امك «يرهزلا ٌلوق وهو «هب ٌبِستحت ال : يناثلاو
 . ًاقافتا ضيحلا

 يبأ ٌلوق اذهو «تبستحا الإو «هتيقبب بستحت مل رهطلا كلذ يف اهعماج دق ناك نإ :ثلاثلاو

 «لوألا لوق ىلعو .اهتدع تضقنا «يرهزلا لوق ىلع ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةضيحلا يف تنعط اذإف «ديبع

 .ةثلاثلا ٌةضيحلا يضقنت ىتح ةدعلا يضقنت ال

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟اهنم اهلاستغا ىلع اهتدع ءاضقنا ُفِقي لهو

 :دمحأ مامإلا لاق «ةباحصلا رباكأ نع ٌروُهشملا وه اذهو «لستغت ىتح اهتدع يضقنت ال : اهدحأ

 كلذ يورو .ىهتنا .ةثلاثلا ةضيحلا نِم َلِستغت نأ لبق اهّتعجر هل :نولوقي دوعسم نباو «يلعو ءرمعو

 يضر لبج نب ذاعمو «ءادردلا يبأو «ةدابعو «ىسوم يبأو «نافع نب نامثعو «قيدصلا ركب يبأ نع

 باحصأ نم رشع ةثالث نع «يبعشلا نع «طايخلا ىسيع نع ؛«؛عيكو فنصم» يف امك «مهنع هللا
 ةضيحلا نم ْلِستغت مل اَم اهب ٌقحأ هنأ :سابع نباو ءرمعو ءركب وبأ :مهنم «رّيخلاف رّيخلا لَك يبنلا
 . هلثم ءادردلا يبأو لبج نب ذاعم نع «لوحكم نع «دشار نب دمحم نع ًاضيأ «هفنصم» يفو . ةثلاثلا

 نب ِهَّللا دبع نب ةديبُع يبأ نع «عيفر نب ديز نع «رمعم نع :''”«قازرلا دبع فنصم» ينو
 ىتح اهب قحأ هنأ ىرأ :بعك نب بأ لاقف «كلذ يف بعك نب ّىبأ ىلإ نامثع لسرأ :لاق ءدوعسم
 «دفنصم» يفو .كلذب ذخأ الإ نامثع ملعأ امف :لاق ٌةالصلا اهل لحتو «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت

 نم ٌلِستغت ىتح ُنيبت ال :لاق تماصلا نب ةدابُم نأ «ريثك يبأ نب ىيحي نع «دشار نب رمع نع :ًاضيأ
 «بيسملا نب ديعس ُلوق وهو «ةباحصلا نم رشع ةعضب ءالؤهف ."'ةالصلا اهل ُلِحَتو ؛ةثلاثلا ةّضْيَحلا

 اذهو «ةئس ٌنيرشع لسغلا يف تطّرف نإو ةعجرلا هل :كيرش لاق .هيوهار نب قاحسإو يروثلا نايفسو
 ١ .هللا همحر دمحأ مامإلا نع تاياورلا ىدحإ

 نب ديعس ُلوق اذهو «لسغلا ىلع ُفِقَت الو ؛ةثلاثلا ةضيحلا نم اهرهط درجمب يضقنت اهنأ :يناثلاو
 تاياورلا ىدحإ وهو ءضيحلا :ءارقألا :لوقي ناك ثيح ميدقلا هلوق يف يعفاشلاو «يعازوألاو ريبج

 .باطخلا وبأ اهراتخا دمحأ مامإلا نع

 يتلا ةالصلا ُثقو اهيلع يضمي ىتح اهتعجر اهجوزلو «مدلا عاطقنا دعب اهتدع يف اهنأ :ثلاثلاو

 يبأ ُلوق وهو ءهنع ركب وبأ اهاكح :دمحأ نع ةثلاثلا ةياورلاو «يروثلا ٌلوق اذهو ءاهتقو يف ترهط
 ٍدرجمب اهنع ةدعلا ٍتضقنا هرثكأل مدلا عطقنا نإو «ضيحلا ّلقأل مدلا عطقنا اذإ نكل هللا همحر ةفينح
 . هعاطقنا

 :نيعضوم يف اوفلتخا «راهطألا اهنإ :لاق نم امأو

 امهو ؛مهل نيلوق ىلع ؟كلذ طرتشُي ال وأ «هلبق مدب ًاقوبسم رهطلا نوك طرتشي له : امهدحأ

 )١( قازرلا دبع هجرخأ (؟) .(١1ة4/) مقرب )٠١:11(.



 ددعلا يف ِكَب همكح ركذ 14١ه (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 م ا لا لا هال

 ناك ول امك ءًاءرق ناكف ءضيح هدعب رهط هنأل بستحُي : امهدحأ .دمحأو يعفاشلا بهذم يف ناهجو

 تاوذ نم ىمسُت ال اهنأل «ديدجلا يف يعفاشلا صن رهاظ وهو «بستحُي ال :يناثلاو . ضيح هلبق

 .مدلا تأر اذإ الإ ءارقألا

 ًاموي ٌضيحت ىتح يضقنت ال وأ ةثلاثلا ةضيحلا يف نعطلاب ةدعلا يضقنت ةقنت له : يناثلا عضوملا

 نإ :ثلاث هجو هباحصألو «يعفاشلل ناصوصنم نالوق امهو «دمحأ باحصأل نيهجو ىلع ؟ةليلو

 مدلا ىرت اهتداع تناك نأب ةداعلا ريغل تضاح نإو «ةضيحلا يف نعطلاب ٌةدعلا تضقنا ةداعلل تضاح

 اذه نوكي له :اوفلتخا مث .ةليلو موي اهيلع ّيضمي ىتح ٍضقنت مل «هلوأ يف هتأرف ءرهشلا رشاع يف

 يف سانلا بهاذم ريرقت اذهف «هتفو يف اهتعجر يف امهتدئاف ٌرهظت «نيهجو ىلع ؟ةدعلا نم ًابوسحم مدلا

 .ءارقألا

 دكت نهض ََصبرَي» ىلاعت هّلوق نأ :اهدحأ :هوجو هيلع ليلدلا : نضيحلا اهنإ صن نم لاق

 لاحم :ثلاثلاو .امهّعومجم وأ ءطقف ضيحلا وأ «طقف راهطألا هب داري نأ امإ [174 : ةرقبلا] 4ٌةورف

 ىلوأ ضيحلاف ءامهدحأ ىلع هلمح نّيعت اذإو . هيينعم ىلع كرتشملا ظفللا ٌلِمحي نم دنع ىتح «ًاعامجإ

 ةثالثلا قالطإو «ثلاثلا نم ٌةظحلو ٍنَآرَت اهيفكي اهب ةدتعملاف راهطألا تناك ول اهنأ :اهدحأ .هوجول هب

 . صوصخملا ددعلا يف ة ةثالثلا ةيصنل ديعب زاجم اذه ىلع

 :هجوأ ةثالث نم هباوج :ليق .لماك ءرق اندنع هيف قلطملا رهطلا ضعب :متلق نإف

 ذه ىوعدف لق ءرق ءرتلا ضعب نأ ىلع ةمألا عمجُت ملف «مدقت امك هيف فلتخم اذه نأ :اهدحأ

 . ليلد ىلإ ٌرِقتف
 ىواعدلاو ءراهطألا ءارقألا نرك مازلإ اهيلع اهيلع ةيآلا لمح بجوأ «ةيبهذم ىوعد اذه نأ : : يناثلا

 ًاءرق ىمسُت رهظلا نم ةظحللا نأ طق ةغللا يف لقعُي الو «ةغللا اهيلع لمحُتو نآرقلا اهب ديال ةيبهذملا

 الو ءلمحلا درجم وه امنإو «ًاعامجإ الو ًالقن تبثت ال هاوعدف «كلذ ىلع ةمألا تعمتجا الو «ًالماك

 . ًافرع وأ ًاعرش وأ ةغل عضولا ٌثوبث ديفُي امنإو «رخآ ءيش عضولاو «ءيش لمحلا نأ بير

 دأ ةضيحلا عومجمل ًامسا نوكي امك ءرهطلا عومجمل ًامسا نوكي نأ امإ ءرقلا نأ : :كثلاثلا

 . لوألا نّيعتف ٌةلطاب ةث ةثالثلا ماسقألاو ءًاّيونعم ًاكارتشا وأ ؛ ءاّبظفل ًاكارتشا نيرمألا نيب ًاكرتشم وأ .هضعبل

 ظفل لامعتسا نوكيو «ءارقأ ٌةَّدع ٌدحاولا ٌرهطلا نوكي نأ ٌمزلي هنألف ٠ :رهطلا ضمبل هعضو الطب امأ

 رهطلا ىلع قّدضي نأ مزلي هنأ : امهدحأ ؛نيهجو نمف «يونعملا كارتشالا ُنالطب امأو .ًازاجم هيف ءرقلا

 عضوو «ًاقافتا ًاءرق هؤزج ىمسُي ال ءضيحلا وهو ةَريظن نأ : يناثلاو .ةقيقخ ءارقأ ةدع هنأ دحاولا

 .هب ءافخ ال اذهو «كلتخي ال ةغل امهل ءرقلا

 كرتشملا لمحُيو ؛ًايظفل ًاكارتشا هئزُجو ِهّلُك نيب ًاكرتشم نوكي نأ ماسقألا هذه نم راتخن : ليق نإف

 نيقيب ةءاربلا لصحت هبو «ٌظفحأ هنإف «هيينعم ىلع

 حص ول هنأ :يناثلا .مدقت امك هكارتش ثا ّحِصَي ال هنأ :امهدحأ .نيهجو نم ٌباوجلا :ليق

 ؛هيينعم ىلع كرتشملا لمح ُرّوِجُي ال نم لوق ىلع امأ . .هيينعم عومجم ىلع هّلمح زجي مل ءهكارتش

 لدي مل اذإف . .ًاعم امهتدارإ ىلع ليلدلا َّلد اذإ هنوزوجُي امئإف « ءامهيلَع هلمح زّوجُي نم امأو ما



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ا١امك ددعلا يف دبي همكح ركذ

 «يعفاشلا نع نورخأتملا ىكحو ءامهتدارإ وأ ءامهدحأ ةدارإ ىلع ليلدلا موقي ىتح هوفقو ليلدلا
 ذإ «طوحأ هنأل ماعلا مسالاك :هيينعم ىلع هّلمح بجو «نئارقلا نع دّرجت اذإ هنأ ءركب يبأ يضاقلاو
 نايبلا ٌريخأت ٌعيَتميو «نكمم ريغ ُهُليطعتو ؛ثلاث ىنعم ىلإ ليبس الو ءرخآلا نم هب ىلوأ امهدحأ سيل
 ٌريغ ةقيقحلا ّمِلُع «هنيعب دوصقملا وه امهّدحأ نأ ْنّبتي ملو «لمعلا ٌثقو ءاج اذإف .ةجاحلا تقو نع
 امهيلع لمحلا نإ :لوقي نمو «نيينعملا عومجم وهو ءُزاجملا نّيعتف «تنّيبل تديرأ ول ذإ «ةدارم
 . امهيلك دارأ هنأ ملع امهدحأ دارملا نأ نيبتي مل امل :لوقي ةقيقحلاب

 امأ ءرظن يضاقلاو يعفاشلا نع ةياكحلا هذه يف :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نمف «ليلدب الإ قارغتسالا ىلع اهّلمح زوجي ال هنأو «مومعلا غيص يف فقولا هلصأ نمف «يضاقلا
 يف هركذ يذلا امنإو ؟ليلد ريغ نم ٍقارغتسالاب ةكرتشملا ظافلألا يف ُمِزََي فيك مومعلا ظافلأ يف ُتقَي
 «ىعفاشلا امأو ؛ءىطاوتملا ليبق نم هدنع وهف كارتشالا هيف ىعدُي امو ءًاسأر كارتشالا ةلاحإ هبتك
 لوانت هيلاومل ىصوأ اذإ :هلوق نم اذه طبنتسا امنإو ءاذه لثم لوقي نأ نم لجأ ملعلا يف هّبصنمف
 نأو «ةثطاوتملا ءامسألا نم ىلوملا نأ هداقتعال هلاق ٌنوكي دق اذهو «لفسأ ْنِمو قوف نم ىلوملا
 200(مآلْوَم يلع ُهِلْوَم ُتْنُك نم :ِكَك هلوقك «ةفياضتملا ءامسألا نم هنإف ءامهنيب كرتشملا ردقلا هعضوم
 دنع لمحت نأ كرتشم ٌردق اهيناعم نم سيل يتلا ءامسألا يف ةماع ةدعاق هنع ىكحُي نأ اذه نب ٌمزلي الو
 :هوجو لوقلا اذه داسف ىلع لدي يذلا مث .اهيناعم عيمج ىلع قالطإلا

 ليبس ىلع امهنم دحاو لكل هعضو ذإ ءزاجم وه امنإ هيينعم يف ظفللا لامعتسا نأ :اهدحأ
 . هتقيقح ىلع هلمح بجي لب «زاجملا ىلع هلمح ٌدوجي ال قلطملا ظفللاو «ةقيقحلا وه دارفنالا

 قئنيح هل نوكي هنإف ؛نيعمتجم امهنم دحاو لكلو «نيدرفنم امهل عوضوم هنأ َرْدُم ول هنأ : يناثلا
 . عنتمم بجوم ريغب هريغ نود هميهافم دحأ ىلع لمحلاف «ميهافم ٌةثالث

 ًاعم امهيلعو ؛هّدحو اذه ىلع هّلمح ذإ ؛هيناعم عيمج ىلع هُّنمح ٌليحتسي ٍفئنيح هنأ :ثلاثلا
 ضعب ىلع هل لمح ًاعم امهيلع هلمحنو :هيناعم عيمج ىلع هّلمح ٌليحتسيف «نيضيقنلا نيب عمجلل مزلتسم
 . اهعيمج ىلع هلمح لطي اهعيمج ىلع هلمحف «هتاموهفم

 ءاهدحو ىرخألا ةقيقحلا :يناثلاو ءاهدحو ةقيقحلا هذه :اهدحأ .ًارومأ انه اه نأ :عبارلا
 :سداسلاو ءاهدحو ىرخألا زاجم :سماخلاو ءاهدحو هذه زاجم :عبارلاو ءامهعومجم :ثلاثلاو
 :عساتلاو .ىرخألا زاجم عم ةقيقحلا :نماثلاو ءاهزاجم عم اهّدحو ةقيقحلا : عباسلاو أعم امهزاجم
 زاجم عم :رشع يداحلاو ءاهزاجم عم ىرخألا ةقيقحلا :رشاعلاو ءامهزاجم عم ةدحاولا ٌةقيقحلا
 ىلع اهضعبو «ةقيقحلا ليبس ىلع اهضعب ًالمحم رشع انثا هذهف ءامهزاجم عم :رشع يناثلاو «ىرخألا
 وهو :حجرم ريغ نم ٌحيجرت قئاقحلاو .تازاجملا رئاس نود يزاجم ٍدحاو ىنعم نييعتف «زاجملا ليبس
 ماعلا مسالا مكح نأل «مومعلا غيص نم راصل ًاعيمج نيينعملا ىلع هلمح بجو ول هنأ :سماخلا -َ 9 . متم
 نيينعملا ٍدحأ ءانثتسا زاجل كلذك ناك ولو «صيصختلا نم درجتلا دنع هتادرفم عيمج ىلع هلمح ٌبوجو

 حيحص وهف .دهاوش نم رخآ )١( دحأ هجرخأ ١/ 84مذ ءدهاوش هلو « ىلع ثيدح ن ء159و1194 1184و .



 ددعلا يف كي همكح ركذ 1١ 14ا/ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 0 ااا ا السل: ص13:

 لمعتسملا ةلزنمب هيينعم دحأ يف هل ٌليعتسملا ناكو «مومعلا قالطإلا دنع هنم نهذلا ىلإ قبسلو ءهنم

 يف هلمعتسا نم نوكي نأو «ةقيقحلاب ملكتم ريغ هباطخ يف ًازوجتم نوكيف « هيناعم ضعب يف ماعلا مسالل

 لبق لومشلا هنم مهفي نأ بجولو ءرخآلا ىنعملا ىفن نم هيلإ جاتحي امنإو :ليلد ىلإ جاتحم ٌريغ هيينعم
 ةلزنمب ٌريصي ذإ «هنع لامجإلا يفني الو «مومعلا غيص يف كلذب لوقي نم دنع صيصختلا نع ثحبلا

 «ةماعلا ءامسألا ماكحأ قرافُت ال ةكرتشملا ءامسألا ماكحأو ءاعطق لطاب اذهو «ةماعلا ظافلألا رئاس

 فالخ ىلع اهلمح ىلع ةيآلا هذه يف تعمجأ دق ةمألا تناكلو ةغللا نم ٍرارطضالاب ملعي امم اذهو

 نالطب نيبتي اذهبو ءاعم ضيحلاو رهطلا ىلع «ءرقلا» لمح ىلإ مهنم ٌّدحأ رصي مل ذإ ؛ اهقلطمو اهرهاظ

 ٌجورخ هيف ناكل ءراهطألاو ضيحلا نم ةثالث ىلع ةيآلا لمح َرّدُق ول هنإف «ظوحأ امهيلع هلمح :مهلوق

 .ةتس ءارقألا ريصت ذإ نآرقلا صن فالخ وهف ءامهنم لك نم ةثالث ىلع هلمحن :ليق نإو .طايتحالا نع

 ىرعُي نأ زوجي ال اذه لثم :انلق .هرخآ ىلإ امهيلع وأ «هنيعب امهدحأ ىلع لمحُي نأ امإ | :مهلوق

 مزلي الف نيدهتجملا ضعب ىلع ةلالدلا تيفخ نإو «ةلمجملا ءامسألا يف امك هنم دارملا نيب ةلالد نع

 لدي هقلطم نكي مل اذإ «مالكلاف «ثلاثلا هجولا نع باوجلا وه اذهو «ةمألا عومجم نع ةيفخ نوكت نأ

 ءامهالك ال امهّدحأ ةيآلا يف ءرقلاب دارملا نأ نيعت اذإو .دارملا نايب نم دب الف ءدارملا ىنعملا ىلع

 «رهطلا يف هنم رهظأ ضيحلا يف ءرقلا لامعتسا نأ :يناثلا .مدقت ام :اهنم .هوجول ىلوأ ضيحلا ةدارإف

 وهو وأ «رهطلا ىلع ءلاقي وأ «نالف لاق وأ «ليقو :مهلوقب هنوفدرُي مث :هظفلل ًاريسفت هنوركذي مهنإف

 كاهو .ليق لوق ٍرهطلاب هريسفتو «ضيفتسملا مولعملا رقتسملاك ضيحلاب هريسفت نولعجيف «رهطلا ًاضيأ

 : مهظافلأ ٌةياكح

 ماي ةَالَصآلا» : ثيدحلا يفو «ءورُقو ءارقأ عمجلاو « ضيحلا :حتفلاب ءرّقلا :يرهوجلا لاق

 .دادضألا نم وهو ءرهطلا :ًاضيأ ءرّقلاو . «كِارقأ

 ٍتأرقأ :ءارّقلاو يئاسكلا لاقو «راهطألا ءارقألا :لاق مث ءضيحلا :ءارقألا :ديبُع وبأ لاقو

 .تضاح اذإ ةأرملا

 :لاقيو ؛ءرُق دحاولاو ؛ةرم ضيحللو «ةرم رهطلل نوكي «تاقوأ :ءورّقلا :سراف نبا لاقو

 نيب ًاكرتشم هلعج ْنَم ّلوق ىكحف ؛ضيحلا ءرقلا نأ ىلإ نوبهذي موقو :لاق مث «رهطلا وهو :ءرقلا
 مل هنأكو «ضيحلا تاقوأل هلعج نم لوقو ءرهطلا تاقوأل هلعج نم لوقو «ضيحلاو رهطلا تاقوأ

 نمو ءرهط ىلإ ضيح نم تجرخ اذإ ةأرملا تأرقأو :لاق .امهتاقوأل هلعج لب ءامهنم ًادحاو رتخي

 ُتاقوأ :لاق نم نأ هحضوُي .هتقيقح يف ضيحلا ىمسم نم َّدُب ال هنأ ىلع لدي اذهو «ضيح ىلإ رهط

 نمزل لاقي ال ةسيآلاو ةريغصلاف الإو مدلا اهّشوتحي يتلا رهطلا تاقوأ ديري امنإف «ًاءورق ىمسُت رهطلا

 .ةغللا لهأ قافتاب ءارقألا تاوذ نِم امُه الو ءءارقأ امهرهط

 عضوم يف هنع ءىجي ملو «ضيحلل الإ عراشلا مالك يف لمعتسي مل ءرقلا ظفل نأ :يناثلا ليلدلا

 « نيعتم لب ؛ىلوأ عراشلا باطخ ني يورعملا دوهعملا ىلع ِةيآلا يف هلمحف ءرهطلل هّلامعتسا دحاو

 لزن هموق ةغلبو «ىلاعت هللا نع ٌرْبعملا للي وهو ”«َكِئاَرمأ َماََأ ةالّصلا يعّد» :ةضاحتسملل لاق هل هنإف

 .هدج نع «هييأ نع «تباث نب يدع ثيدح نم :(5780) هجام نباو )١57(« يذمرتلاو «(7419/) دواد وبأ هجرخسأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لليليل ددعلا يف وي همكح ركذ

 تبثت مل اذإ هيلع همالك رئاس يف هّلمح بجو «هيينعم دحأ ىلع هيالك يف ٌكرتشملا درو اذإف ٌنآرقلا
 يف رخآ ىنعم هل ناك نإو اهب انيطوخ يتلا نآرقلا ًةغل وه ٌريصيو «ةتبلا همالك نم ءيش يف رخآلا ةدارإ
 ُضَخُي امك ؛هيينعم دحأب كرتشملا صيصخت يف ةيعرشلا ةقيقحلا ىنعملا اذه ريصيو ريغ مالك
 «مساب ءيشلا نيتليبقلا ٍدحأ ةيمست كارتش ءالا بابسأ ٌبّلغأ نأل «ىلوأ اذه لب «هدارفأ دحأب ةىطاوتملا
 عقي ال :هريغو هّربملا لاق لب «تالامعتسالا عيشت مث ءرخخآ ىمسم مسالا كلذب ىرخألا ةيمستو
 ٌلامعتسا تبث اذإف «ةتبلا ًاكرتشم ًأظفل عضي مل عضاولاو ؛ةصاخ هجولا اذهب الإ | ةغللا يف ُكارتشالا
 يف ام كلذ حضويو . همالك يف ام ىلع هلمح ُنيعتيف «هتغل اذه نأ ملع « «ضيحلا يف ءورقلا ظفل عراشلا
 وه اذهو [1؟4 : ةرقبلا] 4َنهِماَعيَأ ف هنأ َّقَلَخ ام ام َنيْكَي نأ ّنخ لِي الو» :ىلاعت هلوق نم ةيآلا قايس

 لاق اذهلو ءيدوجولا ضيحلا وه امنإ محرلا يف قولخملاو «نيرسفملا ةماع دنع لمحلاو « ضيحلا

 دحأ لقي ملو «ضيحلا :مهضعبو «لمحلا : مهضعب لاقو ٠ ضيحلاو لمحلا وه : :فلخلاو فلسا

 دقف ًاضيأو .هريغو يزوجلا نباك ءريسفتلا لهأ لاوقأ ب ينُع نم هلقني مل اذهلو «رهطلا هنإ :
 :قالطلا] 4َنْضِي ل لَ ِرْمْشَأ ُهَدلَت َنْْمَدَت دن نإ َذ اني ني ضيم نب ني َنْمي ىهلأَ» مناحي لاق

 ًاضيأو . ضيحلا نم رهطلا مدعب ال ضيحلا مدعب مكحلا قّلعو ةضيح ءازإب رهش لُع لعجف ٠4
 وبأ هاور ,"'””هناكَضْيَح اهُتَدِعَو نايل ملا قال :هلك يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحف
 فرعُي ال رهاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ : :لاقو يذمرتلاو ءهجام نباو ءدواد
 نم هجام نبا ىورو ,«ناتني ٍِدْبَعلا ٌقالط» :هيف ينطقرادلل ظفل يفو «ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل

 ءِناَتَتْنا ٍةَمَألا ُقالط» :لَي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «يفْوَعلا ةيطَغ ثيدح

 نع «عيكو انثدح ؛دمحم نب يلع انثدح :«هننسا يف هجام نبا لاق : ًاضيأو ."'"هناَئَضْبَح اهُتَّدَعو
 دتعت نأ ةريرب ترمأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءدوسألا نع ؛ميهاربإ نع ءروصنم نع «نايفس
 "77 ضيح ثالث

 ءاهسفن تراتخاف ةريرب ريخ هلل يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع :؟”«دنسملا# يفو
 نإف .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف ضيح ثالثب ةرحلا ةدعرسف دقو . ةرحلا ةدع دتعت نأ اهرمأو
 .هيوار هفلاخ ثيدح لوأب اذه سيل :ليق .راهطألا ءارقألا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع بهذمف :ليق
 نب سيق نب ٍتباث ةأرما رمأ لَك يبنلا نأ ذّوَعُم ِتْنِب ّيَبُرلا ثيدح يفف ًاضيأو «هيأر نود هتياورب ذخأف
 ”يئاسنلا هاور ٠ اهلهأب قحلتو «ةدحاو ةضيح صترتت نأ اهجوز نم تعلتخا امل ساّمش

 ْنِم ْتَمَلَتْخا سْيَك نب تباَث ةأرما نأ « امهنع هللا يضر سابع نبا نع «دواد يبأ نئس: يفو

 ©"ةَضِيَحب ٌدتعت نأ لَك ئبنلا اهرمأف ءاَهَجْوَز
 ُْتَرِمأ وأ للي يبنلا اهرمأف للي هللا لوسر ٍدهع ىلع تعلتخا ذوعم َتنب َمّيبٌرْلا نأ :يذمرتلا يفو

 )١( يذمرتلاو «(5145) دواد وبأ هجرخأ )١183(« هجام نباو )508٠0(.

 يفرعلا ةيطع فعضل فيعض هدانسإو ؛(؟017/4) هجام نبأ هجرخأ (0)
 .ملسمو يراخبلا لاجر دانسإلا يقابو ءدمحم نب يلع لجأل نسح ٍدائسإب «(707/) هجام نبا هجرخأ م
 لمحت (0) .نسح هدانسإو «(7405)و (5947) مقرب (5)
 .ديج هدانسإو «(5779) دواد وبأ هجرخأ 00



 ددعلا يف َهْلكَي همكح ركذ 1165 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نإف ءاضيأو .ةضيخي دتعت نأ رو انأ خيحصلا يلا ثيدح : يذمرتلا لاق ."'”ةضيحب ٌدّبعَت نأ
 ٌلِياَح أطوُن الد ساطوأ ايابس يف لاف يك ّيبنلا نأ : ديعس يبأ نع تبث دقو «ةمألا ٌةَّذِع وه ءاربتسالا

 "”دواد وبأو دمحأ هاور اًدَضْبَح ٌضيحَت ىّتَح لْمَح ِتاذ ريك الو ٌعَضَن ىَّتَ

 لاق كلذك «ةضيحلا لبق وه يذلا رهطلاب وه امنإو « «ةضيحلاب ةمألا ءاربتسا نأ مّلسن ال :ليق نإف
 نأ اندنع اهل زئاج لب ءاوُتظ امك سيل عامجإب ةضيح ةمألا ءاربتسا نإ : مهلوق :لاقو «ربلا دبع ُنبا

 نب ىيحيل قاحسإ نب ليعامسإ لاق كلذك «ضيح مد اهّمد نأ تنقيتساو «ةضيحلا يف تلخد اذإ حنت

 .هايإ هترظانم يف هيلع لخدأ نيح مثكأ

 ًاضيأو .َوَضْيَحِب ارْبتْسُت ىّتَح ٌلِئاَح الو ٌعَضَت ىَنَح ٌلاَحلا ًأَطوُت ال١ :هنلكي هثوق هدر اذهل :انلق
 ةحوكنملا ةرحلا فرشلو ءرخأ دئاوف اهل ناك نإو «محرلا ًءاربتسا وه امنإ ةدعلا نِم يلصألا ٌدوصقملاف

 ءرقلاب لصحت مل ءرهطلا وه ءرقلا ناك ولف «ءارقأ ةثالث اهمحر ةءارب ىلع لادلا ملعلا لعج ءاهرطخو

 دنع ءارقألا نم ًابوسحم ًاءرق كلذ ناك تضاح مث « ءاهقلط مث «رهطلا يف اهعماج ول هنإف «ةلالد لوألا

 ضيحلا ةءاربلا ىلع ندي يذلا امنإو ءءيش ىلع لدي مل اذه نأ مولعمو .راهطألا ءارقألا :لوقي نم
 دوجوملا ضيحلاب محرلا ةءارب انه ملعي امنإف .هيف اهبصي مل رهط يف اهقلط ولو «قالطلا دعب لصاحلا

 ٌرهطلا ناك اذإف «هببس ٌقبسي ال مكحلاو همك اهنأل قالطلا لبق ُنوكت ال ةدعلاو «قالطلا لبق

 ءمحرلا ةءارب ىلع ةلادلا ددعلا يف هلاخدإ زجي مل ًالصأ ةءاربلا ىلع هل ةلالد ال قالطلا دعب دوجوملا

 ةدعلا نأ هحضوُي . .هل ةداهش ال دهاش ةداهشب مكحلا ٌقيلعت ٌروجي الو «لوبقم ٍريغ ٍدهاش لثمك هّلثم ناكو

 .تاكولمملا يف ءاربتسالاك تاحوكنملا يف

 ددعتب الإ امهنيب قرف ال ذإ ُةَِّعلا كلذكف «رهشلاب ال ضيحلاب ةاربتسالا نأ ةنسلا حيرصب تبث دقو
 يف نافلتخي امنإو ؛ءرّقلا ةقيقح يف امهفالتخا بجوُي ال اذهو ءدحاو ءرقب ءاربتسالاب ٌءافتكالاو «ةدعلا

 قرفو «ضيحلاب نوكي ةمألا ءاربتسا نإ : هنع نيلوقلا ٌحصأ يف يعفاشلا لاق اذهلو ءامهنم ربتعملا ردقلا

 ءرهطلا نامزأ يهو ءهقح نامزأب تّصتخاف ءجوزلا قحل ءاضق تبجو ةدعلا نأب «نيبابلا نيب هباحصأ

 درجم هنم ٌدوصقملاو ءرركتي ال هنإف «ءاربتسالا فالخب ضيحلا طسوتب ةءاربلا اهعم ملعتف ءرركتت اهنأبو
 ءاذه ىلعو ءددعلا يف هلصأل ًادرط رهطب أربتسُت :رخآلا لوقلا يف لاقو .ةضيحب هيف ىفتكاف «ةءاربلا

 .هيلإ ةلماك ةضيح ْمض نم دب الف هب ُْثَبِستحا اذإف «هباحصأل نيهجو ىلع ؟رهطلا ضعبب بستحُت لهف

 بستحت الو ءهيلإ لماك رهط ٌمض نم ٌدُب الف هب بستحت مل نإو «تّلح يناثلا رهطلا يف تنعط اذإف

 . ًادحاو ًالوق ًاءرق هدنع رهطلا ضعبيب

 ةمألا قح يف ءاربتسالا اذهو ءرهظ ال ةضيح ءاربتسالا ةدع نأ ىلع ٌروهمجلا نأ :دوصقملاو

 :نيهجو نم ةمألا نم ىلوأ ضيحلاب ةرحلا قح يف دادتعالا لي :اولاق «ةرحلا قح يف ةدعلاك

 نوكي نأ يغبني اذكهف «تاءاربتسا ثالث ءرقلا ريركتب تباث اهقح يف طايتحالا نأ : امهدحأ

 )١( يذمرتلا هجرخأ )١188(.

 .يوق هدنسو «(71619) دواد وبأو ءمهالو 57/7 دحأ هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليحل ددعلا يف دلي همكح ركذ

 بستحُتو «ًاءرق ةضيحلا ةيقبب بستحُت ال اهنإف ءرهطلا نم ظوحأ وه يذلا ضيحلاب اهقح يف ٌدادتعالا
 . اءرق رهطلا ةيقبب

 تبث امنإ ءاريتسالاو «نآرقلا صني ةتباثلا يهو «َةّرحُحلا ةدع ىلع عرف ةمألا ءاربتسا نأ :يناثلا
 ءاربتسا ةرحلا ةدعف «ىلوأ ةرحلا ءاربتساف «ضيحلاب هلعج نأب ٌعِراشلا هل طاتحا دق ناك اذإف «ةنسلاب
 .اهل ةدع ةمألا ءاربتساو ءاهل

 ءاهريغ نع ةزّيمتملا ةرهاظلا رومألاب لّصحت امنإ تاياغلاو دودحلاو تامالعلاو ةلدألاف ًاضيأو
 امنإو «ةعيرشلا يف هب درفُي مكح هل نكي مل ًابحصتسم ًارمتسم ناك ىتم اذهلو «يلصألا رمألا وه ٌرهطلاو
 اهيلع تادابعلا ميرحتو ءاهغولب نم اهُماكحأ ترّيغت تضاح اذإ ةأرملا نإف «ُضيحلا وه زيمتملا رمألا
 .ماكحألا نم كلذ ٍريغو دجسملا يف ثيألاو فاوطلاو موصلاو ةالصلا ني

 وه يذلا ريغملا لاوزل نكل ءرهطلا ددجتب اهُّماكحأ ريغتت ملف «تلستغاو ٌمدلا عطقنا اذإ مث

 ءرقلاو «ًامكح رهطلا اهل ددجُي نأ ريغ نم ضيحلا لبق هيلع تناك ام ىلإ رهطلا دعب دوعت اهنإف ؟ضيحلا
 لوق داسف ىلع لاد هجولا اذهف .رهطلا نود ضيحلاب لصحي امنإ ٌرييغتلا اذهو «ةأرملا ماكحأ ريغُي رمأ
 اذهب دتعا نم نإف «تضاح مث ضيحت نأ لبق تقلط اذإ اميف اءرق ةضيحلا لبق يذلا رهطلاب بستحي نم
 .دساف اذهو «ءارقألا نم ًاءرق ةعيرشلا يف ذ مكح هل سيل ًائيش لعج ءًاءرق رهطلا

 اهنأ ىلع ليلدلا نايب :امهدحأ .نيماقم يف مكعم ٌمالكلا :راهطألا ءارقألا لعج نم لاق : : لصف
 . مكتلدأ نع باوجلا يف :يناثلا .راهطألا

 هجوو ١[ :قالطلا] 4َّنِرّدِمِل َنْهوُمِْطَم لا َرََْلط ادإ نيل ايدي : ىلاعت هلوقف :لوألا ماقملا امأ
 عَضيو# : ىلاعت هلوق يف امك ؛نهتدع تقو يف نهوقلطف : يأ «تقولا مال يه ماللا نأ : هب لالدتسالا

 ل لص ِرِيْأِ :ىلاعت هلوقو «ةمايقلا موي يف :يأ «[40 :ءايبنألا] «ِةَميعْلا رول دسَتْلا َنينومْل
 الث يف : : يأ ءرهشلا نم نيقب ثالثل كتئج :برعلا لوقتو ءكولدلا تقو :يأ مم: ءارسإلا] «نسْمّشلأ

 :هنع هلا يضر رمع نبا نع: «نيحيحصلا» يفف «ريسفتلا اذهب ةيآلا هذه ِلكَك يبنلا رسف دقو «هنع نيقب

 مث ءاهّسمي نأ لبق رهاط يهو اهقلطُي مث اهعجارُي نأ كي يبنلا هرمأ ءضئاح يهو هتأرما قلط امل هنأ
 اهل قلطُي نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا نأ لك يبنلا نّيبف "”ةاَسنلا اَهل ّنَلطُت ْنَأ هللا َر َرَمأ يلا ٌةّدعلا َكْليق» : لاق
 «ةدعلا يف ال ةدعلا لبق اهقلط دق ناك ضيحلا وه ُءرقلا ناك ولو «ةضيحلا دعب يذلا ٌرهطلا يه ٌءاسنلا

 .نضحلا يف !هتلط ول انك .زاج دش وهو *اهيلع وطن كلذ ذكر
 اندنع ءارقألاف 11 :ةرقبلا] 4ْوَوف دكت َنهِيمنأِب صرتي ٌتئلطَملاَرل : ىلاعت هللا لاق : يعفاشلا لاق

 هل :ليق ؟ضيحلا : مكثيغ لاق دقو راهطألا اهنأ ىلع لد ام :لئاق لاق نإف ءراهطألا ملعأ هللاو
 :ليق ؟باتكلا امو :لاق نإف .ناسللا :ىرخألاو «ةنسلا هيلع تلد يذلا ُباتكلا :امهادحإ .ناتلالد
 يضر رمع نبا نع «عفان نع ؛كلام انربخأو نتن نمل نيا تقلل زج : ىلاعتو كرابت هللا لاق
 لاقف ؛كلذ نع 2ك شا لوسر رمع لأسف لي يبنلا دهع يف ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ ءهنع هلل

 ُدْعَب َكَسْنَأ ( َءاَش ْنإ من رْهظت مث ( ٌضيِحَت مث ٌرُهظَت ىَّنَع اهُكِسمُيِل مث ءاَهْعِجارْيْلَك ُهْرمد : هلك هللا لوسر

 )١( مدقت دقو «(1471) ملسمو ؛(0551) يراخبلا هجرخأ .



 ددعلا يف دلك همكح ركذ 1١15 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . 0هكاَسٌملا اَهل َقّلطُت ْنأ هللا َرَمأ يلا ُهَدِلا َكْليَ نسمي ْنَأ َلْبك َقّلظ ءاش ْنإو

 ٌقالط ركذي رمع نبا عمس هنأ «ريبزلا يبأ نع «جيرجم نبا نع « ءملاس نب ديعسو «ملسم انربخأ
 ادإ نيل اياك : ل يبنلا التو ««ُكلِيْمُي أ ْنلطُيلَك رهط اًذإ» : لي ٌيبنلا لاق :لاقف ءًاضئاح هتأرما

 «تككش انأ :هللا همحر يعفاشلا لاق 4ةٍونِمِإ ٍلّبُك يف وأ - ٍلبُشِل ١[ :قالطلا] «َنْهوَُيََم انني مثلَ
 وهو «ٌرهتّذِع ٍلبْقِل يْموُقْلطم : أرقو «ضيحلا نود رِهظلا ةدهلا نأ : لجو زع هللا نع كي هللا لوسر ربخأف

 . ضيحلا دعب الإ اهتدع ةلبقتسم نكت مل ًاضئاح تقل ولو ءاهتدع ٌليقتست ٍلئيح اهنأل ءارهاط اهقلطُي نأ

 «جُرخيف محرلا هيخرُي امد ٌضيحلا ناك املف «ىنعمل ٌعِضُّو مسا ءرقلا :ليق ؟ناسللا امف :لاق نإف
 يرقي وه :برعلا لوقت «سبحلا ءرقلا نأ برعلا ناسل نم ًافورعم ناكو ءجرخي الف سبتحي ًامد رهطلاو
 هقدش يف هسبحي : ينعي ؛هقدِش يف ماعطلا يرقي وه :برعلا لوقتو «هئاقس يفو هضوح يف ءاملا

 ىرقُت :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو «هأبخ : : ينعي «هأرق ءيشلا لجرلا سبح اذإ : برعلا ٌلوقتو

 . اهفاحص يف سبحُت :يأ ءاهفاحص يف
 تلقتنا اهنأ « ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع «باهش نبا نع كلام انربخأ : يعفاشلا لاق

 ةرمعل كلذ ٌرِكَذَف :باهش نبا لاق .ةثلاثلا ةضيحلا نِ ٍمَّدلا يف تلخد نيح نمحرلا دبع ُتنب ٌةصفح
 دلتا :لوقي ىلاعت هللا نإ : اولاقو سان كلذ يف اهلداج دقو . ٌةورع ٌّقَّدَص :تلاقف «نمحرلا ديع تنب

 :ءارقألا ؟ءارقألا ام ٌنوردت لهو «مّتقدص :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف :[7؟8 :ةرقبلا] 4ْوَورف

 ًادحأ ٌتكردأ ام :لوقي نمحرلا دبع نب ركب ابأ تعمس :لاق باهش نبا نع ؛كلام انربخأ .؟"”راهطألا

 :هللا همحر يمفاشلا لاق . "اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق يذلا ديرُي ءاذل لوقي وهو الإ انئاهقف نم

 نم مدلا يف ٌةقلطملا ٍتّنعط اذإ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةرمع نع «يرهزلا نع «نايفس انربخأو
 . هنم تئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا

 ينعي - صوحألا نأ «راسي نب ناميلس نع ملسأ نب ديزو «عفان نع ؛هللا همحر كلام انربخأو

 ىلإ ةيواعم بتكف ءاهقلط ناك دقو «ةثلاثلا ةضيحلا يف هتأرما تلخد نيح ماشلاب كله ميكح نبا

 تئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نِم ِمَّدلا يف تلخد اذإ اهنأ :ديز هيلإ بتكف «كلذ نع هّنأسي تباث نب ديز

 . اهني الو «هثرت الو ءاهنم ءىربو «هنم

 ٍتنعط اذإ :لاق «تباث نب ديز نع ءراسي نب ناميلس ينثدح :لاق «يرهزلا نع «نايفس انربخأو

 ١ .تئرب دقف ةثلاثلا ةضيحلا يف ةأرملا

 رمع نباو نافع نب نامثع نأ ءراسي نب ناميلس نع «لجر نع «ةبورَع يبأ نب ديعس ثيدح يفو
 .اهيلع هل ةعجر الف ةثلاثلا ةضيحلا يف تلخد اذإ :الاق

 يف تلخدف هّتأرما ٌلجرلا قّلط اذإ :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛عفان نع :كلام انربخأو
 . اهثري الو ءهثرت الو ءهنم تئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا

 .00/7/؟ «أطوملا» يف وهو «كلام قيرط نم 7١4. /0 «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ )١(

 .هالال هال /؟ ءأطوملا» يف وهو كلام نع «400 /؟ «دنسملا» يف يعفاشلا هجرخأ (؟)
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 15 ددعلا يف ِدَْي همكح ركذ

 دبع نب ركب يبأو هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا نع هغلب هنأ هللا همحر كلام انربخأ

 ةضيحلا نم مدلا يف ٌةقلطملا تلخد اذإ :نولوقي اوناك مهنأ ءباهش نباو ءراسي نب ناميلسو «نمحرلا
 هل ةعجر الو :هللا امهمحر كلام نع ىعفاشلا ٌريغ داز .امهنيب ٌتاريم الو ءهنم تناب دقف «ةثلاثلا

 . اندلبب ملعلا ّلهأ هيلع ٌتكردأ يذلا رمألا كلذو :كلام لاق .اهيلع

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع تلاق امك ءراهطألا ءارقألا نوكت نأ دعب الو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 دجن الو تلح ضيح ِثالثب تءاج اذإف « «ضيحلا وأ «لاجرلا يف ال نهيف هنأل «ملعأ اذهب ٌءاسنلاو

 ضيحلا اهنإ :اولاق نيذلا نأ : ينعي «نيلوقلا نم دحاوب نولوقت متسلو «ىنعم لسغلل هللا باتك يف

 «ىسوم وبأو ءدوعسم نباو «يلع هلاق امك «ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ىتح اهتعجرب قحأ وهو :اولاق

 نم لوقب اولوقت مل :َنييقارعلل ينعي مهل ليقف :يعفاشلا لاقف «ًاضيأ باطخلا نب رمع لوق وهو
 ؟مهانفلاخ نيأ :لئاق لاق نإف .ه هانملع فلسلا نم ٍدحأ لوقب الو «هنع اذه مّثيورو «هلوقب متججتحا

 ةالصلا ٌتقو بهذي ىتح لسغلا يف تطرف نإ :متلقو «ةالصلا اهل لِحّتو لستغت ىتح : :اولاق : انلق

 . "هللا همحر يعفاشلا مالك ىهتنا .ةالصلا اهل لحت ملو «لستغت مل يهو تلح
 :ىشعألا ٌلوق ناسللا يف راهطألا اهنأ ىلع لديو : اوُناق

 اًكِفاَرَعَميِزَعاَماَصْفالُذْسَت ٍةَرْرَع ْمِشاَج َتلأ مات ُلُك يفأ

 اًكِاَسِنِءُرُت ْنِياَهيِفًعَضاَمِل  ةمفِرٌّيَحلايفواَرِعةَئرَرُم
 رهطلا نألو :اولاق .نهيلع اهرثآو ؛هتازغ يف نهراهطأ عيض هنأل ءراهطألا :تيبلا يف ءورقلاف

 . مسالاب ىلوأ ناكف «ضيحلا نم دوجولا ىلإ ٌقبسأ

 .نيماقملا ُدحأ اذهف :اوُناق
 . لصفمو ٍلمجم : نيباوجب مكبيجنُت - مكتلدأ نع باوجلا وهو  رخآلا ماقملا امأو

 دحأ لك نم هب ملكتملا دارمبو «هريسفتب ٌملعأ وهف نآرقلا هيلع لزنأ نم : ٌلوقئف لمجملا امأ

 ىلإ كلذ دعب تافتلا الف «راهطألاب ٌءاسنلا اهل قّلطُت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا قي ٌيبنلا رسف دقو ءءاوس
 .لطابف اذه فلاخُي ريسفت ُلُك لب «هفلاخ ءيش

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع اهب نهُملعأو وللي هللا لوسر ُجاوزأ ةلأسملا هذهب ةمألا ملعأو :اوُناق

 هنأل «لمحلاو ضيحلا دوجو يف ًالوبقم كلذ يف نهّلوق لعج ىلاعت هللا نألو ءلاجرلا يف ال نهيف اهنأل
 :اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ تلاق اذإف ؛لاجرلا نم كلذب ُملعأ ٌنهنأ ىلع ٌّلدف «نهتهج نِ الإ ملعُي ال
 :راهطألا ءارقألا نإ

 مد خ ُتَلاَناَمَلْوَملاَنِإَف امروئدَصم مذخ ثلائ ذقن

 .ةبوجألا مكاهف «صاخ باوجب مكتلدأ نم دحاو لك ُدِرْفُتَ ءُلّصْفملا ٌباوجلا امأو :اولاق

 ىلإ امهُعومجم وأ ءطقف ضيحلا وأ ءطقف راهطألا ةيآلا يف ءارقألاب دارُي نأ امإ :مكلوق امأ

 . هرخآ

 ص ناوي مألا» رظن )١( ص ناويدلا رظنا (؟) ,711 709/6 «مألا» رظنا 9١.



 ددعلا يف هلك همكح ركذ 1١1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 1 كال ل حلا

 .ةلالدلا نم انركذ امل ءطقف راهطألا :لوقن نأ هّياوجف

 :ناياوج هنع :انلق .هرخآ ىلإ ةثالث ىضتقا صنلا :مكّلوق
 .لماوك ثالثب الإ تدتعا امف «لماك ءرق اندنع رهطلا ةيقب نأ : امهدحأ

 ٌرُهْشَأ ٌجَحْلا» :ىلاعت هلوقك «ثلاثلا ّضعبو «نينثا ىلع عمجلا مسا عِقوُت برعلا نأ : يناثلا

 .رشع ةثالث وأ ءعست وأ ؛ ةجحلا يذ نم رشعو ء«ةدعقلا وذو «لاوش اهنإف [131 : :ةرقبلا] 4 ٌينموُلَمَت

 دقو « «مهتْغُل يف ًافورعم اذهل ناك اذإف «رشع ةثلاثلا ةنسلا يف لخد اذإ ةنس ةرشع ثالث نالفل : نولوقيو

 .هيلإ ٌريصملا بجو «هيلع ٌليلدلا لد

 .مكيعزانم ٍلوقب لّباقمف ءرهطلا يف هنم رهظأ ضيحلا يف ءرقلا لامعتسا نإ : :مكلوق امأو

 هنوفدرُي مث «ظفلل ًاريسفت هنوركذيف ءضيحلا وه ءرقلا نأب مهبتك نوردصُي ةغللا لهأ نإ :مكلوق

 .رهطلا وه :مهضعب لاقو وأ «ليقب : مهلوقب

 ءاذه ىلعو اذه ىلع لاقي هنأب نوحرصُيو ؛ةغللا يف نييمسم هل نأ نوكحي ةغللا لهأ :انلق

 حجر يرهوجلاف «حيجرت ريغ نم امهيلع هقالطإ يكحي نم مهنمو ءرهظأ ضيحلا يف هلعجي نم مهنمو
 «ضيحلاو رهطلل ٌحلصي ءرقلا :ديبع وبأ لاقو ءرهطلا هنأ حجر دقو ةغللا ةمثأ نم يعفاشلاو «ضيحلا

 نب ورمع وبأ لاقو «ضيحلاو رهطلل ٌحلصي هدنع ءرقلا نأ سنوي نع هب قثأ نم ينربخأ :جاجزلا لاقو
 فيكف ةغللا لهأ صوصن هذه تناك اذإو « ءرهطلل حلصيو ءضيحلل حّلصي وهو «تقولا ءرقلا : ءالعلا

 ؟ضيحلا ءارقألا نإ : مهلوقب نوجتحي

 ةسيآلاو ةريغصلاف الإو ؛مدلا اهشوتحي يتلا رهطلا ٌتاقوأ ديرُي هنإف رهطلا هلعج نم نإ :مكلوق
 :ناياوج هنعو .ءارقألا تاوذ نِم اتسيل

 يذلا رهظلاب دتعت اهنإف ءتضاح مث ضحت مل يتلا ةريغصلا تقلط اذإ لب «عنملا :امهدحأ

 .ضيح هلبق ناك ول امك ًاءرق ناكو «ضيح هدعب رهط هنأل ءاندنع نيهجولا حصأ ىلع ًاءرق هيف تقّلُظ

 ءونامد ُهَشوتحي ىتح ًاءرق ىمسُي ال رهطلا نأ ىلع لدي اذه نإف «كلذ انملس نإو انأ : يناثلا

 يذلا سأكلاك اذهو «ضيحلا ه هامسم نأ ىلع لدي ال اذهلو ءاءرق هتيمست يف طرش مدلاف «ٌلوقن كلذكو

 ناوخلل لاقث ال يتلا ةدئاملاو «حدق وأ ةجاجُر وهف الإو ءهيف بارشلا نوك طرشب الإ ءانإلا ىلع لاقي ال

 وهف الإو «ةورُع اذ ناك اذإ الإ هامسمل لاقي ال يذلا زوكلاو «ناوجي وهف الإو ءماعط هيلع ناك اذإ الإ

 وأ بوبنأ وهف يربلا نودبو «ةيربم اهنوك ةبصقلا ىلع هقالطإ ةحص يف طرتشُي ُي يذلا ملقلاو ءبوُك

 هقالطإ ظرش ورفلاو ٌةَكْنَك وهف الإو «هريغ ْنِم أ هنم صن اذ نوكي نأ هقالطإ طرش متاخلاو «ةبصق

 نإف «ةدحاو ةعطق نوكت نأ اهامسم ىلع اهقالطإ طرش ةطيّرلاو ءدلج وهف الإو ءفوصلا هامسم ىلع

 وهف الإو «ءادرو ٌرازإ :نيبوث نوكت نأ اهقالطإ طرش ةلحلاو «ةءالُم يهف «نيتعطق نم ةقفلُم تناك

 الإو «هاكرخو ةناخشب ىمسُت يتلا يهو َةّلَجْمَح هيلع ناك اذإ الإ ريرسلا ىلع لاقت ال ةكيرألاو ءبوث
 هل امل الإ لاقي ال قّمَّتلاو ٌِّرْيِع يهف الإو ءبيط اهيف ناك اذإ الإ لامجلل لاقُي ال ةميطّللاو ءريرس وهف

 لاقي ال رذِخلاو ءفوص وهف الإو ءًاغوبصم ناك اذإ الإ فوصلل لاقي ال ُنْهِعلاو برس وهف الإو ءذفنم
 الإو «سأرلا ِةّينْحَم ناك اذإ الإ اصعلل لاقي ال ُنَجبْحِملاو .رّْثِس وهف الإو «ةأرملا ىلع لمتشا امل الإ



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز 1155 ددعلا يف دي همكح ركذ

 بطحلل لاقي ال دوَُولاو .رثب يهف الإو ءاهيف ءاملا نوك طرشب الإ رثبلا ىلع لاقت ال ُةِكَرلاو .اصع يهف
 الو .بارت وهف الإو «هتوادن طرشب الإ ىَرَت بارتلل لاقي الو ءبطح وهف الإو «هيف راثلا تناك اذإ الإ
 اذإ الإ حاَرَق ضرألل لاقي الو .ةلاسر يهف الإو ءدلب ىلإ دلب نم ُتَلِمُح اذإ الإ ةَلَْلَعُم :ةلاسرلل لاقي
 الإو دهجج الو عوج الو فوخ ريغ نم هيوره ناك اذإ الإ قابإ : :دبعلا بورهل لاقي الو . ةعارزلل تئيه

 ال ٌعاجشلاو .قاسُيو قاصُب وهف هقراف اذإف «مفلا يف ناك اذإ الإ باضُر هل لاقي ال قيرلاو «بوره وهف

 ُلطبَت هنأل : امهدحأ نالوق ًالطب هتيمست يفو «لطب وهف الإو ءحالسلا يكاش ناك اذإ الإ يمك :هل لاقي
 ىنعمب لَعَف وهف «لوألا ىلعف «هدنع ناعجشلا ٌةعاجش ُلظْبَت هنأل :يناثلاو «هنعطو هبرضو هنرق هتعاجش
 هلمح طرشب الإ ةيوار : هل لاقي ال ريعبلاو .ةغللا سايق وهو «لوعفم ىنعمب لَعَف يناثلا ىلعو «لعاف
 يف اهنوك طرشب الإ ةنيعّظ ىمسُن ال ةأرملاو .ةيده هيلع نوكي نأ الإ ىَّدْهِم ىمسُي ال قبطلاو .ءاملل
 :ثيدحلا يف هنمو «جدوه يف نكت مل نإو ةنيعظ ةأرملا ىمسُت دقف الإو ٠ ءلصألا يف اذه «جدوهلا
 اذإ الإ ءبونُد :اهل لاقُي الو .ءام هيف ماد ام الإ لحس :هل لاقُي ال ولدلاو .َنيِرْجَي ٌنُعظ ُتّرمُف»
 اذإ الإ َقْرَع : هل لاقي ال ٌمظعلاو . تيم هيلع ناك اذإ الإ ءشعن :هل لاقي ال ٌريرسلاو .هب تألتما

 هيف َّنِرُق اذإ | الإ نَرَق : :لّبَحلل لاقي الو زرت هيف ناك اذإ الإ طمس ىمسُي ال ظيخلاو . محل هيلع لمتشا
 لاز اوقرفت اذإف ءدحاو ريسو ءدحاو سلجم يف اومضنا اذإ الإ ةقفر نومسي ال موقلاو . ًادعاصف نانثا
 .راتلاب وأ سمشلاب ْتَيِمَح اذإ الإ ًاَفْضَر ىمست آل ةراجحلاو «قيفرلا مس ! مهنع ْلْرَي ملو ءٌمسالا اذه
 هيفرط يف ناك اذإ الإ فرم ىمسُي ال ٌبوثلاو .راهنلا عافترا دنع الإ ةلازغ : اهل لاقُي ال ٌسمشلاو
 يف تناك اذإ الإ قّتاع :اهل لاقُي ال ةأرملاو . هيف هّلهأ ناك اذإ الإ يدانلا :هل لاقُي ال سلجملاو .ناَمَّلَع
 اذإ الإ عاطهإ : ؛ريسلل لاقي الو . رم هتحولم عم ناك اذإ الإ ءًاجاججأ حلولا ءاملا ىمسي الو . اهيوبأ تيب
 اذهو .اهرثكأ وأ « اهّنُك اهمئاوق يف ٌضايبلا ناك اذإ الإ ؛ | ؛لَجَحُم : سرفلل لاقي الو «فوخ هعم ناك
 ُنُدُي ام اذه يف نيأف «مد ةدعّيو مد هّلبق ناك اذإ الإ ءىرق :رهطلل لاقُي ال كلذكف ءهانيصقت ول ليوط باب
 ؟ضيح هنأ ىلع

 عراشلا مالك يف هئيجم عنمن ٌنحنف «ضيحلل الإ عراشلا مالك يف ءىجي مل هنإ : : مكلوق امآو : اولاق

 باجأ دقف ,«كئارقأ مايأ ةالصلا يعد» :ةضاحتسملل لاق هنإ :اولاق .رصحلا نع ًالضف «ةتبلا ضيحلل
 نأ ةيلُع نب ليعامسإ نب ميهاربإ معزو :لاق . هظفل اذهو ءءافش هيف امب «ةلمرح باتك» يف هنع يعفاشلا
 هللا يضر ةملس مأ نع ءراسي نب ناميلُس نع ؛بويأ نع «نايفس ثيدحب جتحاو ؛«ضيحلا : :ءارقألا
 :هللا همحر يعفاشلا لاق ؛اهِئاَرَْأ َماَيأ ًءالّصلا عدت» :تضيحّتسا ةأرما يف لاق هلك هللا ٌلوسر نأ :اهنع
 هللا يضر ةملس مأ نع ءراسي نب ناميلس نع «بويأ نع ؛نايفس لاق امنإ طق نايفس اذهب ثّدح امو
 ماي :لاق وأ .؛ٌنُهضِبِحَت ْتَن ثناَك يّلا ماّيألاو يلا َدَدَع ءالَّصلا ُعَدَت» :لاق لك هللا لوسر نأ ءاهنع
 اذه سيلف «ديري ام ةيحان ىلع ًاثيدح وه هلعجف ءاذل وأ اذه لاق .يردي ال بويأ نم كشلا اَهِئاَرْقَأ
 هلك يبنلا نأ ٠ اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ءراسي نب ناميلس نع ءعفان نع ؛كلام انربخأ دقو «قدصب
 عَدَمل مث ّمُك ءاهَباَصَأ يِذَّلا اهّبيِصُي ْنَأ َلْبك ِرْهَّشلا َّنِم م َنُهُضيِحَت ْتَناَك يتّلا ماّيألاو يالا َدَدَع ظنت :لاق

 2 يبنلا ةجح ةفص يف لوطملا رباج ثيدح ءانثأ يف :(1714) 841/7 ملسم هجرخأ (1)



 يف ركذ (4) دابعلا ريخ يده يف ن ددعلا يف دكت همكح ركذ 11 5) دابعلا ردخ يده ىف داعملا داز

 بويأ يينعم ٍدحأ لثمب لوقي وهو بويأ نم ناميلس نع ظفحأ عفانو .2"”هَلَصُقلَو ليقفتي مث ؛ةَالَّصلا
 .همالك ىهتنا .امهاور نيذللا

 [؟؟+ :ةرقبلا] © َنهماَعَنَأ ف ُهّنأ َّنَلَح ام َنْئْنْكَي نآ نك لحي الو» : ىلاعت هلوقب ٌلالدتسالا امأو :اولاق

 لدي ال هنامتك ٌميرحت نكلو «كلذ يف ٌلخاد ّضيحلا نأ َبير الف ءامهالك وأ ُلَّبَحلا وأ «ضيحلا هنأو

 يف نعطلاب يضقنت اهنإف «راهطألا تناك اذإ اهنإف ءضيحلا يه ةيآلا يف ةروكذملا ءورّقلا نأ ىلع
 ضحأ مل :تلاق اهريغ وأ ةقفنلا لجأل ةدعلا ءاضقنا نامتك تدارأ اذإف «ةثلاثلا وأ ةعبارلا ةضيحلا

 ءورقلا نأ ىلع ةيآلا ةلالد نوكتف ذئيحو ءاهتدع تضقناو تضاح دقو ةبذاك يهو « يتدع يضقنتف

 ٌرثكأ نإف ءرهظأ انبناج نم وهف َلالدتسالا الإ متيبأ نإو ءاهب ةلالدلا قافتاب عنقن نحنو ءرهظأ راهطألا

 روهظب يضقنت اذكهف «ةدالولا روهظب يضقنت ةدعلا تناك اذإف «ةدالولاو ضيحلا :اولاق نيرسفملا

 . امهنم دحاو لك ىلع ةأرملا نايتإ يف امهنيب ةيوست ضيحلا

 «رمَْأ دكت مَنِ ربنا نإ كت ني ٍضِملا نم نبي ىتلأَول : ىلاعت هلوقب مكّنالدتسا امأو
 ةيآلا ةياغ لب «ضيحلا يه ءورقلا نأ يف حيرصب اذه سيلف ؛ةضيح ءازإب رهش لك لعجف «[4 :قالطلا]

 «تاسيآلا ةدع ىلإ لقتنت ال ًاضئاح تماد امف ءرهشألاب دادتعالا يف ًاطرش ضيحلا نم َسمأيلا لعج هنأ

 نأ مزلي نيأ نمف «هنودب نوكُت ال ءضيحلا عم الإ دجوُت ال اندنع راهطألا يه يتلا ءارقألا نأ كلذو
 ؟ضيحلا يه نوكت

 رهف :«َناَئَضْيَح اَمْؤْرَكو ٍناَئَقْلَط ِةَمَألا ُقَالَط» :اهنع هللا يضر ةشئاع ِثيدحب مكلالدتسا امأو

 ال بيرغ :يذمرتلا لاق «لولعم فيعض ٌثيدح هنإف ءانم كلذ اوُلبقت مل مكيلع هب انللدتسا ول ثيدح
 .ىهتنا .ثيدحلا اذُه ريغ ملعلا يف هل فرعُي ال رهاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ هفرعن

 عم ءيشب سيل :نيعم نبا ىيحي لاقو .ثيدحلا ركنم :يزارلا متاح وبأ هيف لاق ءاذه ملسأ نب رهاظمو

 لهأ :يباطخلا لاقو ءلوهجم ثيدح اذهل :دواد وبأ لاقو . ًاضيأ مصاع وبأ هفعضو «فرعي ال هنأ

 لهجُت نم هيوري ًاثيدح تبث ال انأ الإ هب انلُقل ًاتباث ناك ول :يقهيبلا لاقو «ثيدحلا اذ اوفعض ثيدحلا
 لئس :لاق ملسأ نب ديز نع ىور مث ءاذه فالخب مساقلا نع حيحصلا :2”ينطقرادلا لاقو .هتلادع

 لوسر نع كغلب له :هل ليقف :لاق .ناتضيح اهتدِعو ؛ناتنث اهقالط :لاق ؟قلطت مك ةمألا نع مساقلا

 ةشئاع نع ءمساقلا نع «ملسأ نب رهاظم :؛هخيرات» يف يراخبلا لاقو .ال :لاقف ؟اذه يف ني هللا

 نع «جيرج ُنبا انربخأ :مصاع وبأ لاق .«ِناَئضيح اهُّتدِعو :ناتقلط ٍةمألا ٌقالط» :هعفري اهنع هللا يضر
 انثدح :ناميلس نب ىيحي لاقو «ًارهاظم ُفْعَضُي مصاع وبأ ناكو «هب انثدحف ءارهاظم ُتيقل مث «رهاظم
 :لاقف ءريمألا ٌلوسر هاتأف «هيبأ دنع ًاسلاج ناك هنأ ؛ملسأ نب ديز نب ةماسأ ينثدح :لاق «بهو نبا
 قالطو «ثالث ةمألا رحلا ٌقالطو :ناتضيح ةمألا ةدِع :لاقف ؟ةمألا ٌةدِع مك :كل ٌلوقي ٌريمألا نإ
 لأسأ نأ ينرمأ :لاق ؟ٌبهذت نيأ :لوسرلا لاق مث «ضيح ُثالث ةرحلا ةدعو «ناتقيلطت ةرحلا دبعلا

 بهذف «نالوقي ام ينتربخأف ّيلإ ٌتعجر الإ كيلع ْمِسْقَأَف :لاق هللا دبع نب ملاسو ءدمحم نب مساقلا
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ا١ا1وك ددعلا يف دي همكح ركذ

 ٍةنس الو هللا باتك يف سيل اذه نإ :هل لق :هل الاقو «لاق امك الاق امهنأ هربخأف «يبأ ىلإ عجرو
 نأ ىلع كلذ لدف :«؛هفارطأ» يف ركاسع نب مساقلا وبأ لاقو .نوملسملا هب َلِمَع نكلو دلي هللا لوسر
 . ظوفحم ٌريغ ٌعوفرملا ٌتيدحلا

 ةياور نم وهف ؛«ِناَئَضْيَح اهُتَدِعو ِناَني ِةَمَألا ٌقالط» :ًاعوفرم رمع نبا ثيدحب مكلالدتسا امأو
 يضر رمع نبا نع حيحصلاو : ينطقرادلا لاق .ةمئألا نم دحاو ٌريغ هفعض دقو ءِيفْوَعلا ٍدعس نب ةيطع
 :لوقي ناك رمع نبا نأ عفانو ملاس نع ًاضيأ ينطقرادلا ىورو . هلوق نم عفانو ملاس هاور ام هنع هللا
 ةمألا ةدع اهتدعو «ناتقيلطت ةمألا رحلا ٌقالطو «ءورق ةثالث اهتدِعو «ناتقيلطت ةرحلا دبعلا ٌقالط
 يعفاشلا لاق .راهطألا ءارقألا نأ هنع هللا يضر رمع نبا نع كش الب تباثلاو :اولاق . 20ناتضيح
 يف تلخدف ؛هتأرما لجرلا قّلط اذإ :لاق رمع نبا نع عفان نع «هللا همحر كلام انربخأ :هللا همحر
 , "0اهثرياالو هثرتالو «هنم تئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا

 «راهطألا ءارقألا نأ كش الب امُهبهذمو ؛ةشئاعو رمع نبا ىلع هرادم ٌثيدحلا اذهف :اولاق
 نع باوجلا وه هنيعب اذهو :اولاق ؟هيلإ نابهذي الو «كلذ ٌفالخ ِةِلي يبنلا نع امهدنع نوكي فيكف
 : ظافلأ ةثالثب ثيدحلا اذه يوُر دقو :اولاق . ضيح ثالث ٌّدتعت نأ ةريرب ترمأ :رخآلا ةشئاع ثيدح
 ىور نم ةياور لعلف ««ضيح ثالث دتعت نأ ترمأ»و ؛«ةرحلا ةدع دتعت نأ ترمأ»و ءفدتعت نأ ترمأ»

 :لوقت يهو اذه اهنع هللا يضر ةشئاع دنع نوكي نأ بجعلا نمو . ىنعملا ىلع ةلومحم «ضيح ثالث»
 هجرخي الو ةمئأ مهّلُك يذلا روهشملا دنسلا اذهب ٌثيدحلا اذه نوكي نأ هنم ٌبجعأو ءراهطألا :ءارقألا
 «ةعبرألا ةمئثألا الو ءاهعمجو ماكحألا ثيداحأب ىنتعا نم الو «ديناسملا الو ؛حيحصلا باحصأ
 ريل فورحملا هثسلا اذهب اديس الو ؛هيلإ رطضم وه نم ثيدحلا اذه جارخإ نع ربصي فيكو

 ُهَدْعَت مل مص ول اذهف ءضيح ِثالثب ترمأ اهنأ امأو «دتعت نأ ترمأ ةّريرب نأ كش الو ٌةرهُش سمشلاك
 .هيلإ انردايلو «هريغ ىلإ

 صنلا ٌرهاظ وهو «ةضيحب هنوك ٌحيحصلا نأ بير الف «ءاربتسالا نأشب مكلالدتسا امأو :اولاق
 :لي لوسرلا ّصن رهاظ فالخ هنإف ءرهطلاب أرْبتْسُت اهنإ :لوقلاب للعتلاب لاغتشالل هجو الف .حيحصلا
 قرفلا ىلإ ٌلودعلا هجولاف «ةمألا نم روهمجلا لوق فالخو «يعفاشلا لوق نم حيحصلا لوقلا فالخو
 «هقح نامزي تّصتخاف ءجوزلا قحل ءاضق تبجو ةدعلا نأ مدقت ام امهنيب ٌقرفلا : :ٌلوقنف «نيبابلا نيب
 .ءاربتسالا فالخب ضيحلا ةطساوب ةءاربلا اهنم ملعيف ءرركتت اهنأب ٌرهطلا وهو

 هيف اهقّلط مث اهعماج ول هنأل « «ةلالد لوألا ءرّقلاب لصحت مل راهطألا ءارقألا تناك ول : مكلوق
 .ءيش ىلع لدي ال رهطلا اذه نأ ًاعطق مولعمو هأءرَق هتيقب ُتّيِسُح

 . امهيلإ همامضناب هتلالو تحص نيلماك نيرهظ دعب ترهط اذإ اهنأ :هباوجف
 .هرخآ ىلإ . . .ةرهاظلا رومألاب لصحت امنإ ةلدألاو ٍتامالعلاو دودحلا نإ : مكّلوق

 )١( ص «ينطقرادلا نئس# رظنا 44١.
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 يف (4) دابعلا ريخ يده يف َن ددعلا يف 46 همكح ركذ 1١15 4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هب دتعي ال اذهف مد هدعَب الو مد هلبق نكي مل اذإو «كلذك ناك ٍنامد هشوتحا اذإ رهطلا نأ :هباوج

 .ةتبلا

 عمتجي دقنيح هنإف هدب ىلوأ رهطلا نامزو «عمجلا وه ءرّقلا نأ ةوق هيلإ انبهذ ام ديزيو :اولاق

 «وورف دكت نين سرب تظلم يف ءاتلا لاخدإو :اولاق .هعمج دعب جرخي امنإو «ضيحلا
 .ةضيح اهدحاو نأل ءات ريغب ناكل ضيحلا ناك ولف ءرهطلا وهو ءركذم ءرّقلا نأ ىلع لدي [؟؟4 :ةرقبلا]

 ّنيب طسوتلا هيف نكمُي ال عضوم اذهو ءًاباوجو ًالالدتسا لوقلا اذه ٌبابرأ هب جتحا ام اذهف

 ةلأسملا هذه يف نوزّيحتم نحنو «نيتئفلا دحأ ىلإ ٍزيُحَتلا نم دب الف «نيلوقلا نيب طسوت ال ذإ «نيقيرفلا

 «لرقلا اذه ةحص ىلع ٌلالدتسالا مدقت دقو «ٌضيحلا ءرقلا نإ :مهلوقب اهيف نولئاقو ةباحصلا رباكأ ىلإ

 .قيفوتلا هللابو ؛هانحجر ام نيبتيل ءرخآلا لوقلا ٌبابرأ هب ضراع امع بيجتف
 ةجح ٌنوكي نأ ىلإ وهف ١[ :قالطلا] 4ّنِتّدم َنُموُتْيَلَمط : ىلاعت هلوقب مكلالدتسا امأ :لوقنف

 ةيآلا لمح نكمي ال ذإ «ةرورض ةدعلا لبق اهقالط ٌدارملا نإف ءمكل ةجح نوكي نأ ىلإ هنم ٌبرقأ مكيلع

 نكمُي ال ذإ «ىنعم دساف يف ىنعمب ةيفرظلل ماللا نوكل هنمضت عم اذه نإف ؛ةدعلا يف قالطلا ىلع

 «ضيحلا ءارقألا :لاق نمف كلذ ررقت اذإو . . مكحلا مدقتي ٌببسلاو ءاهّيبس هنإف «ةدهلا يف قالطلا ٌعاقيإ

 .ةدعلا لبق قّلطو «ةيآلاب لمع دقف

 .ةدعلا لبق قّلط دقف «قالطلا بقعتت ةدجلاف راهطألا اهنإ :لاق نمو : :متلق نإف

 حصي نيرمألا الكو ءاهيف ال ةدعلا لبق ُقالطلا دارملا نأ ٌحصو «ذئنيح مكجاجتحا لطبف :انلق
 دعُت اهنأل «ةدودعم ينعي ءدعت امم ةلعف ةدهلا نأ هنايبو . حجر ضيحلا ئارإ نكل «ةيآلاب داري نأ

 رهف «ئصحُيو دعي امم ةضيحلا لبق يذلا ٌرهطلاو 20“ :قالطلا] < ديلا اسْحأ 00 ىلاعت هلوقك «ىصحُتو

 ةروكذملا ةثالثلا ءورقلا ىمسم يف هلوخد وهو ءرخآ رمأ يف مالكلا امنإو «هيف ٌمالكلا سيلو «ةدعلا نم

 تضيرََي» : ىلاعت هلوق :نارمأ انهف «قلعت هيف ناكل نهئورقل نهوقلطف : ٌصنلا ناك ولف ؟ال مأ ةيآلا يف

 لعفا :لئاقلا نأ بير الو ١ 4ّنٍمَدِل َنُموفْيَطَط : ىلاعت هلوق :يناثلاو 21114 :ةرقبلا] 4و َدَكَلَ نين

 :لاق اذإ كلذكو .ثالثلا ءيجم لبق هلعف اذإ ًالثتمم رومأملا نوكي امنإ ءرهشلا نِم م َنيِقَب ثالثل اذك
 يذلا فرظلا فرح فالخب وهو «ثالثلا يضم دعب هلعف اذإ قدصي امنإ ءرهشلا نم نيضم ثالغل هتلعف

 «ةنسح ةتكن انه اهو .ثالئلا سفن يف أعقاو لعفلا ناك «نيقب ثالث يف هتلعف :لاق اذإ هنإف (يف) وه

 ءرهشلا نم ثلاثلا وأ يناثلا يف هتلعفو ءرهشلا نم نيقب وأ نْوَلَح لايل ثالثل هتلعف : نولوقي مهنأ يهو

 اوتأ هيف لعفلا ٌعوقو اودارأ ىتمو «ماللاب اْوَنَأ هلابقتسا وأ نامزلا يضم خم اودارأ ىتمف «هئلاث وأ هيناث يف وأ

 ددعلا صاصتخا ىلع ةلادلا ةمالعلاب اوتأ هلابقتسا وأ لعفلا نمز يضم اودارأ اذإ مهنأ كلذ ٌرِسو « يفب

 ةنيعملا ةادألاب اوتأ نامزلا كلذ يف لعفلا عوقو اودارأ اذإو «لبقتسُي امب وأ «ىضم امب هب نوظفلي يذلا

 هتبتك :مهلوق يف لبق ىنعمب نوكت ماللا نإ :ةاحنلا نم ريثك لوق نم ريخ اذهو «(يف) ةادأ يهو ءهل

 (يف) ىنعمبو «نولخ ثالثل :مهلوقك ءدعب ىنعميو :4َنِحّرل َنُهوََُلَم9 : ىلاعت هلوقو ؛نيقب ثالثل
 اَّل رول ْمُهتَمَمَج اذإ َتيَكَك :ىلاعت هلوقو «[40 :ءايبنألا] 4ِةّميقْلا ِرْول سيلا نمل ْمَصْبَول :ىلاعت هلوقك

 اولعج مهنأك ءروكذملا تقولاب صاصتخالل اهباب ىلع ماللا نأ ٌقيقحتلاو «[70 :نارمع لآ] «ِهيِف َّبْيَر

 .هلمأتف «هل هنأكف هب هصاصتخال ًاعاستا روكذملا نامزلل لعفلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١1 ددعلا يف دي همكح ركذ

 ىتمو «ًارظتنم وأ ًايضام الإ هّدعب ٌروكذملا نامزلا نكي مل ماللاب تيتأ اذإ كنأ وهو :رخآ قرفو
 :ىلاعت هّلوقف «ةيبرعلا دعاوق نم اذه رّرقت اذإو «لعفلل ًانراقم الإ اهب رورجملا نامزلا نكي مل يفب تيتأ

 دعب ٌةلبقتسم ءاسنلا اهل قلطُي يتلا ةدعلا تناك اذإو ءاهيف ال نهتدع لابقتسال : هانعم 4َنِّدِمِل َنْهوُمْيط»
 ٌلبقتست امنإو هيف يه ذإ رهطلا ٌلِبْفَتست ال رهاطلا نإف «ٌضيحلا وه امنإ اهدعب لّيقتسملاف «قالطلا
 وه :ةيفاع يف وه نمل لاقي ال هنإف ءًافرحو ًالقعو ٌةغل ٌفورعملا اذه .اهيف يه يتلا اهلاح دعب ٌضيحلا

 وه :هزارحإو هلغم ضبق يف وه نمل الو «نمألا لبقتسم وه :نمأ يف وه نمل الو «ةيفاعلا لبقتسم
 نأ نم ٌرهظأ اذهو ءهدض لاح ىلع وه نم َء ةيشلا َلبقتسي نأ ًافرٌعو ةغل ٌدوهعملا امنإو « «لغملا لبقتسم
 .هدهاوش ٌرثكن

 ءارقألا :لوقي ْنَم دنع ةدعلل ًاقلطم ضيحلا يف قلط نم نوكي نأ اذه نم مزليف :ليق نإف
 .اهيف يه يتلا اهلاح دعي اهرهط لبقتست اهنأل ءراهطألا

 اهقلط اذإ ناكل «رهطلا وه ةأرملا اهل قلطُت يتلا ةدعلا لوأ ناك ول هنإف «كلذ مهمزلي معن :انلق

 .قالطلا كلذ دعب ٌرهطلا ليقتست اهنأل «ةدعلل ًاقلطم ضيحلا ءانثأ يف

 يف اهقلط اذإ نكمُي امنإ اذهو .نهتدع يف نهوقلطف :: ىنعملاو «(يف) ىنعمب (ماللا) :ليق نإف
 .ضيحلا يف اهقلط اذإ ام فالخب ءرهطلا

 :نيهجو نم ٌباوجلا :ليق
 ىوعدف ءهانعمب فرح لك دارفإ لصألاو .فورحلا يف كارتشالا ٌمدع لصألا نأ :امهدحأ

 .لصألاب ةدودرم كلذ يفالخ

 ةدعلا سفن يف ًاعقاو قالطلا نوكيف «قالطلا نمزل ًافرظ ةدعلا ضعب نوكي نأ هنم مزلي هنأ : يناثلا
 نأ ءاذه نِم لامعتسالا يف بلاغلا لب ءسيمخلا موي يف هتلعف :تلق اذإ امك «ةيفرظلا ةحص ةرورض
 «هنراقُت الو قالطلا بقعتت ةدعلا نإف ءاذه عانتما يف بير الو « لمفلا ىلع اقباس فرظلا عب نوكي

 هيلع مدقتت الو

 :هريغو هنع هللا يضر رمع نبا ٌةءارق كلذ ىلع دعاسو «(يف) ىنممب (ماللا) نأ انملس ولو : اولاق

 ءرقلا نإف ءرهطلا وه :ءرقلا نوكي نأ كلذ نِ ٌمزلي ال هنإف ١ :قالطلا] نهتدع ٍلّبُ يف نهوقلطن»
 ًانمضو ًاعبت همكح يف لخدي رهطلا نم هلبق امو ءبوسحملاو ُدودعملا وهو «ضيحلا وه نوكي ذئنيح
 ْ . نيهجول

 ءانثأ يف يهو «ضيح ثالث يصّبرت :ليق اذإف ءرهط همّدقتي نأ ضيحلا ةرورض نم نأ : امهدحأ
 «ةليل ءانثأ يف وهو «مايأ ةثالث انه اه مقأ : :لجرل ليق ول امك ءصبرتلا ةدم نم رهطلا كلذ ناك رهطلا

 هل ليق ولو ٠ امهيموي يف نيرخآلا نيمويلا ةليل لخخدت امك ءاهيلي يذلا مويلا يف ةليللا كلت ةيقب لخدي هنإف

 . هيلث يتلا ةليّلل ًاعبت راهنلا كلذ ٌمامت لخد «لايل ثالث مقأ :راهنلا يف

 دوجول ًاببسو ٌةمدقم رهطلا ناكف ؛هلبق محرلا يف مدلا عامتجاب متي امنإ ضيحلا نأ : يناثلا

 اذه نأ ٌرهظي اذهبو «هدوجوب الإ ضيحلا دجوُي ال ام همزاول ْنِمَ «ءضيحلاب مكحلا قلع اذإف ءضيحلا
 ٌرهطلا انه اهو ءرخآلا دوجول ًاببس امهدحأ سيلو «نامزالتم راهنلاو َليللا نإف «يلايللاو مايألا نم ٌغلبأ



 ددعلا يف هك همكح ركذ للدم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ءاهصبرتت يتلا ةدعلا لابقتسال :يأ «َنِتّدوِلظ :ىلاعتو هناحبس هّلوقف ءمحرلا يف مدلا عامتجال ٌببس
 يذلا تقولا يف تقلط دقف رهطلا ءانثأ يف تقلط اذإف ءاهلبق يتلا راهطألاب ضيح ثالث صبرتت يهو

 يف تقلط ول ام فالخب ءراهطألا نم اهلبق امب ضيحلا يه ةدعلا كلتو «ةبوسحملا ةدعلا هيف لبقتست

 ةأرملا اهب دتعت يتلا ةدعلا وه سيل ضيحلا كلذ ةيقب نأل ءاهبسحت ةدعل قلطت مل اهنإف «ةضيح ءانثأ

 :ىلاعت هلوقف ءاذُه فرع اذإ .جاوزألا نع اهيف سبحُت اهنأل ةدع ىمست امنإو «لصأل ًاعبت الو ًالصأ
 موي لجأل :يأ «ليلعتلا مال ٌماللا نوكت نأ زوجي [40 :ءايبنألا] 4ِةَسنيِقْلا روب َطَسِقلا َنِرومْلا عضو

 ىفوتسا دقو ءطسقلا لجأل اهعضن :يأ ؛هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم طسقلا نإ :ليق دقو .ةمايقلا

 (يف) ىنعمب (ماللا) تسيلف 108 : ءارسإلا] 4 نيمّشلَأ كولد ٌةولَّصلأ رقأ# + ىلاعت هلوق امأو ءهبصن طورش

 ٌدارملا سيل هنإف ءدعب ىنعمب اهنإ :ليقو «سمشلا كولد لجأل :يأ «ليلعتلا مال اهنإ :ليق لب ءًاعطق

 ةدعلا ةيآ لمح ليحتسيو «هدعب ةالصلاب رمؤُي امنإو «بورغلا وأ لاوزلاب رسف ءاوس كولدلا ّتقو اًهتماقإ
 نأ الإ قبي ملف نهد َدْعَب ٌنُموُقّلَطُف : ىنعملا ٌريصي ذإ ؛هيلع ةدجلا ةيآ لمح ٌليحتسي اذكهو «كلذ ىلع
 ولو «ضيحلاب ًٌةدعلا تلبقتسا ًارهاط تقلط اذإ | اهنأ مولعمو «نهتدع لابقتسال نهوقلطف : ىنعملا نوكي
 ةدعلا نأ هلي ئيبنلا نيبف «راهطألاب ةدعلا لبقتستل ًاضئاح قلطت نأ ةئسلا تناكل ءراهطألا ءارقألا تناك

 .قالطلا دعب اهتدع لبقتستل ًارهاط قّلطت نأ يه ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا

 ضٌضيحلا اهلعج نمو ؛لصف الب قالطلا دعب اهتدع تلبقتسا ءراهطألا ءارقألا انلعج اذإف :ليق نإف
 .ٌرهظلا يضقني ىتح هلوق ىلع اهلبقتست مل

 :ىنعم ىلع ةيآلا لمحو «ةلقتسم ةدئاف ىلع لمحُي نأ دب ال ىلاعتو كرابت برلا مالك :ليق

 ًاقالط نهوقلطف :ىنعملا ناك اذإ ام فالخب اذهو «هيف ةدئاف ال هدعب ٌةدعلا نوكت ًاقالط نهوقلطف
 ملف هدب دتعت ال ًارهط تليقتسا ًاضئاح تقل اذإ اهنإف «هب دتعت ال ًارهط هيف نّابقتسي ال ةدعلا هيف نلبقتسي

 :ةدعلا ٌلبُقَو ١[. :قالطلا] 4ٌّنِهتّدِع لبُق يف ٌنُهوُقْلَطَ وُفْلَطَقط :أرق نم ةءارق هحضوُيو «ةدعلا لابقتسال قلطُت
 :ليقل هوركذ ام ديرأ ول هنأ هحضوي «ضئاحلا لبقك ءهب لبقتست ةدعلا يدي نيب نوكي يذلا تقولا وه
 . هلوأو ءيشلا لبق َنيِب ُنّيَب قرفلاف «نهتدع ِلّوُأ يف

 وه اذهو «لجأ :انلق .ةدعلا َلْبَّق اهقلط دق ناكل ءضيحلا يه ءورقلا تناك ول :مكلوق امأو

 .هنع اهرخأت ٌبجي لب ءُةُقيسَت الو ٌقالطلا قرامُّت ال ةدهلا نإف ءاعرشو ًالقع ٌبجاولا

 يف ةلهلا نأ ىلع ينبم اذه :ليق .ضيحلا يف اهقّلط ول امك ءاهيلع ًاليوطت كلذ ناكو :مكلوق :
 اهنأب هنودسفيو «ٌليلعتلا اذه نوضري ال ءاهقفلا نم ٌريثكو ءاهيلع ليوطتلا ةيشخ ضئاحلا قالط ميرحت
 ءاهاضري هل حبت مل ليوطتلا لجأل كلذ ناك ولو ءهل حبُي مل ليوطتلا تراتخاو هيف قالطلاب تيضر ول
 دحأ يف هنوديو :ًاقافتا ضوعلاب اهطاقسإب امهيضارتب قّلطملا ٌنح وه يذلا ةعجرلا ظاقسإ حابُي امك

 اهقالط مرح امنإ :نولوقيو «كلامو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو «ةفينح يبأ ٌبهذم وه اذهو «نيلوقلا

 ليوطتلاف ءاهيلع ليوطتلا لجأل ميرحتلا نأ انملس ولو ءاهنع ةبغر تقو يف اهقلط هنأل ضيحلا يف
 نوكت الف «ةدعلا يف ْذُحأت مث ءاهيلي يذلا رهطلاو ةضيحلا يضم ٌرظتنتف «ًاضئاح اهقلطُي نأ رضملا
 ققحتي الف «رهطلا ءاضقنا بيقع ةدعلا ٌلبقتست اهنإف ًارهاط تقلط اذإ امأو «قالطلاب اهتدعل ٌةلبقتسم
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 (4) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز املا ددعلا يف لَك همكح ركذ

 .ةبوجأ ةثالث هنع . رهطلا نمز يف ضيحلا عمجُي امنإو ءعمجلا نم قتشم ءرّقلا نإ :مكلوقو
 ىرق نم «لتعملا نِم ءايلا باب نِم وه امنإ عمجلا نم قتشم وتشم وه يذلاو «عونمم اذه نأ :اهدحأ

 نالصأ امهو ءرحنُي رحنك ءأرقي أرق نِم ءزمهلا تانب نم زومهملا نم ءرقلاو ءيضقي ىضقك «يرقي
 ٠ ةيرق هنمو «ةيرقلا تيمس هنمو ؛هّتعمج :يأ «هيرقأ ضوحلا يف ءاملا ٌثيرق :نولوقي مهنإف نافلتخم

 روهظلا نم هنإف ٌرومهملا امأو .اهُعمجيو اهُّمضي :يأ ءاهيرقي هنأل هيف عمتجت يذلا تيبلل لمنلا
 ال ًادودحم ًارادقم هجرخُيو هرهظُي هئراق نأل «نآرقلا ةءارق هنمو «ديدحتلاو تيقوتلا هجو ىلع جورخلاو

 ءنآرُقلاو عمجلا نيب قرفف ء[ةمايقلا] ©(22 مادو ٌممَنج اع َّنإ 8 :ىلاعت هلوق هيلع لديو ءُصّقني الو ٌديزي
 46 مَ ميم دقو اديه : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق اذهلو ءًاضحم ًاريركت ناكل ًادحاو اناك ولو

 نم قتشم نآرقلا نأ ةديبُع وبأ معز امك ال «هنايبو هراهظإ سفن هتءارق لعجف هانيب اذإف :[ةمايقلا]

 هتدلو ام :يأ «بابلا اذه نم وه «ًائينج تأرق امو طق ىلَس ٌةقانلا هذه تأرق ام :مهلوق هنمو ؛عمجلا

 هنمو «نايبلاو روهظلا نم وه «مالسلا كيلع أرقيو «مالسلا كؤرقُي نالف :هنمو ؛هترهظأو هتجرخأو
 روهظك ًانماك ناك ام ٌروهظ ضيحلا نأل ءامهتضاح :يأ ؛نيتضيح وأ ةضيح ةأرملا تأرق :مهلوق

 يف نارهظي امهنإف «حيرلاو رطملا رهظي يذلا تقولا وهو ؛حيرلا ءورقو ءايرثلا ءورق :هنمو «نينجلا

 الو :هريغو ورمع وبأ هركذو «قاقتشالا بتك يف نوفنصملا ٌقاقتشالا اذه ركذ دقو .ءصوصخم تقو

 ١ .رهطلا يف هنم ٌرهظأ ضيحلا يف ىتْعملا اذه نأ بير

 .لاجرلا نم اذهب ملعأ ًءاسنلاو «راهطألا :ءورقلا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نإ :مكلوق

 «قيدصلا ركب يبأ نم هانعمل مّهفأو «هباتك نم هللا دارمب َملعأ ءاسنلا َلَعَج ْنَم : لاَقُي نأ باوجلاف

 رباكأو « مهنع هللا يضر ءادردلا يبأو ءدوعسم نيب هَّللا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمعو

 ّلُك تناك الإو «لاجرلا نم هب ٌملعأ نهنأ ىلع لدي ال نهنأش يف كلذ ُلوزنف دلو هللا لوسر ٍباحصأ

 اهانعم يف نهُديلقت لاجرلا ىلع ٌبجيو «لاجرلا نم اهب َملعأ ٌءاسنلا ُنوكت ِءاسَّنلا يف تلزن ةيآ
 ىفوتملا ةدع ةيآو «ضئاحلا ءطو ميرحتو «ضيحلا ِةَ آو ؛عاضرلا ةيآب لاجرلا نبي مّلعأ ٌنكيف « ءاهمكحو
 تايآلا نم كلذ ريغو ءاهيف ركذ نمل الإ ةنيزلا ءادبإ ميرحت ةياو ءامهتدمو لاصففلاو لمحلا ةبآو ءاهنع

 اذهو ءاهانعمو تايآلا هذه مكح يف نهٌديلقت لاجرلا ىلع ٌبجيو «تلزن نهنأش يفو «نهب قلعتت يتلا

 اذهب ٌقحأ لاجرلاو «لقعلا روفوو ةفرعملاو مهفلا ىلع يحولاب ملعلا رادمو فيكو ؛ةتبلا هيلإ ٌليبس ال
 بناج يف ٌباوصلاو الإ ةلأسم يف ءاسنلاو ٌلاجرلا ٌفلتخي داكي ال لب هنم ًابيصن رفوأو ءءاسنلا نم

 نب هّللا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمعو «ةشئاع تفلتخا اذإ :لاقُي فيكو ءلاجرلا

 ناتفيلخ هيف ٌلوق الإ ىلوألا لهو «ىلوأ اهنع هللا يضر ةشئاع لوقب ذخألا نإ :ةلأسم يف دوعسم

 لقنلا نإف «ةتبلا ُتاوصلا هودعي ال امم ٌلوقلا كلذف «هنع يكُح امك امهعم قيدصلا ناك نإو ؟نادشار
 ءرمع :ٌلثم مهيف ةباحصلا نم ةعامج ُلوق انيفكيو «ةبارغ هيفف قيدصلا نع امأو «تباث يلعو رمع نع
 لاثمأ ىلع اهمهفو نينمؤملا ّمَأ لوق مدقن فيكف «ىسوم يبأو «ءادردلا يبأو ءدوعسم نباو «يلعو
 ؟ءالؤه

 اهعمو ؛ةيمرحملا تبثُيو «ةمرُلا ٌرُْشْنَي ريبكلا ٌعاضر ىرت اهنع هللا يضر ةشئاع هذهف :لاقي مث
 هي ميرحتلا كيدح تور يهو «ةباحصلا نم اهدبغ اهفلاخ دقو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج



 ددعلا يف أَي همكح ركذ 1١ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ؟اهفلاخ نم لوق ىلع اًهلوق متحجرو «لاجرلا نم اذهب ملعأ ًءاسنلا :متلق ًالهف
 سمخب الإ َميرحتلا ىرت ال اهنع هللا يضر ةشئاع هذهو :هللا همحر كلام باحصأل لوقنو

 «لاجرلا نم اذهب ملعأ ءاسنلا : مهلق ًالهف «نيثيدح هيف تورو «ةباحصلا نم ٌةعامج اهعمو «تاعضر

 ؟اهفلاخش نم لوق ىلع اًهلوق مّتمدقو

 هلثم ةدعلا ْمكح ىدعتيو : ليق هيف مهعم ٌءاسنلا يوتسيف «لاجرلا ىلإ ىّدعتي مكح اذه : متلق ن نإف

 ل .هب َءافخ ال اذهو ءهيف مهعم ٌءاسنلا ّيوتسي نأ بجيف «لاجرلا ىلإ

 هيلقو هناسل ىلع ٌّنحلا برض هللا نأب «بزحلا اذه نم ٍدحاوِل دهش يي هللا لوسر نأب ةلأسملا

 6 نيل اع .لاقام لب ارا لن اوف اهف لاق عضم ةدح يف ىاعتو رات قا

 هٌديلقتف ديلقتلا نم دُب نكي مل اذإف « «"مَهَلُم ْثّدَحُم هنأب هل دهشو " ”ملعلاب هلوأو «مونلا يف هئانإ لضف

 .بجاولا وه اهميكحتف «نيعزانتملا نيب ٌلِصْفَت يتلا يه ةجحلا تناك نإو «ىلوأ

 نإف «ةشئاع لوقب الو «دوعسم نباو يلع لوقب نوُلوقي ال ضّيِجحلا ءارقألا نإ | :لاق نم نإ :مكلوق

 نوكي نأ هّتياغ اذهف «نيلوقلا نم ٍدحاوب نولوقت ال متنأو «لستغت مل ام اهتعجرب ٌقحأ وه :لوقي ًايلع
 لوقب لوقي نمع اَهُراَع َكْنَع ٌرِهاَظ ةاكّش َكّلتو «ةفينح يبأ باحصأك «كلذب لوقي ال نمم ًاضقانت

 هلاق امك لستغت نأ ىلإ هدنع ىقبت ةدعلا نإف «كلذ ةياكح مدقت امك ؛هباحصأو دمحأ مامإلا وهو :يلع

 ملام اهب ٌقحأ وه :لوقي الو «كلذ يف ضيحلا ءارقألا :لوقي نمع ٌرِذَتعن نحنو «هقفاو نمو يلع

 لسغلا ىلع اهئاضقنا فقوت يف هفلاخو «كلذ يف ضيحلا ءارقألا :لوقي نم قفاو هنإف «لستغت

 «هنيعب تفرصتلا اذه هيف متفرصت ام ُدُعن انيهذ ولو . ءاهقفلا رئاس هُلعفي امك ؛هتفلاخم هل بجوأ ضراعمل

 يف مهلوق ٌفعض نكي مل ًاحيحص نكي مل نإو «مهنم ًاضقانت نكي مل ًاحيحص ضراعملا اذه ناك نإف
 ةباحصلا رباكأ ًةقفاوم نإف .ىرخألا ةلأسملا يف مهل مهتقفاوم نِم مهل عنامب مهدنع نيتلأسملا ىدحإ

 هعيمج مهلوق يف مهتفلاخم نم ىلوأو ءٌريخ مهلوق مظعم يف نيدشارلا ءافلخلا نم مهيف ْنَم مهيفو
 .ةتبلا ربتعُي ال ثيحب هئاغلإو

 وأ «لِستغت ىتح يضقنت ال :انلق لب «لسغلا ىلع اهئاضقنا فقوت يف مهفلاخن مل مث :اولاق

 «ةالصلا تقو يضمب اهءاضقنا مهيلع اندزو «لسغلاب مهلوق يف مهانقفاوف «ةالص قو اهيلع يضمي

 ءافلخلل ةحيرصلا ٌةفلاخملا نيأف « ءاهتمذ يف ةالصلا رارقتسا ليلدب تارهاطلا مكح يف تراص اهنأل

 . مهيلع هللا ناوضر نيدشارلا

 الو يفنب لسغلل ضرعتي مل ىلاعت هللا ٌباتك :لاقيف . ىنعم لسغلل هللا باتك يف دجن ال :مكلوقو

 «لجألا هب يضقني اميف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو «لجألا ءاضقناب ةنونيبلاو ّلجلا قّلع امنإو «تابثإ

 ةضيحلا يف نعطلاب :ليقو .هرثكأل هعاطقنا وأ «ةالص يضم وأ لسغلاب :ليقو . ضيحلا عاطقناب : ليقف
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 .دهاوش هلو «حيحص دنس اذهو

 .رمع نبا ثيدح نم :(77711) ملسمو :(7341) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةريره يبأ ثيدح نم 207849) يراخبلا هج رخحأ فز



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليس انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصق

 نباو «يلعو ءرمع :دمحأ مامإلا لاق «نيدشارلا ءافلخلا ٌءاضق لسغلا ىلع هفقو نم ةجحو .ةثلاثلا
 ىلع لزنأ ام ٍدودحو هللا باثكب ْملعأ وهو :اولاق .ةثلاثلا ةضيحلا نم َلِستت ىتح :نولوقي دوعسم
 يبأو «ةدابُعو ءىسوم يبأو ؛نافع نب نامثعو «قيدصلا ركب يبأ نع بهذملا اذه َيِوُر دقو .هلوسر
 نأ هعم َرِكُذ نمو قيدصلا بهذم نإ :ليق انه اه نمو «مهنع هريغو «ينغملا» بحاص هاكح «ءادردلا
 .ضيحلا :ءارقألا

 مكح يف تراص اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا نإف ءهقفلا نِم رفاو ظح هل لوقلا اذهو :اولاق

 نم رثكأ ضيحلا مكح يف اهيف يه يتلا هوجولاو ءهجو نم ضّيُحلا مكح يفو ءهجو نم تارهاطلا
 بوجوو ؛مايصلا ةحص يف تارهاطلا مكُح يف اهنإف «تارهاطلا مكُح يف اهيف يه يتلا هوجولا
 :دجسملا يف ثبللاو «ضئاحلا ىلع همرح نم دنع نآرقلا ةءارق ميرحت يف ٍضّيحلا مكحم يفو ؛ةالصلا
 رباكأو نودشارلا ًءافلخلا طاتحاف «نيلوقلا دحأ يف قالطلا ميرحتو ؛ءطولا ميرحتو «تيبلاب فاوطلاو
 يف تارهاطلا مكح ٌثوبث وهو ءهيف ٌبير ال ديقب الإ هتوبث دعب هنم اهوجرخُي ملو «حاكنلل ةباحصلا

 اهلعج نم ىلوأ ماكحألا كلت يف ًاضئاح اهلعج سيل ذإ «هلثم نيقيب نيقيلل ًةلازإ ءهجو لك نم اهقح
 . ًاذخأم هفطلأو هقفلا قدأ نم اذهو «ةعجرلا توبثو «ةيجوزلا ءاقب يف ًاضئاح

 :ىشعألا لوق امأو :اولاق

 اكئاَسِنٍءوُرُف نِماَهيِفَعغَض امل
 .هركنن ال نحنو ءرهطلا يف ءورقلا لامعتسا هتياغف

 نوكي نيأ نمف ءأدج فيرط ٌحيجرتف ءمسالاب ىلوأ ناكف ضيحلا نم قبسأ رهطلا نإ :مكلوق
 نم روهمج دنع مد هقبسي مل ام ًءرق ىمسُي ال قباسلا كلذ مث ؟دوجولا يف ًاقباس ناك اذإ | مسالاب ىلوأ
 نوكيف ؛هب قحأ دوجولا ىلإ هيناعم قبسأ نإ :كرتشم ظفل لك يف لاقي لهو ءراهطألا ءارقألا :لوقي

 نإف ؛دوجولا يف هقبسل ليللا لابقإل هنوكب ىلوأ ءاريركتلا] 409 سنع 6| ِلئأَرل :هلوق نم سْعْسَع
 .ءايضلا ىلع قباس مالظلا

 ىلإ انوُمتقبس امل كلذك رمألا ناك ول هللا ٌرمعلف راهطألاب ءورقلا رسف ِكَي يبنلا نإ : مكلوق امأو

 :هنايبو هريسفت ىلع الإ لّرعملا لهو «ًالمعو ًاداقتعا لوقلا اذه ىلإ انردابلو «راهطألا اهنأب لوقلا
 فرط مقمنلينأرنتملو انِضزاب ممنون ىَمِئْنْس َلوُقَت
 .ةيافك كلذ يفو «ضيحلاب ءورقلل هريسفت ىلع لدي ام هانعمو همالك حيرص نم انيب دقف

 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 نأ يضتقي هنإف «[؟18 :ةرقبلا] ووو َدَقَْثظ : ىلاعت هلوقب لالدتسالا ىلع ضارتعالا يف مكلوق
 ناسل يف ًاءرق هنوك يف نأشلاو ءبهذملا ةمجرت اذهف «لماك ءرق رهطلا ةيقب :يأ «لماوك نوكت
 :ءارقألا :لوقي نمم هيف مكل مكريغ ةعزانم عم «بهذملاب انئيلع نولدتست فيكف «ةغللا يف وأ .عراشلا
 ىمست رهطلا نم ةظحللا نأ «برعلا ةغل يف وأ «عراشلا ناسل يف انودجوأ نكلو ؟مدقت امك راهطألا
 هيف قلطملا ءرقلا ٌةيقب :نووقي مهّلُك ال .راهطألا ٌءورقلا :لاق ْنَم ضعب نأ مكدنع ام ًةياغو الماك اء
 وه ةيآلا يف ءرقلا ىمسم ناك اذإف !بير الب رهط ٌضعب رهلظلا ن نِم ٌءْزجلا اذهو فيك ؟اذام َناَكو رق



 اذتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف 1١ (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مس سس سا كا

 مّدقت دقو «ضعبلاو عيمجلا َنيِب ًاكرتشم ءرقلا نوكي وأ ءًانيقي ءرق ضعب اذه نوكي نأ بجو ءرهطلا

 .دحأ هب لقي مل هنأو «كلذ ٌلاطبإ

 :هوجو نم هباوج «ثلاثلا ضعبو «نينثا ىلع عمجلا مسا ُمِقوُت برعلا نإ :مكلوق
 غبص امأو ءاهامسم يف ٌرهاوظ يه يتلا عومجلا ءامسأ يف عقي امنإف ؛عقو نإ اذه نأ :اهدحأ

 :هلوقك ءاهامسمب ةقوبسم الإ ددعلا ٌةغيص ْدرَت ملو ءاّمّلو ًالكف ءاهامسم يف صوصن يه يتلا ددعلا

 يف أاوُئِئلَول : ىلاعت هلوقو .[01 :ةبوتلا] هَل بّمِكح ىف اًَبَك َرَكَع ان هنأ َدنِع رويت هد ةَّدِع َّنِإ# :ىلاعت

 دي نت 5 م قلك ف أ دكت ماَيِسنَِْ :هلوقو [فهكلا] 4( امني اُداَدزأَو سويس تام تف مفك

 «10 :ةقاحلا] 4 ابوح ِراَيأ يمت لاجل َمبَس ْمِيلَع اَهَرَعَسٍ :ىلاعت هلوقو «[143 :ةرقبلا] * دل ٌدَرَكَع

 ء[7174 :ةرقبلا] وو دكت : :يلاعت هوقو .ةدعلا نم ءامسم نود دحاو عضوم يف هب دار ل اهم ءراظنو

 :نيهجول تامولعم رهشأب هقاحلإ ّحِصَي الف ؛عمج ةغيصب سيل ددع مسا

 هنإف «ماعلا مسالا فالخب ءلصفنملا ٌصيصختلا ُلّبقي ال هامسم يف سن ددعلا مسا نأ :امهدحأ

 اميف صن وه يذلا مسالا يف ٌعسوتلا رهاظلا مسالا يف عسوتلا نم مزلي الف «لصفنملا ٌصيصختلا لبقي

 . هلوانتي

 « مهضعب دنع ةقيقحو «نيرثكألا دنع ًازاجم طقف نينثا يف هلامعتسا ّحِصَي عمجلا مسا نأ : : يناثلا

 ممل نك نش : ىلاعت هللا لاق امل اذهلو «ةئ ةثالثلا فالخب ىلوأ ثلاثلا ضعبو «نينثا يف هلامعتسا ةحصف

 « تدب عَ ٌرهِرَحَأ د دكهمف# :لاق املو «نيوخأ ىلع ٌروهمجلا هلمح ١[ :ءاسنلا] سدس ديد وح

 . عبرألا نود ام ىلع ٌدحأ اهلمحي مل [1 :روتلا]

 «زاجم هنأ الإ ءثلاثلا ضعبو «نينثا يف عمجلا لامعتسا حص نإو هنأ : يناثلا باوجلاو

 .هب ىلوأ ٌةقيقحلاف هزاجمو هتقيقح نيب ٌظفللا راد اذإو «ظفللا قفو ىلع ىنعملا نوكي نأ ٌةقيقحلاو

 روهشلاو مايألا ءامسأ يف ثلاثلا ضعبو نينثا يف عمجلا ُلامعتسا ءاج امنإ هنأ :ثلاثلا باوجلا

 يف ةصقانلا ةنسلا نولخدُي ًةراتف ةنمزألا هذه ءانثأ يف نوكي امنإ خيراتلا نأل .ةصاخ ماوعألاو

 اوقلطأف «هريغ يف اوعسوتي مل ام كلذ يف اوُعَّسوت دقو «ُمايألا كلذكو ءاهنولخدُي ال ةراتو « خيراتلا

 .سكعلابو «ىرخأ اهنودبو ةرات اهعم َءايألا اودارأو «يلايللا

 4 ةسوُلسَت ٌرُهْنَ ُجَحْلا» :ىلاعت هلوق وهو .ةلِقلا عمج يف ءاج ٌروجتلا اذه نأ :عبارلا باوجلا

 رم ارقأ ةثالث : :لاقُي نأ نكمملا نِم ناكو «ةرثك ٌعمج 4ْوَوُو دلل :ىلاعت هلوقو [191 :ةرقبلا]

 ال ةرثكلا ةغيص ىلإ ةلقلا ةغيص نع ٌلودعلاو «ةاحنلا ٍرثكأ دنع ةقيقحلا وه لب «مالكلا ىلع ٌبلغألا

 .اهرابتعا بجوف ءاهريغ رهظي الو «ةدئاف نوكي نأ حلصي عمجلا اذه يف زوجتلا يفنو «ةدئاف نم هل

 وهو «ضيعبتلا لبقي اميف ثلاثلا ضعبو ؛نينثا ىلع قلطُي امنإ عمجلا مسا نأ : :سماخلا باوجلا

 ةدع ْتَلِعُج اذهلو «ناضعبتي ال رهطلاو ضيحلاو «هلبقي ال ام نود كلذ وحنو ؛ٌماعلاو رهشلاو ٌمويلا

 مايق عم اذه ًافصنو ًاءرَق تلعجل ءرقلا ٌفيصنت نكمأ ولو «قافتالاب نيلماك نيءرق ءارقألا تاذ ةمألا

 سيل ًءرقلا نأ ةلأسملا ٌرِسو «ىلوأ ليمكتلل يضتقملا مايق عم ضيعبتلا زوجي ال نأف « «ضيعبتلل يضتقملا

 . عرشلا يف مكح هضعبل



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 0 انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 مث 14 :قالطلا] «ِرُهْظَأ ُهَكََت َّنُمّديم9 :ةريغصلاو ةسيآلا يف لاق هناحبس هنأ : سداسلا باوجلا
 . ىلوأ لدبعلا ليمكتف ٠ «ضيحلا نع ٌلدب يهو «لماوك ةثالث اهنأ ىلع ةمألا تقفت

 هلمح نكلو «هيف مكعزانن ال هرهطلاو ضيحلا :نييمسم هل نأب نوحرصُي ةغللا لهأ نإ : مكلوق
 لمحلا بجو هيناعم ةحأ حجب ئئارق هب نرتقا اذإ كرتشملاو ءاهانركذ يتلا هوجولل ىلوأ ضيحلا ىلع

 حجارلا ىلع
 «بهذملاب هظفلل ريسفتو ٌحيجرت اذهف ء.حصألا ىلع ءرق «مد هقبسي مل يذلا رهطلا نإ :مكلوق

 ال ءءارقألا تاوذ نم ىمسُت الو ءأءرق ىمسُي نينس عبرأ ٍتنب رهط نأ طق برعلا ةغل يف فرعُي الف الإو
 .هدوجو عم الإ ًاءرق نوكي الو «ءرّقلا ىمسم يف لخاد مدلا نأ تبثف «ًاعرش الو ًافرع الو ةغل

 نإف هدساف ريظنت «ةروكذملا ظافلألا نم امهريشو ملقلاو ساكلاك ةيمستلل طرش مدنا نأ ل :مكلوق
 لك ىلع لاقي ءضيحلاو رهطلا نيب كرتشم ءرقلاو «طورشب ةطورشم ةدحاو ةقيقح ظافلألا كلت ىمسم
 رفات يمس كسأ رف هلا تا يف طوش هنأ ل ةقيقح ءامسم لفيحلا ءةقيقح اهنا

 ءىجي مل لب « «صضيحلل همالك يف هّئيجم انيب دق : انلق . ضيحلل عراشلا ناسل يف ءىجي مل : مكلوق

 نب ناميلس نع «بويأ نع ىور ةنييع نب نايفس نأ مَّدقت دقو ؛دحاو عضوم يف ةتبلا رهطلل همالك يف
 . «اهِاَرَْأ م ما ٌةَدلَّصلا ُعَدَما :ةضاحتسملا يف ِةِلو يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ءراسي

 ثدحُي نايفس عمم ي مل يمفاشلا نأ هلاوج .طق نايفس اذهب ثدح ام :لاق يمفاشلا نإ :مكلوق
 نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ددع رظنتل» :هلوق نم هنع وأ «نايفس نم هّعمس ام بجومب لاقف ءهب
 ثيدح نم «نئسلا# يف تبثو . هتلادعو هقدصو هظفحب بارتسُي ال نم نايفس نم هعمس دقو ةرهشلا نم

 َكِلُذ اَمنِإ» : كي هللا لوسر اهل لاقف هلا هيلإ | تكشف هلك هللا لوسر تلأس اهنأ «شيبُح يبأ تنب ةمطاف

 ىلإ ءْرقلا َنْيَب اَم يّلَص ٌمُث , يِرّهظَتُن ِكْؤْرق رم اًذإو ءيّنَصُت الك كؤرق ىَنأ اذإف ءيرظْناَن ءقْرِع
 فيصل هب ديري كل لك يف «تارم عبرأ ءرقلا ظفل هيف ركذف «حيحص دانسإب دواد وبأ هاور 0ووزقلا
 . ظافحلا نم ةعامج هححص دقو «هلبق يذلا دانسإ كلذكو ءرهطلا ال

 ءارهشلا نم نهّضيحت تناك يتلا َمايألاو يلايللا َدَدَع زظنتلا : :هيف لاق يذلا نايفس ثيدح امأو
 ُدحأ لب ءرخآلا ىلع امهدحأ حيجرت بلطُي ىتح ام هجوي هب انججتحا يذلا ظفللا نيبو هنيب ضراعت الف
 «مايألاو يلايللا كلتل مسا ء ءرقلا نأ ىلع لدي اذهو «نايبلاو ريسفتلا ىرجم رخآلا نم يرجي نيظفللا
 ىنعم نأ الولف «ىنعملاب يور دق ناك نإو رهاظف رهاظلا وهو لي هللا لوسر ظفل ًاعيمج اناك نإ هنإف
 «هماقم موقي ال امب يي هللا لوسر ظفل َلّديُم نأ يوارلل َّلِحَي مل ءًاعرشو ةغل رخآلا ىنعم نيظفللا ٍدحأ
 يوارلاو اميس ال لي هللا لوسر ظفلل ًافدارم نوكي الو «هبهذم قفاوُي امب ظفللا َلّدَبُي نأ هل ٌعوسي الو
 .ملعأو عفان نم لجأ وهو «ينايتخّسلا بويأ وهو :عرولاو قدصلاو ةمامإلا نع عفدُي ال نم كلذل

 يبأ تنب ةمطاف يتلاخ تءاج :لاق «ةكيلم يبأ نبا انثدح ءبتاكلا دعس نب نامثع ىور دقو '
 «نيتئسلاو ةنسلا ة ًةالصلا ٌّعَدَأ راثلا يف عقأ نأ فاخأ ينإ : تلاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ شيبُح
 اذك :لوقت ٌةمطاف هذه : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاقف ءءاجف « كي هللا لوسر يجي ىتَح يرظتنا :تلاق

 .«بيرقتلا» يف امك لوبقم وهو «ةريغملا نب رذنملا هيفو 2184 141 ١/ يئاسنلا اذكو )18٠0(2 دواد وبأ هجرخأ )١(



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجالا يف :لصف لنيلد (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 « حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق . 20 در ٌماَيَأ ِرْهَش د لك يف َةالَّصلا ٍعَدَْلُم اَهَل يلوق» : :لاق ءاذكو

 ريغ هيف ملكتو : 2©”يقهيبلا لاق هثيدح عمجُي «ثيدحلا زيزع ةقث يرصب بتاكلا دعس نب نامثعو

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةكيلم يبأ نبا نع ةاطرأ نب ٌجاجحلا هعبات هنأ :هيفو .دحاو

 . . :ِكْبَلَع يكيمأف كِئاَرْثَأ ُماَيَأ ْتَلَبْمَأ اًذإ» :ةمطافل لاق لي هللا لوسر نأ :«دنسملا» يفو
 , 9ثيدحلا

 يف لي يبنلا نع «هّدج نع «هيبأ نع «تباث نب يدع ثيدح نم ١" ادواد يبأ نئسا يفو

 سثو َلِيَتْغَت مث اَهِتاَرْثآ َماََأ َةَالَّصلا ٌعَدَت» :ةضاحتسملا
 اقف ؛مدلا هيل تكشف « هلا لوسر تلأس شيبح يبأ شب ةمطاق أ ًاضيأ «”06هننس» يفو

 يلَص م يرّهطتُك ِكْؤْرق رم اذإف «٠ « يّلَصُت الك ِكْؤْر ىنأ اد «يرظناك ٌقْرِع كلذ امّنإ» : هلك هللا ٌلوسر اهل

 .مدقت دقو .«ءَرقلا ىلإ ءْرقلا نيب ام
 ةبيبح ّمأ نأ ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع «بنيز نع «ةورع نع «ةداتق ىورو : ("دواد وبأ لاق

 . اهئارقأ َماّيأ ةَالّصلا ّمَدَت نأ كلي ئبنلا اهرمأف «تضيحتسا اهنع هللا يضر شحج تنب

 «هيلع جرعُي الو «هيلإ تفتلُي ال «ىنعملاب هوور ةاورلا رييغت نِم اذه نأب ثيداحألا هذه ليلعتو

 . اهفلاخ نم ىلع عّنشو ؛هادبأو اهركذ داعأل اهللع ْنم بناج نم تناك ولف

 نم ءرهشألاب دادتعالا يف ًاطرش ضيحلا نم سأيلا لعج ىلاعتو هناحبس هلا نإ :مكلوت امأو

 :لاقو «ةثالثلا ءارقألا نع ًالدب ةثالثل ٌرهشألا لعج هنأل :انلق ؟ضّيِحلا ىه ءورُقلا نوكت نأ مزلي نيأ

 «ضيحلا وهو «نهلدبم رعت دنع رهشألا ىلإ | نهلقتف [4 :قالطلا] وَيَي نم ٍضِحمْلا نب نسي ىيلآو»
 .حضاو اذهو ءرهطلا نعال «هنم َنْسِئَي يذلا ضيحلا نع لدب رهشألا نأ ىلع لدف

 امنإ نحنف ءهل ةشئاع ةفلاخمو ملسأ نب رهاظمب لولعم اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتيدح :مكلوق

 نم فنص نم ُلُكف «لاجرلاب ال ءاسنلاب قالطلا نوك يف انيلع هب مٌتللدتسا امب مكيلع انججتحا

 :لاقو ثيدحلا اذهب انيلع جتحا «ناتقلط دبعلا قالط نأ ىلع ٌلدتسا وأ ؛فالخلا قيرط يف مكباحصأ

 :لاقف «ءءاسنلاب ةدعلا ربتعاو ءعءاسنلاب ال لاجرلاب ٌقالطلا ربتعاف «نيتقيلطت ديبعلا ٌقالط لكي ٌئبنلا لعج

 هب جتحا اذإف ءمكل ةجح ناك اذإ للعلا نم ًاميلس ثيدحلا ُنوكي «هللا ناحبُس ايف هِناَتَضْيَح ِةَمَألا ةدهو»

 :لئاقلا لوقب ههّبش ههّبشأ امف «ةفلتخملا للعلا هتروتعا مكيلع مكوعزانم

 مط ُبيِطَيَن مُكَرْشَن ىثلت مُعِنَلِإ ئهتلا اًدإَف مُكَنوُد ًاجاَجُأ ُنوُكَي

 راش نأ الو ءافيإب ًءافيإو ءسخبب ًاسخب ءهب انل متلك يذلا عاصلاب مكل انلك امنإ نحنف
 .هريغ ليلدلاو «هب ىوقيو «هثيدحب َدَضَتْعُي نأ عنتمي ال نكلو ءهب جتحُي ال نمم

 بجوُت ال يوارلا ةفلاخم نأ مكريرقت نم كلذ نيأف هل اهنع هللا يضر ةشئاع فالخب هُليلعت امأو
 نود ةياورلاب اهيف ُسسانلا ذخأ يتلا ةلثمألا نِم مكرثكتو «هآر امب ال هاور امب ب رابتعالا نأو «هثيدح ٌّدر

 ةيضراول 40 .454/5 دحأو كالو/ل مكاحلا هجرخأ 060(

 .(5910) مقرب (4) .ةشئاع ثيدح نم :179/5 دمحأ هجرخأ ()

 .(41) مقرب (5) .080) مقرب (0)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلا انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 نأب هيأر اوكرتو «ةجوزلا عيب عم حاكتلا ءاقبل ةنمضتملا سابع نبا ةياورب اوذخأ امك ءاهل اهيوار ةفلاخم
 .كلذ ريغو ءاهّقالط ةمألا عيب

 ةيطعب «ناتضيح اهؤرّقو «ناتقلط ةمألا قالط» :هنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل مكدر امأو

 لاقو ««نئسلا» يف هوجرخو ؛هثيدح ُسسانلا لمتحا دقف «ثيدحلا لهأ ٌرثكأ هفعض نإو وهف «يفرعلا
 ىور :هللا همحر يدع نب دمحأ وبأ لاقو «ثيدحلا حلاص :هنع يرودلا سابع ةياور يف نيعم نب ىبحي
 .هدحو هيلع دمتعُي مل نإو هب دضتعُيف «هثيدح بتكُي هفعض عم وهو «تاقثلا نم ةعامج هنع

 يف ةهبش ثروُي اذه نأ بير الف ءراهطألا ءورُقلا نأ هبهذم رمع نبا نأب ثيدحلا مكدر امأو
 وه اذهو «هيلإ بهذ امب ال هاور امب ٌرابتعالا ناكف «هيوار هفلاخ ثيدح ٍِلّوأب اذه سيل نكلو «؛ثيدحلا

 ةاورلا ةفلاخمب ثيداحألا ىلع ضرتعُي الو ءاهبهذمب اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل مكدر نع ٌباوجلا
 .اهل

 ةلأسملا هذه يف سانللف ءهب لوقن ال انإف «ةضيحب دتعت نأ اهرمأو «ةعلتخملا ثيدحل مكر امأو
 يبأو «كلامو «يعفاشلا لوقك ءضيح ثالث اهتدع نأ :امهدحأ ؛دمحأ نع ناتياور امهو ءنالوق
 دبعو رمع نب هّللا دبعو «نافع نب نامثع نيئمؤملا ريمأ ُلوق وهو «ةضيح اهتدع نأ :يناثلاو «ةفينح
 وه اذهو ءرذنملا نباو «هيوهار نب قاحسإ لوقي هبو «نامثع نب نابأ بهذم وهو «سابع نب هّللا
 هذه نيبنسو «ًامكح هيضتقي سايقلاو ءاهل ٌضراعم ال هيف ةدراولا ثيداحألاو «ليلدلا يف ٌحيحصلا
 .ةعلتخملا ةدجج يف كو هللا لوسر مكح ركذ دنع ةلأسملا

 ةضيحب دادتعالا زاوج نم هاضتقا ام ضعب يف ةضيحب ةعلتخملا دادتعا ثيدحل انتفلاخمو : اوُاق

 دقف «مكح يف هانفلاخ نإو نحئف « «ضيحلا ءورّقلا نأ نم هاضتقا ام ةفلاخم يف مكل ًارذع ُنوكي ال
 نم نأ عم اذه ءًاعيمج نيرمألا يف هومتفلاخ متنأو «ضيحلا ءرقلا نأ وهو ءرخآلا مكحلا يف هانقفاو
 هب نودرت اذامف «ةبلاطملا هذه نِم ٌمِلَّس دق «.ةضيحب دتعت ةعلتخملا :لوقيو «ضيجلا ءارقألا :لوقي
 ؟هّلوق

 نامزب تصتخاف جوزلا قحل ًءاضق تبجو ةدهلا نإ : ةدجلاو ءاربتسالا نيب قرفلا يف مكّلوق امأو
 ًاصتخم هقح سيلو ءرهطلاو ضيحلا نمز يف عاتمتسالا سنج يف هّّقح نإف فءارو قيقحت ال ٌمالك «هقح

 رركت مدعو «ةدعلا نم بوسحم نيتقولا الكو «ضيحلا نود رهطلا نمزب ةصتخم ةدعلا الو «رهطلا نمزب

 . لئاط ُريغ قرفلا نأ نيبتف «ةقلطملا ءرّقك نيمدب ًاشوتحم ًارهط نوكي نأ عنمي ال ءاربتسالا

 نأ ىلإ يضفُي اذه نأ هباوج .ًاملع هّلعجي هيف عماج يذلا رهطلا ىلإ نيءرق مامضنا نإ :مكلوق
 نآرّقلا ٌلادلا امنإو «ةتبلا ةءاربلا ىلع هل ةلالد ال هيف عماج يذلا كلذ نإف ءبسح نيءرق ةدعلا نوكت
 ,ملع اهدحو ةضيحلا إف «ضيجلا ءارقألا لعج ني ٌمزلي ال اذهو «ءصنلا بجوم ٌفالخ اذهو ءهدعب
 .ءامإلا ءاربتسا يف اهب يفتكا اذهلو

 يف كلذ نأو :هّباوج مدقت دقف ءرهطلا نامز يف عمتجي ضيحلاو «عمجلا وه ءرقلا نإ :مكلوق
 .زومهملا يف ال لتعملا

 ءورقلا دحاو نأ هّياوج .رهطلا وهو ءركذم اهدحاو نأ ىلع لدي «ةثالث يف ءاتلا لوخد :مكلوق



 انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجالا يف :لصف نفل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «سفنأ ةثالث ينءاج :لاقُي امك اذهو ؛ةضيح هامسم ناك نإو هظفلل ًةاعارم ءاتلاب ىتأف ءركذم وهو «ءرق

 . ملعأ هللاو . ظفللا رابتعاب ءاسن َّنُّمو

 دمحم وبأ لاق .ءاوس ةمألاو ةرحلا ةدع نأ ىري ْنَم ثالثلا ددعلا تايآ مومعب جتحا دقو :لصف

 ىلاعت هللا نأل ءقرف الو ءءاوسب ءاوس ةرحلا ةدعك ةافولاو قالطلا نم ةجوزتملا ةمألا ةدعو : : مزح نبا

 لاقو [74 : ةرقبلا] ووو دعم نيني سني ميري تلطلَو# :هناحبس لاقف «باتكلا يف َدَّدِعلا انمّلع

 هللا لاقو «[4*5 :ةرقبلا] 4 ارث رثأ ةئزأ وشب حد نصري اجور َوُرَدَيَو مك َنَووَوَتُي َّنِذْلاَو© :هناحبس
 لاققلا أو ضم رق ىلا رمل هطلت مليم ديل نإ لكي ني حلا يني قول :ىلاعس
 َُدِلا نهيلع نوكي هنأ «ءامإلا جاوز انل حابأ ذإ ىلاعت هللا ملع دقو «[4 :قالطلا] 4 ّنُهَلَم َنْمّصَي نأ نهد
 . ًايسن كبر ناك امو «كلذ يف ٍةَمأ الو رح نيب لجو زع قّرف امو «تاروكذملا

 ءةّرُلا ةّدوك الإ ٍةَمألا ةّدِع ىرأ ام :هللا همحر نيريس نب دمحم لاق . انلوق لثم فلس نمع تبثو
 :لوحكم لوق نأ لبنح نب دمحأ ركذ دقو :لاق . َعَبَت نأ ٌقحأ ُهَنْسلاف ّةَّنُس كلذ يف تضم نوكي نأ الإ
 دقو «همالك اذه . انباحصأ عيمجو ناميلس يبأ لوق وهو ةَّرُحْلا ةَّدِهَك ءيش لك يف ةمألا ةَّدِع َّنِإ

 ٍنب ٍديعس :ةنيدملا ءاهقف لوق اذه «ةرحلا ةَّدِع فصن اهُنَدِع :اولاقف َقنَألا روهمج كلذ يف مهفلاخ
 :ةكم لهأ ءاهقفو «كلامو «ٌيرهزلاو «ةبتع نب هللا ٍدبعو ءملسأ نب ٍديزو ءمِلاسو ءمساقلاو «بيسملا

 يبأو ّيروثلاك «ةفوكلا ءاهقفو «ةداتقك : ةرصبلا ِءاهقفو ءامهريغو دلاخ ٍنِب ملسمو «حابر يبأ نب ِءاطعك

 هللا مهمحر روث يبأو «يعفاشلاو «قاحسإو ّدمحأك ثيدحلا ءاهقفو هللا مهمحر هباحصأو ًةفينح

 هللا يضر «بلاط يبأ ُنب ٌئلعو «باطخلا ُنِب ٌرمع : :نادشارلا ناتفيلخلا كلذ يف مهُملسو ءمهريغو

 :هنع ؛عفان نع ؛كلام هاور امك ءهنع هللا يضر رمع ِنب هللا بع ٌلوق وهو ءامهنع كلذ حص « امهنع

 نع «يرهزلا هاور امك ؛تباث نب ديز لوق وهو «ضّيِح ثالث ةرحلا ُةّنِعو :ناتضيح ة ِةَمَألا ُةَّذِع
 نب دامح ىورو . ٍضَيِح ثالث ةرحلا ةَّدِعو «ناتضيح ِةَمألا ٌةَّذِع : :تباث نب ديز نع «ِبيؤُد نب ةصيبق

 َهَّدِع لعجأ نأ ٌتعطتسا ول :لاق هنع هللا يضر باطخلا َنب ٌرمع نأ «يفقثلا سوأ نب ورمع نع «ديز

 . ًافصنو ًارهش اهلعجاف !نينمؤملا ريمأ اي : لجر هل لاقف «تلعفل ًافصنو ًةضيح ِةَمألا

 :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ريبزلا وبأ ينربخأ «جيرج نبا انئدح : :20قازرلا دبع لاقو
 . ةقّلطملا ٌةَمألا : ينعي ؛نيتضيح هنع هللا يضر ٌرمع اهل لعج

 نع ءراسي نب ناميلس نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع ؛ةنييع نبا نع :ًاضيأ قازرلا دبع ىورو
 ٌةَمألا ٌدتعتو «نيتقيلطت قّلطيو «نيتنثا دبعلا حكني :هنع هللا يضر رمع نع ءدوعسم نب ةبتع نب هّللا دبع
 . ًافصنو ًارهشف :لاق وأ َنيِرْهَشَق «ضحت مل نإف «نيتضيح

 :لاق دوعسم نبا نع « «يعخنلا ميهاربإ نع «ةريغملا نع «رمعم نع : :ًاضيأ قازرلا دبع ركذو

 . "”ةصخرلا فصن اهل نوكي الو «باذعلا فصن اهيلع نوكي

 )١( مقرب )1781/6(.

 نبا نع ميهاربإ ليسارم نكل ءدوعسم نبا نم عمسي مل ميهاربإ «عطقنم هنأ الإ حيحص هدانسإو ؛(1741794) قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 . ةحيحص دوعسم



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليلا انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجالا يف :لصف

 «ةعيبرو «ديعس نب ىيحيو ءطْيَسُق َنباو ؛ًاعفان نأ ملعلا لهأ نم لاجر ينربخأ :بهو نبا لاقو
 اذه لزي ملو :اولاق .ناتضيح ِةَمألا ُةَّذِع :اولاق «نيعباتلاو لَو هللا ٍلوسر ٍباحصأ نم دحاو ريغو
 .نيملسملا لمع

 هللا يضر َقيّدّصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع ءدْعَس نب ماشه ينربخأ :بهو نبا لاق
 .ناتضيح ِةَمَألا َةَِّع : :لاق مهنع

 نكلو و هللا لوسر ْنَع ةَنُس هملعن الو «لجو زع هللا باتك يف سيل اذه نآ عم : مساقلا لاق

 «ريمألا لوسرل هيف ملاسو مساقلا ٌلوقو «هنيعب ثيدحلا اذهل مّدقت دقو ءاذه ىلع ِساّنلا ٌرمأ ىضم دق
 مل ولو :اولاق . نوملسملا هب لمع نكلو لو هللا لوسر ِةنُس الو هللا باتك يف سيل اذه نإ : هل لق

 .هب ىفكل «رمع نب هللا دبعو «تباث نب ٍديزو «دوعسم نباو ءرمع ُلوق الإ ةلأسملا يف نكي

 فصن اهل نولعجت الو «باذعلا فصن اهيلع نولعجت :هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق يفو

 .ريظنلاب ريظنلا قاحلإو «يناعملاو ةسيقألل ةباحصلا رابتعا ىلع ليلد ؛ةصخرلا
 حصي ال :لاقو هيف مزح نبا نعط «عرفلاو لصألا يف ةيرهاظلا لوقل ًافلاخم رثألا اذه ناك املو

 هأَّرَج امنإو ادوعسم نبا لثم نع فيكف «سانلا ٍضْرُع نم لجر ىلع ديعب اذو :لاق .دوعسم نبا نع
 نع «ةريغملا نع ءرمعم نع قازرلا دبع هاور .ةنع يعخنلا ميهاربإ ةياور نم هنأ «هيف نعطلا ىلع

 :هوحنو ةمقلعك هَّللا دبع باحصأ هنيبو هنيب ةطساولا نكلو هللا دبع نم عمسي مل ميهاربإو «ميهاربإ

 وهف «هنع نالف لاق :تلق اذإو «هنع دحاو ريغ هب ينثدح دقف ؛هللا دبع لاق :تلق اذإ : ميهاربإ لاق دقو

 ءًامهّتُم طق مسي مل «تاقث ةمئأ هللا دبعو ؛ميهاربإ نيب نأ : مولعملا نمو .لاق امك وأ ءُتْيَّمَس نمع

 :ليق امك اوناكو ؛ءالبن ءالجأ ةمئأ ِهَّللا دبع نع مهنع ذخأ يذلا هخويشف ءالوهجم الو ءاحورجم الو
 دنع هتوبث يف فقوتي مل ؛ هللا دبع لاق : ميهاربإ لاق اذإ ثيدحلا يف قود هل نم لكو «ةفوكلا جْرُس

 هّللا دبع نع ميهاربإف ؛هلوقب تبثلا انل لصحي ال هّللا دبع لاق : لاق ول «هتقبط يف نمم هريغ ناك نإو

 هللا يضر ةباحصلا نيبو ءالؤه نيب طئاسولا نإف ءرمع نبا نع كلام ريظنو ءرمع نع بّيسملا ٍنبا ٌريظن

 نبا َعّدَو «ةّئبلا مهاوس َنوُمَسُي الو .مهقدصأو ,مهقثوأو «سانلا ّلَجَأ نم اوُدِجُو مهْوّمَس اذإ مهنع

 ءهلوسر ِةَّنُسو هللا باتكب ملعأ مهو «رمع نباو ءديزو «ّرمع فلاخي فيكف «ةلأسملا هذه يف دوعسم

 مومع ىلإ لب ءنسح الو «حيحص ثيدح ىلإ الو «ةتبلا بحاص لوق ىلإ ال ؛نيملسملا لمع فلاخيو
 نائثإلاو دحاولا هب رفظي ىتح «هعضوم الو .هتلالد ىفخت امم وه سيل هَةّنَألا عيمج دنع رهاظ هرمأ
 .لاحملا نيبأ نم اذه «سانلا رئاس نود

 تايآلا قايس ٌتلمأت اذإ مث «ًادج تلاطل ةمألا ةَّدِع فيصنتب نيعباتلا نع راثآلا ركذن انبهذ ولو
 تقلل » : :لاق هناحبس هنإف «رئارحلا لوانتت امنإو ءامإلا لوانتت ال اهّندجو ءدّدهلا ركذ اهيف يتلا
 زل رونو للأب َّنمْوُم مك نإ َنهِماَعَيأ ف هلأ َقَلَح ام َنَمْتْكَي نأ نخل لي الو ْوَرم ةقلف نشب سبت

 :هناحبس لاق نأ ىلإ 0 :ةرقبلا] 4و نوََع ىلا ل َّنَو اطكضإ اكذارأ نإ َكِلد ىف نهب نس نم
 الك ولأ ود اهتم الأ منح ني هَل كوخ ذخ انيق الأ 16ج نأ ةّلإ اني نوبت آكم أودت ل مصل لِي الت
 اهديس ىلإ ةمألا ءادتفا نإف «ءامإلا نود رئارحلا قح يف اذهو «[؟74 :ةرقبلا] « هرب ْتدَنفأ اهي اَمِلَع حاج



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجالا يف :لصف لقحلا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نأ آَمِهلَع حان ال اَتل نإ ربع ار حكدت بح ُدْنَب ني مل لي الك َو اَهَتَلَط نوط :ىلاعت لاق مث ءاهيلإ ال
 ىلإ وه امنإ ءدقعلا وهو «ةمألا قح يف روكذملا عجارتلاو ءامهيلإ كلذ لعجف «[770 :ةرقبلا] «آعَجاَرَي

 َنِدلاَول : :ةافولا ةدع يف هناحبس هلوق كلذكو ءاهيلو نذإب اهيلإ هلإف «ةرحلا فالخب ءاهيلإ ال اهديس

 هيف َنَمَك امي دْكَسَلَع انج ام َنْهَلَجأ َندََب ادب ارَْعَو ٍرَُْأ ُهَسْبَ بأ نهب ستي اهنأ ةوُمَدَيو كَ
 ٌدَّنبلا اهسفن يف اهل لعف الف «ةمألا امأو «ةرحلا قح يف وها امنإ اذهو 147[0 :ةرقبلا] 4 وعم ؟ نهض

 امك ءاهيف نايوتسيف «لمحلا عضو ةدع امأو .لدبو عرفف ءرهشألا ةدع امأو . ةيلصألا ةدعلا يف اذهف

 باتكل قفاومو ءهقفلا ضحم وهو «نوملسملا هب لمعو «نوعباتلاو هِي هللا لوسر ٌباحصأ هيلإ بهذ

 نع ِهِكي هللا ٍلوسر باحصأ مُهْقو «كلذ يف فلاخم ةباحصلا يف فرعي الو ءاهيلع ٌّدحلا فيصنت يف هللا

 قيفوتلا هللابو «نيرُحأتملا نم َّذَش ْنَم ِمهَق نم ىلوأ هللا

 «نيريس نب دمحم نع الإ فلسلا نم دحأ نع ةّدهلا يف ةمألاو ةرحلا نيب ةيوستلا فرعت الو

 . عَن هس مدع ىلع هب ّلوقلا قّلعو «هيأر نع هب ربخأو «كلذب ْمِزِجَي ملف «نيريس نبا امأف .لوحكمو
 «رماظلا لهأ دنع لبقي ال وهو «هللا همحر دمحأ هنع هاكح امنإو ءًادنس هل ركذي ملف ءلوحكم لوق امأو

 الو وعم ةنُس مدع ىلع ُقّلعملا هدحو نيريس ٍنبا يأر الإ فلسلا نم دحأ مكعم قبي ملف ءحصي الو

 ةباحصلا نم دحأ كلذ يف هفلاخي ملو ةَعَبَتُم يمك كلذ يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نس نأ بير

 .ملعأ هللاو « مهنع هللا يضر

 هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نع ّحص دقو ءّمألا ريعامجو ةباحصلا عامجإ نوُعدَت فيك : لبق نإف
 «نسحلاو ءٍدهاجمو ءزيزعلا دبع نب ٌرمع نع كلذ حصو ءرهشأ ٌةثالث غلبت مل يتلا ٍةَم ِةَمألا ةَدِع نأ ءهنع

 ىدحإ | يف لبنح نب ٌدمحأو ءهباحصأو ؛كلامو .ٌجشألا نب ركبو «يرهزلاو ِدْعَّس نب ثيللاو «ةعيبرو

 اهلدَب نأ ىلع لدف «ثالثلا ءارقألا نع ُلّدَب ةريغصلاو ةسيآلا قح يف رهشألا نأ مولعمو ؛منع تاياورلا

 ءاذهو اذهب اْوَتْفَأ دقو «ناتضيح اهتم نإ :نولتاقلا مهسفنأب مه اذهب نيلئاقلا نأ :باوجلاف

 ِتاياورلا رثكأف .دمحأ نع تاياور ثالث يهو «يعفاشلل يهو «لاوقأ ٌةثالث رهشألاب دادتعالا يف مهلو

 هللا يضر باطخلا نب ّرمع نع نيتياورلا ىدحإ وهو :هباحصأ نم ةعامج هنع هاور ؛نارهش اهنأ هنع

 .هنع هريغو مرثألا اهركذ ءهنع

 .ةضيح ناكم رهش لك لعجف «ناتضيح ءارقألاب اهتَّدِع نأ :لوقلا اذه ٌةجحو

 يبأ ٍنب ٌيلع لوق اذهو «ينوميملاو «مرثألا هنع اهلقن ,فصنو ٌرهش اهتَّدِع نأ :يناثلا لوقلاو
 يف فيصنتلا نأ :هتجحو .هلاوقأ دحأ يف يعفاشلاو «ةفينح يبأو «بيسملا نباو ءرمع نباو «بلاط

 ديصلا ءازج يف هيلع بجو اذإ َمِرْحُملا نأ :اذهل ريظنو .ءورقلا فالخب «تفصنتف «نكمم رهشألا
 .لماك موي موص الإ هزجي مل «هناكم مايصلا دارأ نإف «هجرخأ دم فصن

 ءدنع هللا يضر رمع نع نيتياورلا ىدحإ وهو ؛ٌلماوك رهشأ ثالث اهتّدِع َّنأ :ثلاغلا لوقلاو
 .هومتركذ نميف وهو «يعفاشلل ثلاث لوقو

 ملعلل روهشلاب رابتعالا نأ روهشلاب اهدادتعا نيبو «ءارقألاب اهدادتعا نيب ءالؤه دنع قرفلاو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفل ا انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 ًةفطُت نوكي لمحلا نأل ءًاعيمج ةمألاو ةرحلا قح يف رهشأ ةثالث نودب لصحي ال وهو « ءاهمحر ةءاربب
 «لمحلا هيف رهظي نأ نكمي يذلا ثلاثلا رْولَعلا وهو :نيعبرأ ٌةغْضُم مث «نيعبرأ ًةقلَع مث موي نيعبرأ
 «ءاريتسالا ىلع رهاظ ِمَّلَع ةدحاولا ةضيحلا نإف «ءارقألا فالخب اوس ةمألاو ةرحلا ىلإ ةبسنلاب وهو
 كلم نم فرشأ تراصو ء«رئارحلا نم ًاهَبَش تذخأ دقف ُتَجّوُر اذإف «ةكولمملا ٌّقَح < يف اهب يفتكا اذهلو
 .نيتدعلا نيب اهّنَّدِع تلعجف «نيميلا

 اوفلتخا مهنأل «ةباحصلا عامجإل فلاخم وه :لاق ؛لوقلا اذه در نمو :«ينغملا» يف خيشلا لاق
 «مهتثطخت ىلإ يضفي هنأل «ثلاث لوق ثادحإ زجي مل ؛نيلوق ىلع اوفلتخا ىتمو «َنْيَلَّوَألا نيلوقلا ىلع
 نع نيتياورلا ىدحإ وه لب «ِثلاث ٍلوق ُتادحإ اذه يف سيلو :تلق .مهعيمج لوق نع قحلا جورخو
 .مهريغو مهانركذ نم نيعباتلا نم هب لاقو «هريغو بهو نبا اهركذ «رمع

 ني نمي لأر» : لاقف هباتك يف هناحبس اهنمب دقف « ضحُت ل ىتلاو ؛ةسيألا ةِ امأو : لصف
 يف سانلا برطضا دقو 4 :قالطلا] 4(ّنْضَي رك لَو ٍرُهْش أ دم َنوعَدِعَم ٌركبرا نإ بآن ني ٍضيِمْلَ
 «نيسمخلا دعب ةأرملا ضيحت ال. :لاقو ءةنس نيسمخب هَّدح نم مهنمف «ًاديدش ًابارطضا سايإلا دح
 : اهنع هللا يضر ةشئاع لوقب لوقلا اذه بابرأ جتح او .هللا همحر دمحأ نع ةياورو قاحسإ لوق اذهو
 . ٍضْيُحلا ٌدَح نم تجرح ٌةنس نيسمخ تغلب اذإ

 ةياور هنعو .دمحأ نع ةيناث ةياور هذهو «نيتسلا دعب ضيحت ال : اولاقو دنس نيِّيسب ٌةفئاط هَّدَحو

 هنعو . مجعلا ِءاسن يف نوسمخو «برعلا ٍءاسن يف نوتس هّدحف «مهريغو برعلا ٍءاسن نيب قرفلا : ةثلاث

 «ٌضورفملا ٌموصلا يضُقتو «يّلصتو موصت «هيف كوكشم مد نيتسلاو نيسمخلا نيب ام نأ : ةعبار ةياور
 الإو ءضيح وهف ءرركتو نيسمخلا دعب دواع نإ مدلا نأ :ةسماخ ةياور هنعو . ٌيقرخلا رايتخا هذهو

 .الف

 فّرْثُي هنأ :امهدحأ .ٌدعب نالوق هلو «ةدمب سايإلا ريدقت يف هل صن الف هللا همحر يعفاشلا امأو
 ءاهبراقأ ٌعيمج ربتعملا له : لوألا لوقلا ىلعف ءءاسنلا عيمج سأيب ربتعي هنأ :يناثلاو .اهيراقأ س
 ٌُتفلتخاف «براقألاب ربتعي : ليق اذإ مث ءهجوأ ةئ ةثالث هيف ؟ةصاخ اًهِيلب ءاسن وأ ءاهِتاَبَصَع 0
 ةثالث ىلع ؟ٌةداع ملاعلا يف ةأرما رصقأب وأ «ٌةداع نهرثكأب وأ ؛نهنم ٍةداع لأب ربتعي لهف «نهتداع
 كلذل له ؛هباحصأ فلتخا مث . ءاسنلا ٌعيمج ربتعملا نأ : :هللا همحر يعفاشلل يناثلا لوقلاو .هجوأ
 يف اوفلتخا مق لع ل ينائلاو . ِهَّصَّن رهاظ وهو ِءَّدَح هل سيل : امهدحأ . نيهجو ىلع ؟ال مأ ٌّدَح

 ١ :يناثلاو «دماح وبأ خيشلاو «صاقلا نب سابعلا وبأ هلاق «ةنس نوتس هنأ :امهدحأ . نيهجو ىلع
 .«لماشلا» يف عاّبصلا نباو ؛«بذهملا» يف قاحسإ وبأ خيشلا هلاق هَّنَس نوتسو

 هبا ٌدحب سايإلا َّنِس اوُدَحي ملف ءهللا همحر كلام باحصأ امأو

 ُنِقَتي ٌدَح هل سيلو ءءاسنلا فالتخاب فلتخي سأيلا :ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم ؛نورخآ لاقو
 دق ةأرملا تناك اذإف «ءاجرلا ٌُدِض ّسأيلا نأل ءاهسْفَت نم ةأرما لك سأي نأ ةيآلاب دارملاو ءءاسنلا هيف
 ناك نإو هنم سأيت ال اهريغو ءاهوحن وأ نوعبرأ اهل ناك نإو ٌةسيآ يهف هجرت ملو ضيحلا نم تسئي
 .نوسمخ اهل



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف نقلل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 الإ ُةَلَس نيتسل ُدِلَت الو «ٌةيبرع الإ ٌةَنَس نيسمخل ُدِلَت ال :لاق مهضعب نأ راكب نب ريبزلا ركذ دقو

 نب نسح نب هللا دبع نب ىسوم تدلو «ةعيبر نب هللا دبع نب ةديبُع يبأ نب ٌدنه نإ : لاقو ٌةّيشرف

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع حص دقو .ةنس نوتس اهلو مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسح
 ةعست صّيرتت اهنأ ُهَعَفر ام يردت ال اهضيح عفتري مث ؛نيتَضْيَح وأ ٌةَضْيَح تضاحف ءتقّلُظ ةأرما يف هنع

 «كلام مهنم ءاذه ىلع نورثكألا هقفاو دقو .رهشأ ةّنالث ْثّدتعا الإو ءلْمَح اهب نابتسا نإف ءرهشأ

 ُلِحَت مث «قسيآلا ةَّذِع ٌدتعت مث ءلمحلا ةدم بلاغ صّبرتت :اولاق .ميدقلا يف يعفاشلاو ءدمحأو
 نمو «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نأ يضتقي اذهو «نيعبرأ وأ «ٌةنس نيثالث تنب تناك ولو جاوزألل
 مهدنع سأيلا نأو «نيعبرألا لبقو «نيسمخلا لبق مهدنع ةسيآ ٌةأرملا نوكت ءٍِفَلُكلاو ٍفّلَّسلا نم هقفاو

 نإو ًةسيآ نوكت ال اهُريغو «نيثالث تنب تناك نإو ًةسيآ نوكت هذه لثم لب ءءاسنلل ًادودحم ًاتقو سيل
 يتلاف ءرهشأ ةعست دعب ٌةسيآ اهولعج همر ام يردت الو اهشيح عفترا نميف اوناك اذإو . نيسمخ تغلب

 نوكت نأ ىلوأ اهبراقأو اهلهأ نم اهل ٍةَّرقتسم ٍةداعب امإو هُهَعَم ٌدوعي ال هنأ ملعي ٍءاودب امإ ُهَعْفَر ام يردت

 تسيل هذه نإف ءلمح وأ ءعاضر وأ ءضرمل عفترا اذإ ام فالخب اذهو «نيسمخلا غلبت مل نإو ٌةسيآ

 .لوزي كلذ نإف سبأ

 هعاطقنا رّركتيو «ماع دعي ًاماع عطقنت نأب ءِنّقتم مولعم ٍسأّيِل ٌعفترت نأ : اهدحأ .ةثالث بتارملاف

 وأ نيعبرأ ٌتنب تناك ءاوس «نآرقلا صنب رهشأ ةثالث صبرتت هذهف «كلذ دعب قُّلطي مث «ةعباتتم ًاماوعأ

 ةعست اهِصُبرتب روهمجلاو ةباحصلا اهيف مكح يتلا نم رهشأ ة ةثالثب صبرتلاب ىلوأ يهو ءّرثكأ وأ ّلقأ
 ام يردت ال اهقالط دعب اهضيح عفترا مث «ضئاح يهو ْتقّلُظو ضيحت تناك كلت نإف «ةثالث مث رهشأ

 يضاقلا لاق اذهلو !هذهب فيكف «لمحلا ٍةدم بلاغ ِءاضقنا دعب ٍتاسيآلا مكحب اهيف مكح اذإف ءهَمفَر

 ني لل : ىلاعت لاقف «ةبيّرلا عم سيلا ركذ دق هناحبس هللا ناك اذإ :«نآرقلا ماكحأ» يف ليعامسإ
 يضر باطخلا نب رمع نع ءاج مث م :قدسنا] 4 دمك نمت يا نإ كلي نب ضيا نب

 مث «نيتضيح وأ ََضِْيَح تضاحف ُْتَقَّلُظ ٍةأرما امِّيأ :لاق هنأل «نآرقلا رهاظل قفاوم ظفل هنع هللا

 يردت ال تناك املف «رهشأ َة ٌةثالث دعت مث ءرهشأ ةعست رظتنت اهنإف ٠ اهَعَفَر ام يردت ال اهئضيح ُتعفترا

 نم ىلوأو َمزلأ كلذ عابّنا ناكو «مكحلا اذهب اهيف مكحف «بايترالا عضوم ناك ءةَّضِيَحلا َمْهَر يذلا ام

 نيثالث ىقبت اهنأ ٌةّباَش يهو اهّضيح عفتريف «نيتقيلطت وأ ًةقيلطت ُهتأرما ُقَّلَطي لجرلا نإ : :لوقي نم لوق

 نيذلا نيملسملا عامجإ نم ناك ام فلاخف ءُهْئْزلي مل نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج نإو ٌةَّدتعم َةَنَس

 نأ ٌروجي فيكف ءاهِيَذِع يف ةأرملا ٍتماد ام ٍبألاب قحلي ٌدلولا نأ ىلع َنيِعِوَجُم اوناك مهنأل ءاْوَضَم

 ام تاجوزلا ٌماكحأ اهجوز نيبو اهنيب نوكيو «نيتقيلطت وأ ٌةَقيلطت ُهَتأرما قّلطي لجرلا نإ :ٌلئاق ٌلوقي

 نم تلج اهنأ يتالطلا ةَّذِع رهاظو قَحْلَي مل دلوب تءاج نإف ؟اهريغو ٍةنَراوملا نم اهتَّدِع يف ثماد
 ؟مزلي ال دلولاو ٌةَّدتعُم ةأرملا ٌنوكت فيكف «ُدلولا هنم نوكي يذلا لوخدلا

 ال اهَيَّدِع ءانثأ يف ٌةباترملاو «ناتنس لمحلا ةدم رصقأ هدنع نإف «ةفينح يبأل هنم مازلإ اذه :تلق

 هدم نأ الإ ؛ءاوس ديدجلا هلوق يف يعفاشلا مزلي وهو «هب ٌدتعتف ٍسايإلا َّنِس َعلبت ىتح ِةَّدِع يف لازت
 .هنم اهتَّذِع يف يهو ُهْقَحْلَي مل اهّدعب هب تءاج اذإف «ٌنيِنس ٌميرأ هدنع لمحلا

 «ءاجرلا كلذكو «ظونقلا كلذكو «ضعب نم ٌرثكأ هّضعب نوكي ٌُسأيلاو : ليعامسإ يضاقلا لاق



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز ١11 انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 يف ىنعملا نم رهظي ام ردق ىلع لزنأ ءيش هنم ليق اذإف «هيف مالكلا عسّنُي اذه لثمو ءنظلا كلذكو
 يبئاغ نم تسئيو ءأربي ال هنأ هدنع بلغألا ناك اذإ ءيضيرم نم ُتْمِدَي دق :لوقي ناسنإلا نأ كلذ نمف
 ناكل ءهنم ٌتسئي دق :هّضيرم تام وأ ؛ةبئاغ تام اذإ لاق ولو ءُّمَدْقَي ال هنأ هدنع بلغألا ناك اذإ

 الجو تنك :لوقي نأ لثم ءهمالك يف هل دصق ام ىنعم نّيبتي نأ الإ ءِدِهِجَو ريغ ىلع سانلا دنع ٌمالكلا
 ام رثكأ نأ الإ .ههبشأ امو اذه ىلع مالكلا فرصنيف «سأيلا عقو تام املف ءتومي نأ ةفاخم هضرم يف
 ملعي عم اطلاو سئايلا نم دحاو سيلو ؛نوكي ال هنأ سأيلا دنع ٌبلغألا وه اميف نوكي امنإ سأيلاب ظفلي

 20 ككنلا نم ُدوَمْلَو» :ىلاعت هللا لاقو «نوكي ال وأ نوكي ءيشلا كلذ نأ ًانيقي

 نم ٌةدعاقلاو «ٍسأيلا ّدِض ءاجرلاو ء[١6 :رونلا] 4ٌةَيِزي تَحْيبَتُم ريَم كرْجَباَيِي َْعَسَي نأ ٌعاَتْج كرهّيَع

 هلل لاقو . اهيف نوبغري ال جاونألا نأ ايف سانا دنع بلغألا نأ ربغ عون نكمي دق ءاسنلا
 ًانيقي نوملعي سيلو «سأيلا ُهْبِش طونُقلاو 18 :ىروشلا] 4طن اَم ٍدَسَب نم كَمْ لِي ىلا َْهَو : ىلاعت
 1 اَإ َهََعل : ىلاعت هللا لاقو .هؤاطبإ لواطت نيح مُهَلَحَد سأيلا نكلو ؛نوكي ال ّرطملا نأ

 هيف ناك اوسأيتسا نيذلا مه ّلسرلا نأ ٌركذ املف ٠ :فسوي] نون هاج اوبك دق منَ اًولَكَ
 هللا دنع نم مهيتأي امنإ كلذ يف نيقيلا نأل هونقيتسا نيقي ريغ نم ٌنسأي مهّبولق لخد مهنأ ىلع ليلد

 اوثك امي شتت الك نما ده نم الإ َكمَرَك ني تيزي نأ ٌمتأ ع لإ يأت » : جون ةصغ يف يام لان احل

 :فسري] 4اني أوَُلَح هن أوثّمّيسا اَنْ :فسوي ةوخإ ةصق يف ىلاعت هللا لاقو [دوح] 2(4) ترمي ولَمَتي

 نب ماشه نع كلام انثدح ءسْيَوُأ يبأ نبا انئّدَح دقو .نيقيب سيل مِهَّسْأي نأ ىلع رهاظلا لدف ٠
 عمطلا نأ سانلا اهُيأ َّنُمْلْعَت :هتبطخ يف لوقي ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ «هيبأ نع «ةورع

 . عمطلا ءازإب سأيلا رمع لعجف .هنع ىنغتسا ءيش نم سني اذإ ءرملا نأو «ىنغ َسمأيلا نأو هرْفُق
 :ةقان فصي ءامدقلا نم لجرل ًارعش دشنُي لّدعملا نب دمحأ تعمسو

 سائكل ايفيِبظلاَكاهئرْيَص سابَعلاوِيَبدْلَت ْنِم ُهَرْفَص
 ِساَيَوْعَمط م َنِيَبٌسمَئلاَف2 ساسن لاب تشل َمَسَمَنأويدَت

 سأيلا ءازإب عمطلا لعجف

 :لاق «ليبحرش نب مالس نع «شمعألا نع «مزاح نب ريرج انثدح «برح نب ناميلس انئدحو

 ّنِم اسأيَت الد :لاق مث ءائيش انمّلع : الاق لَك ئيبنلا ايتأ امهنأ هدلاخ نب ءاوسو دلاخ نب ٌةّبَح عمس
 . ”هيطغيو هللا قوي مث ٌةَرْشَق ِْيَلَع ع سيل رم َُلوُي دبع لك نإ ٠ امُكسوُؤُر ْتَرَهْرَهَت ام ٍرْيَخلا

 ابأ اي :مزاح يبأل كلملا دبع نب ٌماشه لاق :لاق «ةنييُع نبا انئدح هللا دبع نب يلع انئدحو
 نأ نم رثكأ اذهو :لاق .سانلا يديأ يف امم يسأيو «هللاب يتقث ٍلام ٌريخ : لاق ؟كّنام ام «مزاح

 . ىهتنا . ىصحي

 نم نهيفو ؛تغلب نإو ٌضيحت ال ْنَم ٌنهيف لب «ةرمتسم ةداع كلذ يف ءاسنلل سيلو :انخيش لاق

 رثكأ نأ ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو رم ةنسلا يف ٌضيحت ىتح اهئارقأ نيب ام دعابتي ًاريسي ًاضيح ٌضيحَت
 نوكيو ءرهشلا عُبَر ّنضحَيو ٌةرم رهش لك ّن ّنَضِحَي ءاسنلا ٌبلاغو ىل َّدح ال نيتضيحلا نيب رهطلا

 .«بيرقتلا» يف امك لوبقم «ليبحرش نب مالس هيفو «(4176) هجام نباو «579/7 دمحأ هجرخأ )١(



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف 111 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «فافجلا اهيلإ عرسي ْنَم ّنهنمو ءاهتبوطر ٍةلقل ةددعتملا روهشلا رهطت نم نهنمو .هعابرأ َةثالث ّنُمرهط
 اهيلإ عرسي ال نم نهنمو .نيعبرألاو لب «نيسمخلا نود اهل ناك نإو هنم سأيتو ءاهضيح عطقنيف
 ولو «تقوب سأيلا ٌُديدحت ِةَنَّسلا الو باتكلا يف سيلو :لاق .ضيحت يهو نيسمخلا زواجتف «فافجلا

 نم نغلبي يئاللاو :ليقل كلذ ريغ وأ ةنس نوتس وأ ةنس نوسمخ اهل ْنَم ضيحملا نم ةسيآلاب دارملا ناك
 .نسئي :لقي ملو ءاذكو اذك نسلا

 امك ءٌدسئاي كلذ لبق اهُضيح عفترا نم اولعج مهنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نع تبث دقف ءًاضيأو

 :قالطلا] 4َنَميب ىِتّلَو : لاق هئاحبس هنإف ًاضيأو .قفتم ريغ َّنِهِسأِيب تقو يف فلتخم دوجولاو . . مدقت

 صخ دق هناحبس وهو ؛ّنهِسأي ةفرعم يف ءاوس اهريغو ةأرملا تناكل «دودحم تقو هل ناك ولو «[5

 يتلا يه ضيحت يتلاف [4 : :قالطلا] ضي ْرَل ِيَّلأَول :هلوقب نهصخ امك ءنسني يئاللا نهنأب ءاسنلا
 :يأ «نبترا نإ : لقي ملو ء[4 :قالطلا] رميا نإ :لاق هناحبس هنإف «بايترالا فالخب اذهو أيت
 نبا ىور امك ءريسفتلا لهأ ةعامج هيلع يذلا اذه ال اذه وهف «هيف متككشو :نهمكُح يف متبترا نإ

 نع «فيرط نب فرطم نع .هل ظفللاو «نيُعَأ نب ىسومو ءريرج ثيدح نم «''”هريسفت» يف متاح يبأ
 ءاسنلا هدِح يف نولوقي ةنيدملاب اسان نإ !هلا لوسر اي :تلق : لاق ء«بعك نب ّيِب نع ءملاس نب ورمع

 لف زةررحلا هذه يف هناحبس هللا لزنأف «لامحألا ٍتالوأو ٌرابكلاو ٌراغصلا نآرقلا يف هللا رُكْذَي مل ام
 نهج لامكلا ُتَدوأَو نسي ل لاو رهف ُدَنَلَت ٌنْمَدِهَه يبا نإ كن ني ٍضيمْلا نب نمي

 د اهتّدع تضق دقف ُتعضو اذإف ءاهلمح ٌمضت نأ نهادحإ لَجأف [4 : :قالطلا] 4 نُهَلَمح

 :اولاق ءءاسنلا ةَّدِع يف ةرقبلا يف يتلا ةيآلا هذه تلت ام ِةَئيِدَملا لهأ ْنِم ًاسان نإ هللا لوسر اي : تلق

 ٌتاوذو «ضيحلا اهنع عطقنا دق يتلا ٌرابكلاو ٌراغصلا :نآرقلا يف َنركْذُي مل دَدِع ءاسنلا ِدَدِع نم يقب دقل

 :قالطلا] 4ك نإ بكد نم تيتا يني لأنو: ىرصُفلا ءاسنلا يف يتلا تلزنأف :لاق «لمحلا
 ٌروجعلا ًةسيآلا ينعي كيلي ني ٍضِحَمْل ( ني َّنْنيَب ىتلأو» : ىلاعت هلوق يف ريبج نب ديعس نع ىور مث [4

 :ىلاعت هلوق يفو . ءيش يف ءوّقلا نم هذه تسيلف ؛ةضيحلا نع ْثَدَعُف يتلا ةأرملا وأ « ضيحت ال يتلا

 اوملعت مل «شنبنأ ف نإ# :دهاجم نعو ءرهشأ ةثالث نهتدعف متككش نإ : ينعي «ةيآلا يف ربت نإط
 4 رْثَْيَرَأ نإ# :ىلاعت هلوقف .رهشأ ٌةثالث نهّتدعف ءضحَت مل يتلا وأ «ضيحلا نع ْثَدَعُك يتلا ةدِع

 نم ىلع هتمعنل نايب وهف «مكل هانيب دقف هيف متككشو «َنُهَمْكُح اوملعت ملو نهمكح نع متلأس نإ : ينعي
 . ملعلا بلط نع ضرغعُملا فالخب «بيّرلاو كشلا نم هدنع ام لوزيل ؛كلذ هيلع بلط

 وأ «ةرشع يتنثا وأ رشعل ضيحُت نم نهنم لب «ضيحلا ءادتبا يف نيوتسي ال ءاسنلا نإف ءًاضيأو

 دوجولاو «ٍسأيلا ٌنِس وه يذلا ضيحلا ٌنِس رخآ يف نيوتسي ال كلذكف .كلذ نم رثكأ وأ ؛ةرشع سمخ
 يتلاك لؤَحلاب وأ «رهشأ ةث ةئالثب دتعت له ءضِحَت ملو تغلب نميف اوعزانت مهنإف ءًاضيأو .كلذب دهاش

 .دمحأ نع ناتياور هيفو ؟هَعْفَر ام يردت ال اهضيح عّمَترا

 «ًادح اهب دادتعالل بجوملا رغّصلل اولعجي ملو ءرهشأ ةثالئثب دتعت اهنأ ىلع روهمجلاو :تلق
 .دمحلا هللو ءرهاظ وهو :ًادح روهشلاب دادتعالل بجوملا ٍرّبكلل نوكي ال نأ بجي كلذكف

 ّنْعَضَي

 )١( يربطلا اذكو 40 7417 5437/1 «ريثك نبا ريسفت» رظنا 177/17 155.



 (4) دابعلل ريخ يده يف داعملا داز نقل انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 ُمومع هيلع َّلد امك ءاقافتا لُخدي مل وأ ءاهب لخد ًءاوس ءتوملاب ٌبجتف «ةافولا ٌةدِع امأو :لصف
 نأل «ىّمسم ناك اذإ ٌرِقتسي ٌقادّصلا نأ ىلعو «لوخدلا َلبق ناثراوتي امهنأ ىلع اوقفتاو «ةنسلاو نآرقلا
 .ةدعلا تبجوو ءرهّملا رقتساو ءاثراوتف «ماكحألا هب تّرقتسا ٍدقعلا ءاهتنا ناك امل ٌتوملا

 :نيتلأسم يف اوفلتخاو

 دحأ يف يعفاشلاو «ةفينح وبأو ٌدمحأ هبجوأف «ىّمسم نكي مل اذإ لثملا رهم ٌبوجو : امهادحإ

 ةنسلا يف ءاج امك ؛ كو هللا ٌلوسر هبوجوب ىضقو ءرخآلا لوقلا يف يعفاشلاو كلام هبجوُي ملو ءهيلوق

 «سايقلا ضحم وه ناكل ٌةنسلا هب درت مل ولو . . مدقت دقو قشاو تنب ْعْوْرَب ثيدح نو ةحيرصلا ةحيحصلا

 .ةدعلا بوجوو «ىمسملا ريرقت يف ٍلوخَّدلا ىرجم يِرْجْأ توملا نأل
 نالوق هيفو ؟اهب لوخدلاب تبثي امك «مألا ٍتومب ةبيبرلا ٌميرحت تبثي له :ةيناثلا ةلأسملاو

 .دمحأ نع تاتياور امهو «ةباحصلل

 ةدع فالخب «ٍلوخدلا لبق بجت اهنإف «محرلا ةءاربب ملعلل تسيل هيف ةدعلا نأ :دوصقملاو

 .قالطلا

 اذه ىلع ٌدِروُأو .محرلا ةءاربل يه :ليقف ءاهريغو ةافولا ةدع ةمكح يف ُنمانلا برطضا دقو
 :ةريثك هوجو لوقلا

 .ةافولا يف لوخدلا لبق اهبوجو :اهنم

 .ةأربتسملا يف امك «ةضيح اهيف يفكي محرلا ٌةءاربو ؛ءورق ٌةثالث اهنأ :اهنمو

 . اهريك وأ اهرغصل اهمحر ةءاربب عطقُي نم قح يف رهشأ ةثالث بوجو :اهنمو
 نيهجول دساف اذُهَو ءهانعم لقعُي ال ديعت وه :لوقي نم سانلا نمو

 . مهرثكأ وأ سانلا نم ٌريثك اهلقعي مل نإو ةمكج هلو اّلِإ مكح ةعيرشلا يف سيل هنأ : امهدحأ
 دلولاو نيجوزلا قح ةياعر حلاصملا نم اهيف لب ؛:ةضحملا تادابعلا نم تسيل ددعلا نأ : يناثلا

 . حكانلاو

 «جوزلا قحل ةياعرو «حاكنلا ءاضقنال مرح يهف ةافولا ةدع امأ :لاقُي نأ باوصلاو :انخيش لاق

 هل يذلا دقعلا اذه قحل ًاميرح ةدهلا تلعجف ءجوزلا قحل ةياعر ةافولا ةدع يف اهنع ىفوتملا ٌّدُحَت اذهلو
 نأ ىرت الأ ءناحكانلا لصتي الو «يناثلا حاكنو لوألا حاكن نيب لصف هذهب لّصحيف «نأشو رطخ

 َّنه ايندلا يف هجاوزأ نأل ءلوسرلا صتحخا اذْهبو «هدعب هؤاسن مرح ءهقح مظع امل كو هللا لوسر
 ءاهنع ىفوتملا تررضت اهجوز ٍريغب جوزتت نأ ةأرملا ىلع مرح ول هنإف «هريغ فالخب ةرخآلا يف هججاوزأ
 «كلذ ىلع ةدومحم تناكل «لوألا ٍدالوأ ىلع تميأت ول نكلو «لوألا نم اهل ًاريخ يناثلا ناك امبرو

 «ةبابّسلاو ىطسولاب أموأو ءوَماَيِقلا ّمْوَي ِنْيئاَهَك ءنْيّدخلا ُءاَعْفَس ٌةاَرْماَو انأ» : ثيدحلا يفو ءاهل ًابحتسم

 اذإو . "«اوُنام وأ اوُناَب ىَّتَح اَهَل ماكي ولع اَهَسْفَن ُتَسَبَحو ِلاَمْجو ٍبِصْنَم ُتاَذ اًهِجْوَر ْنِم تمآ ٌةاَرما

 اهففخف ءةنس صرت ةيلهاجلا يف تناك دقو ءاهُضَب ةرثت ةدم نم ّلقأ الف ءًامئاق اهميرحتل يضتقملا ناك

 . مهق نب ساهنلا فعضل فيعض ٍدنسب يعجشألا كلام نب فوع ثيدح نم «(0154) دواد وبأو 754/1 دمحأ هجرخأ (1)



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف ا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «حورلا خفنُي اهيف :لاق  ارشعلا لاب ام :بيسملا نب ديعسل ليقو «رشعو رهشأ ةعبرأب هناحبس هللا

 .كلذ ىلإ م جتحي مل اذإ جوزلا قح ُءاضقو ؛هيلإ جاتحي ثيح محرلا ٌةءارب ةدملا هذهب لصحيف

 دعب بجت امنإ اهنأل «كلذب اهّليلعت نكمُي ال هنإف «تلكشأ يتلا يهف «قالطلا ةدع امأو :لصف

 هللاو لاقيف ؛لثملا ٌرهم هيف طقسيو ؛ىمسملا هيف ٌفّضنتي اذهلو «حاكنلل عطق ٌّقالطلا نألو ءسيسملا

 :باوصلل قفوملا

 «دلولل قحو هلل قحو ؛جوزلل ٌّنح اهيفف ؛ةعجرلا نم اهيف ُجوزلا نكمتيل تبجو قالطلا ةدِع
 «لزنملا اهتمزالم بوجول هللا حو «ةدعلا يف ةعجرلا نم نُكَمَتَِل ءجوزلا قحف .يناثلا حكانلل قحو
 الو «هبسن َعيضَي الثل دلولا قحو . ةفينح يبأ بهذمو «دمحأ ٌصصوصتم وهو «هئاحبس هيلع ضن امك

 ىلع لديو ٍءثروُتو ُثِرَن ةجوز اهنوكل ةدعلا نمز ةقفنلا نم اهل امل «قأرملا ٌقحو :نيئطاولا يأل ىردُي

 وست نأ لق ني َنُهْوشَتْلَط دك ٍتتئمؤُمْلا ُرْمحْكَت اذ اوما ندا اًماتي» : : ىلاع وق جوزلل قح ةدملا نأ

 نأ ىلع ليل « ولع ْنِم َنهِنَلَع مك امن : ىلاعت هلوقف [4 :بازحألا] © اهتوُدنعَت َوَذِع ني َّنِهِتلَع مُكَل امك

 لعجف [؟؟+ :ةرقبلا] 4َكِلَك يف نير نحل َنهلوُمَو# :لاق هناحبس هنإف ًاضيأو «ةأرملا ىلع لجرلل ةدعلا
 ٌةدم تلاط ءرهشأ ةثالث وأ ءورُق ةّنالث ةدهلا تناك اذإف ءهل قح اذُهو «ةدعلا يف اهّدرب ٌّقحأ جوزلا

 رظنيل رهشأ ٍةعبرأ صبرت يلْؤُملل هناحبس لعج امك ؟اهحرسُي وأ ءاهكسمُي له ءهرمأ يف َرظْنيِل صبرتلا
 هل لعج ءيلْؤَملا نكل .يلؤملا رييختك قلطملا ٌرييخت ناكو ؟قلطُي وأ ءءيفّيو كسمُي له ءهرمأ يف

 .مهرمأ يف اورظنيل ءرهشأ ٌةعبرأ رييستلا ةدم لعج امك ءرهشأ ةعبرأ

 اذإ ّنهَجوَْأ نكي نأ َنُهوُلْسَس الف َّنهَلجُأ َضَلِم هس 0 اًدإَو# :لاق هناحبس هنأ ءَكِلُذ نيبُي امو

 ألاء يف لجألا موو هه ءاهتالاو ٌلوصولا وه :لجألا ٌعولبو 9١[ :ةرقبلا] «فورْلِب مب وص
 هيف مث «هتفراشمو هثبراقم 7[2 :قالطلا] # ينورعَمب نشرنا ّنهلجَأ نعل اذ : ىلاعت هلوق يفو هّنزواجم

 نم وأ ءاهنم مدلا ٍعاطقنا وأ «ةئلاثلا ةضيحلا يف ُنعطلا وهو «نامزلا نِم ٌدح هنأ :امهدحأ ؛نالوق

 ٌروهمج هلاق امك ٌلاستغالا وهو ءاهّلعف وه لب :ليقو ءاهل ًاوردقم نوكي الف ءاذه ىلعو «ةعبارلا
 ُلاستغالاف ءاهسفن نم هنكمت نأ اهل لحيو ءاهؤطو جوزلل لحي لاستغالاب هنأ امك اذُهو «ةباحصلا

 :لاوقأ ٌةعبرأ كلذ يف سانللو .ءطولا وه يذلا حاكتلا يفو ءدقعلا وه يذلا حاكنلا يف طرش مهدنع

 .رهاظلا لهأ نِم ٌلوقي ْنَم هلوقي امك ءاذُه يف الو ءاذهل يف ال ءًأطرش سيل هنأ :اهدحأ

 .مهنع هتياكح مّدقت امك «ةباحصلا ٌروهمجو دمحأ هلاق امك ءامهيف ظرش هنأ : يناثلاو

 .يعفاشلاو كلام هلاق امك ءدقعلا حاكن يف ال ءطولا حاكن يف ظرش هنأ :ثلاثلاو

 هعاطقناو «ةالص ٍتقو يضمب رهطلاب ممكحلا وهو ءهماقم ٌموقي ام وأ ءامهيف طرش هنأ :عبارلاو

 لجأل ناك اّلِإو ءاهل هئطو لجأل اهّلسغ ناك اهلسغ لبق اهعجترا اًذإف «ةفينح وبأ هلوقي امك «هرثكأل

 اَِإَك نهي يح َنُهُوَرْفت اَلَو» : ىلاعت هللا لاق امك :هّمامتو ضيحلا لامك ققحتب لاستغالابو «هريغل اهلج

 تضم اذإف «ءورُق ةّنالث صئرتت نأ اهرمأ هناحبس هللاو [19؟ :ةرقبلا]) ذأ ُككرمأ تح ْنِم ىرْشُؤأك نر
 غولب دنع جوزلا رّيخ «جوزلا نم ُنيِبَت نيءرقلا بيقع اهنإ : لقي مل هناحبس وهو ءاهلجأ تغلب دقف ٌةّثالثلا

 ءاضقنا دنع هنأ  مهنع هللا يضر ةباحصلا همهف امك نآرقلا رهاظف «حيرستلاو كاسمإلا نيب لجألا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لنضلح انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجالا يف :لصف

 غولب نوكيف اذه ىلعو «ناسحإلاب حيرستلا وأ ,ءفورعملاب كاسمإلا نيب جوزلا رّيَخُي ةثالثلا ءورقلا

 ىلاعت هلوقك اذهو ءاهلامكتساو ةدملا ءافيتساب نوكي لب «نيمسق نوكي ال ًادحاو نآرقلا يف لجألا

 انج الذ َنُهَلَجأ َنْدلب اًدّهل :هلوقو 1١[ :ماعنألا] «أنل َتلََل ىلا البل (َنكيَول : رانلا لهأ نع ًارابخإ

 اهنأ هتنراقم وه لجألا غولب نإ :لاق نم لمح امنإو 1174 :ةرقبلا] 4مم َّنهِيشنَأ : َنلَمك ايف دْكَلَع
 لح اذإف «هريغل لحت مل ام اهب ّقحأ نوكي امنإو ءاهتعجرب ٌّقحأ ٌجوزلا ىقبي ال باطخلل َّلِحَت نأ دعب

 نآرقلاو «هريغل ُلِحُت لجألا غولبب اهنأ نظ اذه أشنمو . باطخلا نم ًابطاخ وه راص اهب جوزتي نأ هريغل

 نأ امإف ءاهلجأ تغلب اذإ اهنأ ركذو «ءورُ َةّنَألُث صبرتت نأ اهيلع لعج ُنآرقلا لب ءاذه ىلع لدي مل

 «قالطلا ٌبيقع حيرستلا وأ كاسمإلا ملف هتاحبس ركذ دقو . ناسحإب حرسُت نأ امإو ءفورعمب كسمُت

 اًدإَو9 :هناحبس لاق مث ؛[5؟4 :ةرقبلا] 4قَسَع اب خيرت وأ ٍنوْرْعَم اكاَسْمِإَم ّناَنّرَم ُقَلظلاال :هناحبس لاقف

 لوألا اهجوزب اهججّوزت وه اذهو 7 :ةرقبلا] 4و نك نأ قسم 6 نركب كَم ةسزا ملط

 غولب دعب اهنأ نآرقلا يف سيلو «جوزلا قحل ٌدٌكؤم نهلضع نع يهنلاف ءاهب ٌّنحأ ناك يذلا قلطملا
 حرس نإف «ناسحإب حرسُي وأ «فورعمب كسمُي نأ امإ ءلاحلا هذه يف هنأ هيف لب «باطُحلل ُّلِحّت لجألا
 ةثالث ءاضقنا وهو اهلجأ تغلب اذإ اهنأ ةنيب نآرقلا ةلالدف ءاذه ىلعو «باطُحلل ٍلئنيح تلح «ناسحإب

 نم ٌحكنتو لستغتف اهحرسُي نأ امإو «هدنع لستغتف لستغت نأ لبق اهكسمُي نأ امإف «مدلا عاطقناب ءورق
 نأ هداهتجا ٌةياغ نوكي امنإ مهدعب ْنَم نأو :مهنع هللا يضر ةباحصلا مهف ٌردق فرعُي اذهبو «تءاش

 .هولاق ام فرعيو ؛هومهف ام مهفي

 غولبب رييختلا دِّيَق ملق «لستغت مل ام ةدملا هذه عيمج يف اهّعِجتري نأ هل ناك اذإف :ليق نإف

 ؟لجألا

 تناكو ءراظتنالا :صيرتلاو «جوزلا ٌقح لجأل ةصبرتم تناك ةدعلا ةدم يف اهنأ نيبتيل :ليق

 نيب يلْؤُملا رّيُخ امك ءاهرخآ ىلإ ةدملا لوأ نم هل تباث ٌرييختلا اذهو ؟اهحرسُي وأ اهكسمُي له «ةرظتنم

 حيرستلا نكل «ىرحأو ىلوأ هلبق هرييخت ناك لجألا غولب دنع هرّيخ امل انهو «قالطلا مدعو ةئيفلا

 .ةدعلا يف يه كلذ لبقو «لجألا تغلب اذإ نكمُي امنإ ناسحإب

 فالخ ىلع لدي نآرقلا ٌرهاظ نكلو ؛ةدعلا يضقنت نيح اهيف ٌرثؤم ناسحإب اهحيرست نإ :ليق دقو
 «ةدملا لوأ نم ٌتباث كرتلا اذه نأ ٌمولعمو «لجألا غولب دنع ناسحإب حيرستلا لعج هناحبس هنإف «كلذ

 هدم اهسبح ٌكلمي ناك هنإف « ءاهنع هدي عقرو «لجألا غولب دعب اهلهأ ىلإ اهّئاسرإ َحيرستلا نأ ٌباوصلاف

 ا ءاهسيح هل ناك اهكسمأ نإ ذئنيحف اهلجأ تغلب اذإف ؛ةدعلا

 نهم اود ود نب نه كل اتا : سيسملا لبق ةقلطملا يف ىلاعت هّلوق اذه ىلع لديو «ناسحإب
 ءايلاسرإ اهليبس ةيلخت نأ َمِلْعَق «ةدع الو ليمجلا حارسلاب رمأف 0544 :بازحألا] «ايمج اًمِلَرَس َنُهوَُيسَو

 اهقيلطت مت دق ٌُنوكي حارسلاو قالطإلا اذِهِبو «باهذلا نم اهنكم اذإ : ةقانلاو ءاملا حّرس :لاقي امك

 هنوك عم ناكو ءاهحرسُي نأو اهكسمُي نأ هل ناك كلذ لبقو ءأمات قالطإلا نكي مل كلذ لبقو ءاهّتيلختو

 :ءايشأ اذه دّيؤيو ءهلجأل ءورق ةثالث صبرتلا لعجو «صبرتلا ةدم هريغ نِم اهب ٌّنحأ لعج دق ؛ًاقلطم

 «نافع نب نامثع هب ّرقأو «ةنسلا هب تتبث امك «ةضيح ةعلتخملا ةدع لعج عراشلا نأ : اهدحأ

 َعامجإ «هخوسنمو هخسان» يف ساحنلا رفعج وبأ هاكحو «مهنع هللا يضر رمع نباو «سابع نباو



 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف لضم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌريرقت يتأيس امك «ًاليلد هنع نيتياورلا حصأ يف لبنح نب دمحأو «قاحسإ بهذم وهو «ةباحصلا
 ءاربتسا لب «ةدع اهيلع نكي مل ؛ةعجر ةعلتخملا ىلع نكي مل املف «ىلاعت هللا ءاش نإ برق نع ةلأسملا

 ةدعلا ليوطتل ىنعم الف ءاهكاسمإب ٌّنحأ نكي ملف ءاهّسفن تكلم «تنابو هنم تدتفا امل اهنأل «ةضيحب

 .ءاربتسالا درجم يفكيف ءاهمحر ةءاربب ملعلا ٌدوصقملا لب ءاهيلع

 امك جوزت مث «ةضيحب أربتسُت امنإ اهنأب ةنسلا تءاج دق برحلا راد نِم ةرجاهملا نأ : يناثلا

 . يتأيس

 نآرقلا يف قالط لكو «ةثلاثلا الإ لوخدلا دعب ًائئاب ًاقالط اهل ٌعرشي مل هناحبس هللا نأ : ثلاغلا
 امأو .ةمكحلا هذهل هعرش يذلا قالطلا اذه يف ةثالثلا ءورقلا ركذ امنإ هناحبس وهو ءىعجرف اهاوس

 .ةضيح هيف عورشملاو «ثالثلا نم بوسحم ريغ ًاعلُ لب ءًاقالط اهؤادتفا سيلف «ةيدتفملا

 :نيتروصب مكيلع ضِقتني اذهف :ليق نإف

 . اهتعجر نو اهججوز نكمتي الو «ءورق ٌةثالث ٌُدتعت اهنإف ءاهقالط ددع تقوتسا نمب : امهادحإ
 نم «نئسلا» يف امك «ةئسلاب ءورق ٌةثالث اهتدع نإف «دبع وأ رح تحت تقتع اذإ ةريخملاب :ةيناثلا

 نأ تّرِمأ :""9ةهجام نبا نئس» يفو .2”ةرحلا ةدع ٌدتعت نأ ةريرب تَرِمُأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 . اهيلع اهجوزل ةعجر الو ضيح ثالث ٌدتعت
 ًاميرح لم لب ؛جوزلا ةعجر لجأل ضيرتلا هيف ٌبجي ال ةجوزلل مّرحملا قالطلا نأ :باوجلاف

 ءاربتسالا درجم دعب جوزتت نأ اهل غوس ول هنإف ؛هيلع اهميرحت ةدم ليوطتب جوزلل ٌةبوقعو «حاكنلل
 اهدوع ريسيت ناكف «هنودب وأ ليلحتلا دصق ىلع امإ «ةعرسب اهقلطُيو يناثلا اهجّوزتي نأ نكمأل « ةضيحب

 امنإ هللا ىلإ لالحلا ٌضغبأ يذلا قالطلا نأل هل ةيوفع ةثلاثلا دعب هيلع اهمرح عراشلاو «قلطملا ىلإ
 مامت نم ناكو «هريغ ًاجوز َحكنت ىتح ةثلاثلا دعب ةأرملا مّرحو «ُثالثلا وهو «ةجاحلا ردق هنم حابأ
 ال قالطلا نم ةرم لك يف اهنإف «هب اهيلع ٌررض ال اذُهو «ءورق ةثالث صبرتت ىتح ٌحكدت ال اهنأ ةمكحلا
 «ةمرحملا ثالثلا عقوُي مل امل ؛هتحلصم يف ًارظن كانه ٌُصيرتلا ناكف «ءورق ةثالث صّبرتت ىتح حكنت

 اهصبرت لعجو هُنبيبح هيلع تمرح نأ :ءايشأ ةثالثب َبِقوُع هنإف «هتبوقع مامت نم ثالثلاب ٌصبرتلا انهو
 ءاهيف بوغرملا هتجوزب بغارلا جوزلا ًةوظح هٌريغ اهب ىظحي ىتح هيلإ دوعت نأ زجي ملو ءءورق ةّنالث
 هل لجت ال ةثلاثثا دعب هنأ ْمِلع اذإف ءهل هوركملا هللا ىلإ ضيغبلا عاقيإ ىلع ةملؤم ةبوقع كلذ نِم لك يفو

 قوذيو .هتليسع ّقوُدَت نأ دب الو «جوزلا كلذ ديب رمألا نأو «رخآ جوزب جوزُتو « صبرت دعب الإ

 جوزلا نأ ٌمولعمو «هرايتخاب ال اهرايتخاب الإ هيلإ دوعت الف ءاهنم ّسسأيي نأ دوصقملا نأ ّمِلُع ءاهتليسُع

 يف مهحلاصمل ًاببس هلعجو «هدابعل هللا هعرش يذلا ٌحاكنلا وهو ةبغر حاكن حكن دق ناك اذإ يناثلا

 الف هتأرما ُكِسمُي لب ؛لوألا لجأل اهقّلطُي ال هنإف «دادولاو ةمحرلا لوصحل ًابيسو «داعملاو شاعملا

 ٌقرتفي امك «قالط وأ ٍتومب اهل يناثلا ٌقارف قفت تا اذإف «هيلإ اهدوع يف ٌرايتخا سانلا نم دحأل ريصي

 امأو .«ةرحلا ةدع١ ظفل نود سابع نبا ثيدح نم :(؟77؟7) دواد وبأ هجرخأ امنإو «ةشئاع ثيدح نم ظفللا اذهب هرأ مل (0)

 .دعب امف وأ (777078) «دواد يبأ نئس# رظنا . فلتخمف ةشئاع ثيدح

 .نوقئوم هلاجرو حيحص هدانسإ :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ءةشئاع ثيدح نم :«(7077) هجام نبا هجرخأ (؟)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نقلمت انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف

 «ةادتبا لجرلا ةقلطم حاكن لجرلل حابُي امك ءاهٌحاكن لوألا قلطملل حيبأ ءناجوز امه ناذللا ناجوزلا
 نيتعيرشلا فالخب «عئارشلا عيمج ىلع ةَئويهملا ةلماكلا ةعيرشلا يف هناحبس هللا همّرحُي مل رمأ اذهو

 ةعيرش يفو ءأدبأ لوألل َلِحَن مل ٌرخآ جوزب تجوزت ىتم اهنإ :ليق دق ةارؤتلا ةعيرش يف هنإف ءانلبق
 هوجولا لمكأ ىلع ةلضافلا ةلماكلا ٌةعيرشلا هذه تءاجف «ةتبلا اهقلطُي نأ هل سيل هنإ :ليق دق ليجنإلا
 نع تبث «ةرطفلاو لقعلاو ءاهّلُك عئارشلل ًانيابم ٌليلحتلا ناك امل اذهلو ءقلخلل اهحلصأو اهنسحأو

 ءامهيلع هتنعل عوقوب ىلاعت هللا نع رّبحَح امإ ءامهل لك هنعلو ,'"”هل لّلَُملاو ٍلْذَُملا نمل :ةلكي ئبنلا
 .رئابكلا نم هنأو «هميرحت ىلع لدي اذهلو «ةئعللاب امهيلع ءاعُد وأ

 ىلع ؛لوألا ىلع اهميرحت ديكأت مامت ني قالطلا اذهل يف ثالثلا ءورّثلا باجيإ | نأ :دوصقملاو
 ةقلطملا نأ ىلإ ؛هريغو «زاجيإلا» ُبحاص ' ””يِضَرُفلا نابللا نبا بهذف «عامجإ | ةلأسملا يف سيل هنأ

 اذإ :ةلأسم :لاقف :ىلعي يبأ يضاقلا نب نيسحلا وبأ هنع هركذ «ةضيحب ءاربتسا ٌريغ اهيلع سيل ًاثالث
 :نايللا نإ لاقو «ءاثإلا تاوذ نم تناك ذإ ارا الث هتف «لوخدلا دعب ًاثالث هتأرما لجرلا قلط
 ملو 1190 :ةرقبلا] 4و دم َنيِْشنأِإ رتب ُتَلطْلَول : ىلاعت هلوق انّليلد «ةضيحب ءاربتسالا اهيلع
 ناك عاّرِن هيف ناك نإ :لاقف ؛فالخلا توبث ىلع هغي يروست قلعو ءلوقلا اذه ىلع مالسإلا خيش فقي

 اذه ٌمزالو :لاق مث ؛ًاهجوتم ًالوق ءاربتسالا الإ ة ! ةرثخملا ةقتعملا ىلع الو ءاهيلع سيل هنأب ٌلوقلا
 .هلاق ادحأ ملعن ال اذهو : لاق .ةثلاثلا ةقلطلا دعب ةدع ىلإ حلاتحت ال ةسيآلا نأ :لوقلا

 ال نمم تناكو «ًاثالث هتجوز ٌلجرلا قّلط اذإ : :ةلأسم :لاقف «نيسحلا وبأ فالخلا ركذ دقو
 :ىلاعت هّلوق انليلد ءاهيلع ةدع ال هنأ نابللا نبال ًافالخ رهشأ ٌةثالث اهتدهف مره وأ رغصل ٌضيحت

 . هْرْصَي رك لاو رهن ُدئكت ندم تبر نإ كلن ني ٍضيَِمْلا نب نمي ىّلات»
 ءاهيلع عمجي مل ولو اهفلاخم زجي مل ؛ءارقأ ةثالث هذه ىلع نأب ةنّشلا تضم اذإو : :انخيش لاق

 اهنأ ءاملعلا هنم مهف دق «؛يّدَتْعا١ : سيق ِتنب ةمطافإ كك هلوقو : لاق ؟عامجإ ةئسلا عم ناك اذإ فكيف
 هنأ «ساطوأ ايابس يف ديعس يبأ ثيدح يف امك :تلق .ةدع ىمسُي دق ءاربتسالا نإف «ءورق ةثالث دتعت
 تضقنا اذإ لالح مكل نهف :يأ : لاق مث ءايابسلاب 1 : :ءاسنا] ؟هَسْيلا نم ثكَسْختْلَو» : ىلاعتهلوق رسف

 ثالث دتعت نأ ٌةريرب تّرأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتيدح امأف :لاق .ةدع ءاربتسالا لعجف «نهت
 ةدع نأ لعج نمو :ٌّتلق .راهطألا ءارقألا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع بهذم نإف «ركنم ثيدحف «ضيح
 ٌقيقش وه يذلا علخلا نأل «ةضيح هدنع اهلك خوسفلا ةدِع ٌنوكت ىلوألا قيرطبف «ةضيح ةعلتخملا
 :هوجو نم ىرحأو ىلوأ خسفلاف «ءورق ةثالثب هدنع ٌدادتعالا هيف بجي ال هب ةبشأو قالطلا

 .هوحنو عاضرل خسفلا فالخب ؛هٌددع هب صقتني ًاقالط علخلا لعجي ءاهقفلا نم م ًاريثك نأ : اهدحأ

 ءاهعجارو «هدرب ٌةأرملا تيضرو «ضوعلا در اذإ جوزلا نإ :نولوقي هقفاو نمو روث ابأ نأ : يناثلا
 .خسفلا فالخب كلذ امهلف

 خسفلا فالخب «ديدج دقعب اهتدي يف اهجوز ىلإ ةأرملا ٌعوجر هيف نكمُي علُحلا نأ :ثلاغلا

 .ه407 ةنس ىفوتم هللا دبع نب دمحم وه (1) .407 ص هجيرخت مدقت )١(



 انتلدا ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصف نقلحل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «ةضيحب ءاربتسا اهيفكي ىلوألا قيرطي هذهف ؛هيلإ اهدوع نكمُي ال ثيح ةيمرحم وأ ءددَع وأ عاضرإ
 نيلوقلا ٌحصأ ىلع ةينازلاو ةعلتخملاو «ةرجاهملاو ةيبسملاك ءاهمحر ةءاربب ملعلا ٌدرجم دوصقملا نوكيو
 .دمحأ نع ناتياور امهو «ًاليلد امهيف

 اهيف ةأرمللو «جوزلا لجأل ةيعجرلا ةَّدِع نأ نئابلاو ةيعجرلا ةدع نيب قرفلا نيِبُي اممو :لصف

 ُقلطملا اهَلّقْنَي نأ زوجيف ةجوزلا ىنكسك يه له ءاهانكُس نكلو «نيملسملا قافتاب ىنكسلاو ةقفنلا

 نع صوصنملا وه يناثلا اذهو .نالوق هيف ؟ُجَرْخُت الو ُجُْرْخَت الف «لزنملا اهيلع نيعتي مأ ءءاش ثيح
 .دمحأ باحصأ ضعب ٌلوق وهو «يعفاشلا لوق :لوألاو .نآرقلا لدي هيلعو «ةفينح يبأو دمحأ

 ايضارت ولو ءاهنع ىفوتملا ىنكس سنج نم ةيعجرلا ىنكُس نإف «نآرقلا هب ءاج ام :باوصلاو
 هل ٌجوزلاف ءاهيلع الو ءاهل ىنكُس ال اهنإف «نئابلا فالخب كلذك اهيف ةدعلا نأ امك ءزجي مل اهطاقسإب
 . «ىتُكْس الو ِكل َةَقَفْن ال» : سيق تنب ةمطافل لِي يبنلا لاق امك ءجرخت نأ اهلو ءاهجرخُي نأ

 الف هلل ٌقح يه مأ «ةنئاب ةدحاو اهقلطي نأب اهطاقسإ كلمي جوزلل قح يه لهف :ةعجرلا امأو
 الب علُحلاب ايضارت نإف امهل قح يه مأ «ةيعجر تعقو ةنئاب ةقلط قلاط ِتنأ :لاق ولو ؟اهطاقسإ كلمي
 تاياورلا ىدحإو «ةفينح يبأ بهذم :لوألاف :لاوقأ ةثالث هيف ؟هيف ةعجر الو ًانئاب ًاقالط عقو ضرع
 ةياورلاو «كلام بهذم :ثلاثلاو .دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو «يعفاشلا بهذم :يناثلاو .دمحأ نع

 .دمحأ نع ةئلاثلا

 ةقلط اهَقّلْطُي نأ هل سيلو ءاهطاقسإ ىلع اَمِفَنَي نأ امهل سيل ىلاعت هلل قح ةعجرلا نأ :باوصلاو
 .قافتالاب ضوع الب حاكنلا خسفب ايضارتي نأ امهل سيل هنأ امك «ٌةجوزلا تيضر ولو ةنئاب

 الإ اذه لهو ءدمحأو كلام بهذم يف نيلوقلا دحأ يف ضوع ريغب ٌعلخلا زوجي فيكف :ليق نإف

 ؟ضوع ريغب حاكنلا خسف ىلع نيجوزلا نِم ٌقافتا
 ءًاخسف ناك اذإ امأف «ًاقالط ناك اذإ ضوع الب علُخلا نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ زّوجُي امنإ :ليق

 دعب ةرم اهنيبي نأ ىلع اقفتي نأ زاجل ءاذه زاج ولو :لاق .هللا همحر انخيش هلاق «قافتالاب ٌروُجَي الف

 ءاهالعج ثالثلا نيب ةقرفلا العجي نأ ادارأ اذإ امهيلإ رمألا نوكيو «قالطلا ددع ّصقُْنَي نأ ريغ نم ةرم

 «قالط الب اهنيبي نأ «قالط الب ينداف :تلاق اذإ اذه نم ٌمزليو «ثالثلا نم اهالعجي مل ءادارأ نإو

 هنأ هنومضم نإف «عنتمم اذهو ءًانئاب هلعجي نأ ءاش نإو ءًايعجر هلعجي نأ ءاش نإ هتلأس اذإ ًاريخم نوكيو
 لعجي نأ ٌنيِب لجرلا ريخي نأ عنتميو ءاهمرحُي مل ءاش نإو «ةئلاثلا ةرملا دعب اهمرحُي نأ ءاش نإ ءريخُي

 بابسأو لجلا ٌبابسأ رشابُي نأ هلو ءهل نيحابم نيب ريخُي امنإ نكلو «ًامارح هّلعجي نأو «ًالالح ءيشلا
 «ةدحاو دعب ةدحاو قالطلا هل عرش امنإ هناحبس هللاو «ميرحتلاو ليلحتلا سفن ًءاشنإ هل سيلو ؛ميرحتلا
 هّسفن عبتتف «قالطلا ىلع هتلمح يتلا ناطيشلا ٌةعزن َلوزتو مدني الثل ةدحاو ةرم هعاقيإ هل عرشي ملو
 هنيعب ٌروذحملا اذه ناكل ءءادتبا ةنئاب ةقلط اهقلطي نأ عراشلا هكلم ولف «ًاليبس اهيلإ دجي الف «ةأرملا

 «هتعجار تءاش نإ اهديب ٌرمألا ىقبي هنإف «كلذ ىبأت دابعلا حلاصم ىلع ٌةليتشملا ٌةعيرشلاو ء«ًادوجوم
 ًةاعارمو «ًاناسحإو هنم ًةمحر ةأرملا ديب ال جوزلا ٍديِب قالطلا لعج هناحبس هللاو ءالف تءاش نإو

 .نيجوزلا ةحلصمل

 دي نع ٌرمألا ٌجرخي نأ امأو .اهقارفو هعم مايقلا نيب اهريخيف «هرايتخاب اهرمأ اهكلمُي نأ هل معن



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفل انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف :لصق

 عراشلا نإف «كلذ كلمي الو «ةعجرلا نِم هّقح طقسُي نأ هل سيلف ءنكمي ال اذهف اهيلإ ةيلكلاب جوزلا

 «ثالثلا عمج هكلم الو ءثالث نم رثكأ هكلمي مل اذهلو هب ررضتي الو «هكلم هعفني ام دبعلا كلمي امنإ

 ةأرملا كلم الو «عبرأ نم رثكأ حاكن هكلم الو «هيف عقاوملا رهطلاو ضيحلا نمز يف قالطلا هكلم الو

 نولعجي فيكن ءًاماَيِق مهل هللا َلَمَج يتلا مُهلاوأ ءاَهقْشلا اوُتْوُي نأ لاجرلا هناحبس ىهن دقو «قالطلا
 نإف ءاهديب ةعجرلا نوكت ال اهديب ٌقالطلا نوكي ال امكف «ةعجرلاو قالطلا يف نهيلإ عاضبألا رمأ

 «نئابلا ٌّقالطلا كلمي ال ناك اذإو ءاهرايتخا ىلع ًةفوقوم ٌةعجرلا ىقبتف ءالف تءاش نإو هتعجار تءاش
 .نئابلا يف هنم ىوقأ مرحملا قالطلا يف مدنلا نأل ءىرحأو ىلوأ ًءادتبا مرحملا ٌقالطلا كلمي ال نألف

 ال هنإ :لوقي نأ همزل ءثيدحلا ءاهقف ٌلوق وه امك ْنَِت مل اهب ىتأ ولو «ةنابإلا ُكِلمي ال هنإ :لاق نمف
 .اهُّتعجر هل ناك اهعقوأ نإو .اهّتعجر هل نأو «ىرحألاو ىلوألا قيرطب ءادتبا ةمرحملا ثالثلا كلمي

 يذلا ميرحتلا ٌتابثإ ٌكِلمي فيكف ؛ةعجرلا طاقسإ كلمي ال ناك اذإف ءةئئاب ةدحاو قلاط تنأ :لاق نإو

 ؟ةباصإو جوزب الإ هدعب دوعت ال

 هكلم هتاحبب هللا نإف «مزالب كلذ سيل :انلق .نيتننا دعب ولو هكلمي ال هنأ اذه مزالف :ليق نإ
 ءاش نإ مث ءاهتدع ضقنت 7 مل ام اهتعجرب قحأ نوكيو ؛ةدحاو قلطي نأ وهو ؛نيعم هجو ىلع قالطلا
 جورتت نأ الإ هيلإ دوعش الو ؛هيلع تمرح اهعقوأ نإ هنأ ربخأو «ٌةدحاو هل ىقبيو «كلذك ةيناثلا قلط

 مدقت ريغ نم ًامات ًاميرحت ءادتبا اهمرحُي نأ هكّلمُي مل ؛هايإ هكلم يذلا وه اذهف ٠ ءاهقرافُيو اهبيصُيو «هريغ

 .قيفوتلا هللابو .نيتقيلطت

 نب نامثع بهذم اذه نأو «ةضيحب دتعت اهنأ ةعلتخملا يف للي هللا لوسر مكح انركذ دق :لصف

 .انخيش اهراتخا ءهنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأو «هيوهار نب قاحسإو «سابع نباو «نافع

 ١ . اهدانسإب كلذب ثيداحألا ركذن نحنو
 ىيحي نب دمحم يلع وبأ ينربخأ .ةعلتخملا ةدع يف باب :'”«ريبكلا هئنس» يف :يئاسنلا لاق

 نع «كرابملا نب يلع انثدح «يبأ انثدح ءَنادّبَع وخأ نامثع نب زيزعلا دبع ناذاش انثدح «يزورملا

 نأ هتربخأ «ءارفع ِنِب ذّوعم ٌتنب عّيَبُر نأ ءنمحرلا دبع نب دمحم ينربخأ :لاق ءريثك يبأ نب ىيحي
 اهوخأ ءاجف ؛يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج يهو اهدي ٌرسكف «هتأرما برض سامش نب سيق نب تبا
 ّلخو ,كيلع اهل يذلا ذُح» :لاقف «تباث ىلإ لك هللا ٌلوسر لسرأف لَو هللا لوسر ىلإ هيكتشي

 . اهلهأب قحلتو «ةدحاو ةضيح صبرتت نأ كي هللا لوسر اهرمأف معن :لاقف «اهليبس
 نبا نع ؛يبأ انربخأ :لاق «يمع ينثدح :لاق دعس نب ميهاربإ نب دعس ُنِب هللا ٌديِبُع انربخأ

 :اهل تلق :لاق ءذّوعم ِتنب عّيَبُر نع «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابُع ينثدح :لاق «قاحسإ

 ال :لاق ةدعلا نِم ٌىلع اذام ٌتلأسف «نامثع ُتج مث «يجوز نم ُثعلتخا :تلاق «كّئيدح ينيثدح
 ءاضق كلذ يف ب امنإو : :تلاق .ةضيح يضيحت ىتح نيثكمتف كب دهع ٌتيدح ّنوكي نأ الإ َكَِلَع ةدع

 "”هنم تعلتخاف «سامش نب سيق نب ِتباث تحت تناك «ةّيِاَغَملا ميرم يفك هللا لوسر

 )١( «ىبتجملا» يف وهو «(0141) مقرب 417/5.

 ) )7.يوق هدانسإو 81/5 «ىبتجملا» يف وهو «(20541) يئاسنلا هجرخأ



 اهنع ىفوتملا دادتعاب 2و هللا لوسر مكح ركذ لف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌلوسر لعجف ءهنم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ «هنع هللا يضر سابع نبا نع ٌةمركع ىورو
 نع «ناطقلا رحب نب يلع نع ءزازبلا ميحرلا دبع نب دمحم نع دواد وبأ هاور .ةضيح اهنَّذِع هلي هللا

 دبع نب لمحم نع : يذمرتلا هاورو . ةمركع نع ؛ رار نب دمع نع «رمعم نع «فسوي نب مانع

 سايقلا ىضتقم وهف «ةباحصلا ٍلاوقأل ٌقفاومو قي لا لوسر ءاضقو ةئسلا ثجوم هنأ امك اذه ١

 «ةرحلاو «ةأربتسملا ةمألاو ةيبسملاك ؛:ةضيح هيف تفكف «محرلا ةءاربي ملعلا درجمل ٌءاربتسا هنإف

 . كنت نأ تدارأ اذإ ةينازلاو ةرجاهملاو

 ةأرملاو «قلطملا ةحلصمل ءورق ةثالث ةيعجرلا ةدِع لعج هتمكح مامت نم عراشلا نأ مدقت دقو

 .هنع باوجلاو «ةمكحلا هذه ىلع ضقنلا مدقت دقو «ةعجرلا نامز لوطيل

 اهجوز يفوت يذلا اهلزنم يف اهنع ىفوتملا دادتعاب كي هللا لوسر مكح ركذ
 تءاش ثيح اهدادتعاو ةتوتبملا جورخب همكحل فلاخم ٌريغ هنأو ءهيف يهو

 ديعس يبأ تخأ كلام تنب ةعيرُقلا نع «ةرجُع نب بعك ٍِتنب ٌبنيز نع :«ننسلا» يف تبث

 يف جرخ اهجوز نإف «ةردُح ينب يف اهلهأ ىلإ ٌعجرت نأ هلأست قو هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ «يردُخلا

 ىلإ عجرأ نأ كو هلا لوسر ُتلأسف «هوُلتقف مهقحل موُدقلا فرطب اوُناك اذإ ىتح ءاوُقَب بأ هل دب ٍدْبْعَأ بلط

 ٌتْلُك اذإ ىتح ٌتجرخف ؟ معنا : لي هللا ٌلوسر لاقف «ةقفن الو ءهُكِلمَي ب نكسم يف ينكرتي مل نإف « «يلهأ

 ًةصِقلا هيلع ٌثددرف ؟ «ِتلُق فيك» :لاقف هل ٌتيعدف يب رمأ وأ يناعد ءدجسملا يف وأ ةرجحلا يف

 ٌتددتعاف :تلاق هُهَلَجَأ ٌُباَتكلا َعلْبَي ىَّبَح كنْيَب يف مكما» :لاقف :تلاق «يجوز نأش نم ٌتركذ يتلا

 «هب ىضقف هتربخأف «كلذ نع ينلأسف ّيلإ لسرأ «نامثع ناك املف :تلاق ءًارشعو رهشأ ًةعبرأ هيف

 7 ةعبتاو

 فورعم روهشم ٌتيدح اذه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 «ةلوهجم هذه بنيز نإف «تبثي ال ثيدحلا اذه :مزح نب دمحم وبأ لاقو .قارعلاو زاجحلا ءاملع دنع

 لوقي هريغو هللا همحر كلامو «ةلادعلاب روهشم ريغ وهو بعك نب قاحسإ نب دعس ريغ اهّئيدح وري مل

 حيحص ثيدح ثيدحلاف «حيحص ٌريغ دمحم وبأ هلاق امو .ديعس :لوقي نايفسو «قاحسإ نب دعس : هيف

 .هبهذم هيلع ىنبو ءهب جتحاو ؛««هتطوم» يف كلام هلخدأو «قارعلاو زاجحلا يف روهشم

 نم هذه ٌبئيزو ؟اذام ناكف ءهدنع ٌةلوهجم معنف «ةلوهجم بعك تنب بنيز نإ :هلوق امأو

 نبا اهركذ دقو «ديعسب سيلو «بعك نب قاحسإ نب دعس اهنع ىور «ديعس يبأ ةأرما يهو ؛تايعباتلا

 نب دعس ٌريغ اهنع وري مل :ينيدملا نب يلع ُلوق دمحم ابأ رغ يذلاو .«تاقثلا» باتك يف نابح
 دبع يتثدح «قاحسإ نبا نع «يبأ انثدح «بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا دنسم» يف انيور دقو .قاحسإ

 نب َبنيز هتمع نع «ةرجٌُع نب بعك نب دمحم نب ناميلس نع «مزح نب رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا

 .نسح ثيدح وهو )١186(« يذمرتلاو (؟778) دواد وبأ هجرخأ )١(

 مكاحلا هححصو ؛149/17 يئاسنلاو )7١71(. هجام نياو )١7١4(« يذمرتلاو 5700((2) دواد وبأو 2041/7 كلام هجرخأ (؟)

 .يلهذلا نع هحيحصت مكاحلا لقنو «يبهذلا هرقأو 57



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لنفف اهنع ىفوتملا دادتعاب إي هللا لوسر مكح ركذ

 هللا يضر ًايلع ُسانلا ىكتشا :لاق ءديعس يبأ نع ءيِردُخلا ديعس يبأ دنع تناكو ةرجُع نب بعك
 ٍتاَد يف ُنَشْحَأل هن هللاوك ءايَِع اوُكشَت ال ُنماَنلا اهّبأ ا :لوقي هّيعمسف ءابيطخ لَ ُيبنلا ماقف ءهنع
 اهيف نعطُي ملو «تاقثلا اهنع ىورو «يباحص ٌّتحت تناك ةيعبات ةأرما هذهف "لا ٍليِبَس يف وأ هللا

 .هوححصو اهثيدحب ةمئألا جتحاو «فرحب

 نب ىيحي نع ءروصنم نب قاحسإ لاق دقف «ةلادعلاب روهشم ريغ قاحسإ نب دعس نإ :هّلوق امأو
 يف نابح نبا هركذو «حلاص :متاح وبأ لاقو .ةقث :ًاضيأ ينطقرادلاو ءًاضيأ يئاسنلا لاقو .ةقث :نيعم
 ُنباو «يدرواردلا زيزعلا ٌدبعو «يروثلا ٌنايفسو «ديز نب ٌدامح :سانلا هنع ىور دقو :«تاقثلا» باتك

 «ليعامسإ نب , متاحو «هنم ٌربكأ وهو «يرهزلاو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو ؛سنأ نب كلامو «جيرج

 .ًاقافتا هب جتحُي اذه لثمو «ةتبلا حرج الو حدق هيف ملعُي ملو «ةمئألا نم مهاوس قلخو «سيق نب ُدوادو

 « ”'قازرلا دبع ىورف «ةلأسملا هذه مكح يف مهدعب ْنَمو مهنع هللا يضر ٌةباحصلا فلتخا دقو

 اهنع ىفوتملا يتفُت تناك اهنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا نع «رمعم نع
 .ةرمع يف ةكم ىلإ هللا ديبع نب ةحلط اهنع لق نيح موُنلك ْمأ اهتخأب تجرخو ءاهتدع يف جورخلاب

 هللا لاق امنإ :لاق هنأ سابع نبا نع .ءاطع ينربخأ «جيرج نبا انربخخأ :قازرلا دبع قيرط نمو

 ثيدحلا اذهو . ”تءاش ثيح دتعتف ءاهتيب يف دتعت :لقي ملو ءًارشعو رهشأ ًةعبرأ دتغت : لجو زع

 نع ؛ججرج نبا نع «ةنييع نب نايفس انثدح :لاق :ينيدملا نب يلع نإف «سابع نبا نم ءاطع هعمس

 ّنهْشنَأب نصري اون أ َْوَيَو كس نتي َنِدَلاَول :ىلاعت هللا لاق :لوقي سابع ّنبا ٌتعمس :لاق «ءاطع
 هلاق :نايفس لاق .تءاش ثيح دعت «نهتويب يف َنْددَتْعَي : لقي ملو 4 :ةرقبلا] 4 يشكو ٍرْبْدآ َدَمبن

 . انربخأ امك جيرج نبا انل

 ٌدتعت :لوقي هللا دبع نب ٌرباج عمس هنأ ءريبزلا وبأ ينربخأ «جيرج نبا انثدح :قازرلا دبع لاقو
 , ©9تءاش ٌثيح اهنع ىّفوتملا

 بلاط يبأ نب يلع نأ «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «يروثلا نع قازرلا دبع لاقو

 .نهتدع يف نهنع ىّثوتملا ٌلَحَرُي ناك «هنع هللا يضر

 الاق ءءاطعو سواط نع «رانيد نب ورمع نع «ملسم نب دمحم نع ءًاضيأ قازرلا دبع ركذو
 .ناتيبتو نالقتنتو «ناّروتعتو ِناَبحَت اهنع ىفوتملاو ةتوتبملا : ًاعيمج

 «*تدتعا َنيأ اهنع ىقوتملا رضي آل :لاق ءاطع نع «جيرج نبا نع ًاضيأ ركذو

 جّرخت اهنع ىّنوتملا :ًاعيمج الاق ءءاثعشلا يبأو ءاطع نع «رائيد نب ورمع نع :ةنييُح ُنبا لاقو
 .تءاش ثيح اهتدع يف

 .نسح هدانسإو :45/7 دمحأ هجرخأ )١(

 . ملسمو يراخبلا طرش ىلع هدانسإو )2١7١05« مقرب ()

 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع هدائنسإو )١7١801(« قازرلا دبع هجرخأ ()

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو )١7١864(«2 قازرلا دبع هجرخأ (4)

 0075049 17039 2 17003) «فنصملا» يف راثآلا هذه (0)



 اهنع ىفوتملا دادتعاب لَو هللا لوسر مكح ركذ لنفشر (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نع ءاطع ٌتلأس :لاق ءملعملا بيبح نع ؛يفقثلا ٍباَّمولا دبع انثدح «ةبيش يبأ نبا ركذو
 .كلذ لثمب ٌلوقي نسحلا ناكو .معن :لاق ؟امهتدع يف ناَبْحَتَأ ءاهنع ىّثوتملاو «ًاثالث ةقلطملا

 اهنع يفوت امل محازُم ةأرما نأ ؛ميكح يبأ نب نينح نع «ةعيهل نبا ينربخأ :بهو نبا لاقو
 كرارقب يقحلا لب :اهل لاقف ؟يتدع ّيضقنت ىتح ثكمأأ «زيزعلا دبع نب رمع تلأس «ةرصانخب اهجوز
 .اهيف يدتعاف «كيبأ رادو

 يفوت لجر يف لاق هنأ يراصنألا ديعس نب ىيحي نع «بويأ ُنِب ىيحي ينربخأو :بهو نبا لاق
 اهجئوز أوت ُثيح نعت نأ تبحأ نإ :لاقف «راد طاطسُقلاب هلو ءراد اهب هلو «هّتأرما هعمو ةيردنكسإلاب

 عجرتلف اهيف دتعتف ؛طاطسُملاِب هرارقو اهجوز راد ىلإ عجرت نأ ُْتّيحأ نإو «دتعت
 دبع نب ملاس ٌتلأس :لاق «جشألا نب ريكُب نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأو :بهو نبا لاق

 ٌمجرت وأ ءاهجوز اهنع يفوت ثيح دتعت :لاق ؟ىفوتيف دلب ىلإ | اهجيوز اهب جرخي ةأرملا نع رمع نب هللا
 .مهّلُك رهاظلا لهأ ٌبهذم اذهو ءاهتدع يضقنت ذةنت ىتح اهجوز تيب ىلإ

 هناحبس هللا نأ يهو ءامهادحإ انيكح دقو «سابع نبا امهب جتحا «ناتجح ٍلوقلا اذه باحصألو

 انثدح : "واد وبأ هاور ام :ةيناثلاو .نيعم ناكمب اهرمأي ملو ءرشعو رهشأ ةعبرأ دادتعاب اهرمأ امنإ
 :ءاطع لاق :لاق «حيجن يبأ نبا نع «لبش انثدح ءدوعسم نب ىسوم انثدح «يزورملا دمحم نب دمحأ

 ٌرْيَح# :لجو زع هللا ٌلوق وهو «تءاش ٌتيح دتعتف ءاهلهأ دنع اهّندع ةيآلا هذه تخسن : سابع نبا لاق
 تجرخ تءاش نإو ءاهتيصو يف تنكسو هلهأ دنع تدتعا تءاش نإ :ءاطع لاق 14٠[ :ةرقبلا] 4جِاَمرخِإ

 ءاج مث :ءاطع لاق 14٠[« :ةرقبلا] «ترأعت نات ام يف ْمُكَحِيلَع حاتج اه َىَمرَح نبل : لجو زع هللا لوقل

 .تءاش ثيح ٌدتعت «ىنكسلا خسنف ٌتاريملا

 .هيف يهو اهجوز يفوُت يتلا اهلزنم يف ُدتعت :مهدعب نّمو نيعباتلاو ةباحصلا ني ةيناث ةفئاط تلاقو
 يذ نم ةوسن در رمع نأ «بّيسملا نب ديعس نع ءدهاجم نع ءروصنم نع «يروثلا انثدح :عيكو لاق
 .نهجاوزأ نهنع يفوت ٍتارمتعم وأ ٍتاَجاح ةفيلخلا

 نامثعو رمع ناك : لاق دهاجم نع ؛جرعألا ُديمُح انربخأ «جيرج نبا انثدح :قازرلا دبع لاقو

 . "ةنيلُحلا يذو ةفحججلا نم ٍتارمتعمو ٍتاَجاح نهناعجري

 ىّنوتم ةأرما نأ «ةكيسُم همأ نع كهام نب فسوي نع «بويأ نع ءرمعم نع «قازرلا دبع ركذو
 . "ةوَلظُت يهو اهتيب ىلإ اهوُليحا :لاقف «نامثع اوتأف ,قلطلا اهبرضف ءاهتدع يف اهلهأ تراز اهنع

 ءاهجوز ةافو نِم ُدتعت ةنبا هل تناك هنأ رمع نبا نع «عفان نع .بويأ نع ءرمعم نع ًاضيأ ركذو
 . "اهتيب ىلإ ٌمجرت نأ اهرّمأ «ليللا ناك اذإف ءمهيلإ ُتّدِحَتَتَف ءراهّنلاب مهيتأت تناكو

 نب دمحم نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «كرابملا نب يلع نع «عيكو انثدح :ةبيش يبأ نبا لاقو

 مل تباث نب َديز نأو ءاهموي ضايب اهلهأ يتأت نأ اهنع ىفوتملل صخر رمُحم نأ «نابوث نب نمحرلا دبع
 .اهليل وأ اهموي ضايب يف الإ اهل صْخَرُي

 )١( قازرلا دبع هجرخأ (؟) .تاقث هلاجرو «(5101) مقرب )1501/1(.

 )( قازرلا دبع هجرخأ (5) .(17053 قازرلا دبع هجرخأ )17١54(,



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لقيت اهنع ىفوتملا دادتعاب لكي هللا لوسر مكح ركذ

 «ةمقلع نع ءيعّخَّنلا ميهاربإ نع «رمتعملا نب روصنم نع «يروثلا نايفس نع قازرلا دبع ركذو
 :دوعسم نبا لاقف «ُشِحوَتْسَن انإ :َّنْلُقَف .نهجاوزأ نهيلإ َيِعُت نادمه نم ءاسن دوعسم نبا لأس :لاق

 .©20ليللاب اهتيب ىلإ نكنم ةأرما لك ٌمجرت مث «راهنلاب ّنْعِوتجت
 ّمأ ىلإ تثعب ةأرما نأ ؛ميهاربإ نع ءروصنم نع ؛«ةناوع وبأ انثدح «لاهنملا نب جاجحلا ركذو

 يتيب نكلو معن :تلاق ؟هضرمأ هينآفأ «ةدِع يف انأو «ضيرم يبأ نإ :اهنع هللا يضر نينمؤملا ٌمأ ةملس

 .كتيب يف ليللا يفرط ٌدحأ

 نم ليس هنأ يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انأبنأ «ميشُه انثدح :روصنم نب ديعس لاقو

 ال :نولوقي «كلذ يف ءيش َّدشأ دوعسم نبا باحصأ ٌرثكأ ناك :لاقف ؟اهتدع يف جرختأ : اهنع ىَّوتملا

 . اهلحرُي  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ينعي  خيشلا ناكو «جّرخت

 الإ اهتيب يف دعت اهججوز اهنع ىّفوتملا :لاق هابأ نأ «ةورُع نب ماش انربخأ :ةملس نب ٌداّمح لاقو
 .2مهعم يوتنتف اهّلهأ يوتني نأ

 نب مساقلا نأ ؛يراصنألا وه ديعس نب ىيحي انربخأ «ميشُم انئدحت :روصنم نب ديعس لاقو

 . اهُئدي يضقنت ىتح ٌحَربت ال : اهنع ىفوتملا ىف ف اولاق بّيسملا نب ديعسو هللا دبع نب ملاسو ءدمحم

 :اهنع ىّنوتملا يف لاق امهالك «رباجو ءاطع نع ءرانيد نب ورمع نع ؛ةئييع نبا نع ًاضيأ ركذو
 . جرخت ال

 نأ سأب ال :اهنع ىّوتملا يف ميهاربإ نع «ةريغملا نع ؛حلاص نب نسحلا نع ؛عيكو ركذو
 . اهتيب نع ٌتيبت الو .راهنلاب ٌجّرخت

 اهججوز اهنع يفوُت ةأرما نأ ء«نيريس نب دمحم نع ؛ينايتخّسلا بويأ نع .ديز نب دامح ركذو
 اهانددرف :نيريس نبا لاق ءاهجوز تيب ىلإ درت نأ مهرمأي مِهلُكَف ءاولأس مث اهّلهأ اهلقتف ءةضيرم يهو
 «يعازوألاو ءمهباحصأو ؛هللا مهمحر ةفينح يبأو يعفاشلاو كلامو دمحأ مامإلا ُلوق اذهو . طَْمَن يف

 ءماشلاو زاجحلاب راصمألا ءاهقف ٌةعامج لوقّي هبو :ربلا دبع نب رمُع وبأ لاق .قاحسإو ءديبُع يبأو

 .رصمو قارعلاو

 ىضقو «لوبقلاب هنع هللا يضر نافع ُنِب ُنامثع هاقلت دقو «كلام تنب ةعيرُقلا ثيدح ءالؤه ةجحو

 ملو «لوبقلاب رصمو قارعلاو ماشلاو زاجحلاو ةنيدملا ّلهأ هاقلتو ءراصنألاو نيرجاهملا رضحمب هب
 هل لئاسلل هلوقو - ةياورلا يف ِهدّدشتو هيرحت عم كلام اذهو ءهتاور يف الو هيف نعط مهنم ًادحأ نأ ْمَلْعُي
 .هيّهذم هيلع ىنبو ؛هئطوم» يف هلخدأ دق - يبتك يف هتيأرل ةقث ناك ول :لاقف ؟وه ةقثأ : لجر نع

 وبأ لاق .نيعزانتملا نيب ٌلِصفت َةّنسلا نكلو «ةلأسملا يف فلسلا نيب َعازنلا ركن ال نحنو :اولاق
 اذإ فالتخالا نأل ءةّنسلا عم هنع ىنغتسمف عامجإلا امأو هللا دمحب ةتباثف ةّنسلا امأ :ربلا دبع نب رمع

 .ةّنسلا هتقفاو نم لوق يف ةجحلا تناك ةلأسم يف لزن

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١١١34(« ملسمو يراخبلا طرش ىلع هدانسإو .

 )0( «فئصملا» رظنا )1701/8(.



 اهنع ىفوتملا دادتعاب لي للا لوسر مكح ركذ لنضين (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لوقب اهنع ىَّثوتملا يف نوصٌخرتملا َدَحَأ :لاق «يرهزلا نع ءرمعم انربخأ : ''”قازرلا دبع لاق
 .رمع نبا لوقب عرولاو مزعلا لهأ ذخأو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 ةثرولا اهل هكرت اذإ اهيلع قَح وه لب :ليق ؟اهل قح وأ ءاهيلع ٌنح لزنملا ةمزالم لهف :ليق نإف
 اهمزلي مل «ةرجألا اهنم اوِبَّلَط وأ ؛ثارولا اهلّوح ولف ءاهل نكسملا ناك وأ ءٌررض هيف اهيلع نكي ملو'
 .لوحتلا اهل زاجو «نكسلا

 برقأ ىلإ ٌلوحتلا اهُمزلي وأ «تءاش ُتيح لوحتت نأ اهل له «لوقلا اذه ٌباحصأ فلتخا مث

 اهلّوح وأ «كلذ وحن وأ ًاودع وأ هّاقّرَغ وأ ًامده تفاخ نإف «نيلوق ىلع ؟ةافولا نكسم ىلإ نكاسملا

 نم عنتما وأ «ًايدعت ىنكسلا اهعنم وأ « ءاهُتدم تضقنا ةراجإب وأ ءاهيف عجر ةّيراع هنوكل لزنملا ٌُبحاص

 نأ اهلف ءاهلام نم الإ جت مل وأ ءهب يرتكت ام ْدِجَت مل وأ «لثملا رجأ نم رثكأ هب بلط وأ «هتراجإ
 ليصحت ال ىنكُسلا لعف اهيلع ٌبجاولا امنإو «نكسملا رجأ ُلذب اهمزلي الو ءرذع لاح اهنأل «لِقتنَ

 .يعفاشلاو دمحأ لوق اذهو «تطقس ىنكّسلا ترذعت اذإو «نكسملا

 قح ال مأ ؛ثاريملا ىلعو «ءامرغلا ىلع هب ةجوزلا مدت هن ٍةثرولا ىلع ٌّقح ناكسإلا لهف :ليق نإف

 الف «ًالئاح تناك نإ :دمحأ مامإلا لاقف هيف فلتخا عوضوم اذه :ليق ؟ثاريملا ىوس ةكرتلا يف اهل

 هيفف «ًالماح تناك نإو ,مدقت امك اهل َلْذُب اذإ لزنملا ةمزالم اهيلع نكلو «ةكرتلا يف اهل ىنكُس

 ةئرولا ىلع هب ُمّدقُت «لاملا يف تباث قح ىنكّشلا اهل نأ : يناثلاو «كلذك مكحلا نأ امهادحإ :ناتياور

 نإو ءاهتدع يضقنت ىتح اهانكس اهُعنمي ًاعيب هئيد يف رادلا عابُت ال ءلاملا سأر نم نوكيو «ئامرغلاو

 نأ اهل سيلو :ٌمكاحلا هربجأ لعفي مل نإف ءتيملا لام نم ًانكس اهل ّيرتكي نأ ثراولا ىلعف كلذ رذعت

 ٌنح ىنكسلا هذهب قلعتي هنأل ري مل هنع اهلقن ىلع ةأرملاو ثراولا قفتا نإو .ةرورضل الإ هنع َلِقتنت

 نِم تبجو اهنأل «ىلاعت هلل يح اهنإف «حاكنلا ىنكُس فالخب ءاهلاطبإ ىلع امهّقافتا زجي ملف «ىلاعت هللا
 .نيجوزلل ٌنح اهيف ةدعلاو «ةدعلا قوقح

 ىضتقم اذه ءاهلاطبإ ىلع امهقافتا زوجي الو ؛كلذك ةيعجرلا ىنكس نأ صوصنملا حيحصلاو

 تناك ًالماح «لاح لكب ىنكُملا اهنع ىّفوتملل نأ : ةثلاث ةياور هنعو ءدمحأ صوصنم وهو «ةيآلا صن

 اهبوجوو ءامهقح يف اهطاقسإو :لئاحلاو «لماحلل اهبوجو :تاياور ثالث هبهذم يف راصف «ًالئاح وأ
 . اهنع ىفوتملا ىنكس يف دمحأ بهذم ٌليصحت اذه «لئاحلا نود لماحلل

 ةدم اهيلع ىنكسلا ٌباجيإو «ًالئاح وأ تناك ًالماح اهل ىنكسلا باجيإف ءكلام بهذم امأو
 وهو «ءامرغلاو ةثرولا .نم هانكسب ٌقحأ يه :كلام لاقف ءءاركب نكسملا ناك اذإف :رمع وبأ لاق .ةدعلا
 ٌنكسملا ناك اذإو ءاهجارخإ نكسملا لهأ دارأو اهجوزل دقع هيف ّنوكي نأ الإ «ىَّفوتملا لام سأر نم

 .همالك ىهتنا . اهتدع يضقنت ىتح هنيد يف عبُي مل اهجوزل

 وأ «تيملل كلملا ناك اذإ ءامرغلاو ةثرولا نم ىنكسلاب ٌقحأ يه :كلام باحصأ نم هٌريغ لاقو
 ناك نإو تيملا لام يف اهل ىنكُس ال :«بيذهتلا» يفف «ىدأ دق نكي مل نإو ؛هءارك ىَّذأ دق ناك
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لنيضش اهنع ىفوتمل دادتعاب 2! للا لوسر مكح ركذ

 ٌصاحُتو ؛هب ٌّنحأ ٌةجوزلا نوكت الو هلام يف تيملل مزال ءاركلا :كلام نع دمحم ىوَرَو .ًارسوم

 : مهتصح ءارك يدؤتو اهتصح يف نكست نأ ٌبِحُت نأ الإ اهُججارخإ ةثروللو «ىنكسلا يف ةئرولا
 ' تناك ًالماح ىنكّسلا اهل :امهٌّدحأ :نيلوق اهنع ىفوتملا ىنكس يف هل نإف :يعفاشلا بهذم امأو

 ًانئاب ةدعلا يف نكسملل اهُتمزالم هدنع بجيو «ًالئاح وأ تناك ًالماح اهل ىنكُس ال :يناثلاو . ًالئاح وأ
 ىّنوتملل زوجي هنإف ءاهنع ىّنوتملا ةمزالم نم ُدكآ هدنع لزنملل نئابلا ةمزالمو ءاهنع ىفوتم وأ تناك
 هبجوُي الو «ٌميدقلا وهؤ هيلوق دحأ يف نئابلا يف كلذ ٌروجي الو ءاهجئاوح ءاضقل ًاراهن ٌجورخلا اهنع
 . هبحتسي لب ةيعجرلا يف

 باحصأ دروأو . نئابلا يف هبجوُي الو «ةيعجرلا نِم ٌدكآ اهنع ىَّقوتملا ٌةمزالم هدنعف ءدمحأ امأو

 هنأ ىلع نيلوقلا دحأ يف هصن عم اهنع ىّثوتملا ىلع لزنملا ةمزالم بوجوب هصن ىلع هللا همحر يعفاشلا

 :نيباوجب اوباجأو ءناَّضّنلا عمتجي فيك : :اولاقو ءًالاؤس اهل ىنكس ال

 ةرجأ ٌُثراولا مزلأ ول نكل « «لوقلا كلذ ىلع نكسملا ٌةمزالم اهيلع ٌبجت ال هنأ : امهدحأ
 . اذكه باوجلا هباحصأ ٌرثكأ قلطأو :فئيح ٌةمزالملا اهيلع تبجو «نكسملا

 وأ «ةرجألاب بلاطُت نأب ررض هيف اهيلع نكي مل ام اهيلع ةيجاو لزنملا ةمزالم نأ :يئاثلاو
 .ذئنيح طقستف «كلاملا وأ «ثراولا اهجرخُي

 الو ًاليل اهتيب ني ٌجورخلا نئابلل الو «ةيعجرلا ةقلطملل ٌروجي ال : اولاقف ةفينح يبأ باحصأ امأو

 نأ ٌقرفلاو :اولاق « ءاهلزنم يف الإ ٌتيبت ال نكلو «ليللا ضعبو ًاراهن جرختف ءاهنع ىفوتملا امأو ءاراهن

 .اهل َهَمَقَت ال اهنإف ءاهنع ىفوتملا فالخب ةجوزلاك ُجورخلا اهل زوجي الف اهجوز لام يف اهُتقفن ةقلطملا
 ىنكسلاب اهيلإ فاضُي يذلا لزنملا يف دتعت نأ اهيلعو :اولاق . اهلاح حالصإل راهنلاب َجّرْخت نأ دب الف
 مهبيصن نم ٌةثرولا اهجرخأ وأ ؛ ءاهيفكي ال تيملا راد نم اهّييصن ناك نإف : اولاق .ةقرفلا عوقو لاح
 ءارك نع تزجع نإف :اولاق .رذعلاب طقست ٌةدابعلاو «ةدابع اهتيب يف ٌنوكلاو ءرذع اذه نأل ءتلقتنا
 ةرجأ نأ ىلع لدي مهمالك نِم اذهو . هنم ءارك ّلقأ تيب ىلإ َلِقتنت نأ اهلف ءهترثكل هيف يه يذلا تيبلا
 نم اهبيصن يف نكست اهنأب اوحّرص اذهلو «هترجأ نع اهزجعل اهنع نكسلا طقسُي امنإو ءاهيلع نكسلا

 مزلت نأ اهيلع امنإو «ًالئاح وأ تناك ًالماح اهنع ىفوتملل مهدنع ىنكُس ال هنأل اذهو ءاهافك نإ ةكرتلا
 اذهف . اهيلع ةرجألا تناك آلإو ٌةئرولا اهل هلذب نإف «ًاراهن ال ًاليل هيف يهو اهُججوز يّثوت يذلا اهنكسم
 قيفوتلا هللابو ءاهيف فالخلا ٌدخأمو «ةلأسملا هذه يف سانلا بهاذم ٌريرحت

 لاقف ءاهقيدح يف سيق تنب ةمطاف باصأ ام ريظن ثيدحلا اذه يف كلام نب ةعيرف باصأ دقلو
 دادتعالاب اهرمأ امنإ هناحبس هللا نإف «ةأرما لوقل انبر ٌباتك عدن ال :ةلأسملا هذه يف نيعزانملا ٌضعب
 «لزنملا بوجو اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ ٌةشئاع تركنأ دقو . لزنملاب اهرمأي ملو ًارشعو رهشأ ةعبرأ

 ىنكسلا تبجوأو «سيق تنب ةمطاف ٌتيدح تركنأ امك «تءاش ثيح دادتعالاب اهنع ىَّثوتملا تتفأو

 .ةقلطملل

 لوسر دهع ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا ني ليم دق : :ةعيرفلا ثيدح يف عزان نم ٌضعب لاقو
 لك ناك ولف «مهذعب مهج جاوزأ دتعاو .اهريغو ةتؤم مويو «ةنوعُم رئب ٌمويو ءدحأ موي ريثك ٌقلخ لكي هللا
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 وه نم ىلع ىفخي ال ٌثيحب ءاهنيبأو ءايشألا ٍرهظأ نم كلذ ناكل «ةدعلا نمز اهلزنم مْزالُث نهنم ةأرما
 عم ؛مهلاوقأ ىكح نيذلا ةباحصلا نم امهريغ ىلعو امهيلع اذهل يفخ فيكف «ةشئاعو سابع نبا نود

 ةعيرفلا تأت مل كلذب ةيراج ُهَّنسلا تناك ول مث «ءايشألا دعبأ نم اذه ؟ًاعئاش ًارارمتسا هب لمعلا رارمتسا

 يف ثكمت نأب اهرمأيو اهباهذ دعب اهدرب رّمأي مث «كلذ يف اهل نأ اًملو ءاهلهأب قحلت نأ لي ةنذأتست

 نذإلا كلذ خسن مث ءاهلهأب قاحللا يف اهل هنذإب خسن دق ناكل ًاتباث ًارمتسم ًارمأ كلذ ناك ولف ءاهتيب

 عضوم يف ةعيرشلا يف هب انل دهع ال اذهو «نيترم مكحلا رييغت ىلإ يضفيُق ءاهتيب يف ثكُملاب اهل هرمأب

 نينمؤملا ٌريمأ اهاّقلت يتلا ةحيرصلا ةحيحصلا ةئنسلا هذه در بجوي ام اذه يف سيل :نورخآلا لاق
 نع ءاسنلا ةياور لبقن ال انك ولو ءاهب مكحو «نامثع اهذفنو «لوبقلاب ةباحصلا ٌرباكأو «نافع نب نامئثع

 سيل هللا ٌباتك اذهو ءءاستلا الإ هنع اهاور هنأ فرعُي ال مالسإلا نئُس نم ةريثك ننس تبهذل لك يبنلا

 مكحل ًانايب ٌنوكت نأ اهُثياغ لب «هل ةفلاخم ُةنسلا نوكت ىتح لزنملا يف دادتعالا بوجو يغبني ام هيف

 ةنسلا كرتت نأ هنيعب لَو هللا ٌلوسر هنم رَّذح يذلا اذهو «ُنئسلا هب درت ال اذه لثمو «باتكلا هنع تكس

 .باتكلا يف اهمكح ٌريظن نكي مل اذإ
 هتلوأت اهلعلف اهغلب ولو ءاهْمُنَي مل هلعلف «ةعيرُقلا ثيدحل اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ كرت امأو

 ثيدحلا اذهل اهكرتل مهكرت يف هب نولئاقلاف لاح لكبو هل ضراعم اهدنع ماق هلعلف :هلوأتت مل ولو

 . ميظع قرف نيكرتلا نيبف ءهل نينمؤملا ّمأ كرتل هل نيكراتلا نم ٌرْثعأ

 «نئش ثيح َنْذِدَتعي نك مهءاسن نأ طق ٍتأي ملف ءهتايح يف تام نمو ءلللك يبنلا عم َلِيُق نم امأو
 ءناك فيك ملعُي ال رمأل ةتباثلا ةئسلا كرت زوجي الف ءةتبلأ ةعيرق ٍثيدح َمكُح فلاخُي ام نهنع تأي ملو

 لبق كلذ لعلف «ةعيرفلا ثيدح مكح فلاخي ام نهنع تأي ملو «نئش ثيح َنْدِدَتعَي نك نهنأ َمِلُع ولو
 .بوجولا مدعو «ةمذلا ةءارب لصألا ناك ثيح هتوبثو مكحلا اذه رارقتسا

 لاجر دهشتسا :دهاجم لاق :لاق «ريثك نب هللا دبع نع «جيرج نبا نع 7١2قازرلا دبع ركذ دقو
 ءانادحإ دنع تيبنف ليللاب هللا لوسر اي شحوتسن انإ : نلقف كي هللا لوسر ىلإ مهؤاسن ءاجف ءدحأ موي

 ّنثْدَرَأ اًذِإَك ّنُكَل اَدَب اَم ّنُكاَدْحِ َدْنِع َنْنّدَحَت» : هلي هللا لوسر لاقف ءانتويب يف انددبت انحبصأ اذإ ىتح

 يعبات نم هعمس نوكي نأ امإ ًادهاجم نأ رهاظلاف ًالسرم ناك نإو اذهو ءاهتنب ىلإ قرنا لك بؤ مول

 اوُدهاش دقو «ةلضفملا نورقلا يناث مهو «مهيف ًافورعم ٌبذكلا نكي مل نوعباتلاو «يباحص نِم وأ «ةقث

 لوسر ىلع ٌبذكلا مهب نظْي الف « مهدعب ةمألا ٌريخ مهو «مهنع ّملعلا اوذخأو لكي هللا لوسر ٌباحصأ

 ٌدِهَّشو «ةياورلاب ِهلي هللا ٍلوسر ىلع مزج اذإ مهنم ملاعلا اميس الو «نيباذكلا نع ٌةياورلا الو هِي هللا

 ىلع َمِدُقُي نأ دعبلا َّلُك ُدُعبيف «ىهنو ٌرمأو ءَلي ٌلوسر َلعفو لي هللا ٌلوسر لاق :لاقف «ثيدحلاب هل
 «مهدعب نم ليسارم فالخب اذُهو «ًالوهجم وأ ًاباذك كلو هللا لوسر َنيِبو هنيب ةطساولا نوك عم كلذ

 دامتعالا سيلف ةلمجلابو ِهِكَي هللا لوسر ىلع اهب دهشي ملو «ليسارملاب نظلا ءاس نورقلا ترخأت املكف

 .قيفوتلا هللابو ؛هدحو لسرملا اذه ىلع
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 118 ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف إلي هللا لوسر مكح ُركْذ

 ًاتابثإو ًايفن ةدتعملا دادحإ يف هل للا لوسر مكح ُركذ
 ٌتيداحألا هذه هتربخأ اهنأ ةملس يبأ تنب بنيز نع ؛عفان نب ديمُم نع :«نيحيحصلا» يف تبث

 «نايفس وبأ اهوبأ يفوُث نيح يلف يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةبيبح ّمأ ىلع تلخد : ٌتنيز تلاق «ةثالثلا
 ٍاهيضراعي تّم مث ٌةيراج هنم تنهدف «هٌريغ وأ ٌقوُلَخ ٌةرفُص هيف بيطب اهنع هللا يضر ةبيبح ٌّمأ تعدف

 لحي ال» :ربنملا ىلع لوقي لي هلل لإ لوس ةمعس نأ ريغ .ةحاش نم بيقلاب لا فاد :تلاق مث

 .هأرْشَعَو ٍرهْشَأ َدَعَب ةَتزأ جور ىلع الإ ثالث ِتّيَم لع ٌدِحُت رخآلا مْويلاَو هللب ُنِمْؤُم رمال
 مل عم تلمخ هبيطب تعدش امرأ يفوت يح شححج تدب بنيز ىلع تلخد مش :بنئيز تلاق

 ٍةََرْمال لحي الا :ربنملا ىلع لوقي كو هللا لوسر تعمس ينأ ريغ ؛ةجاح نم بيطلاب يلام هللاو : تلاق

 .«أرْشَعَو ِرُهْشَأ َدَعَ ةَعبرأ ٍجْوَر ىلع اّلِإ ْثآلَث َقوَك ٍتّيَم ىلع ُدِحن ٍرِخآلا مْوَلاَو هللاب مؤ
 قلي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج :ٌلوقت اهنع هللا يضر ةملس ّمأ يّنُأ تعمسو :ُبنيز تلاق

 :فلو هللا لوسر لاقف ؟اهّلُسُكَْأ ءاهُئيع تكتشا دقو اهجوز اهنع يفوت يتنب نإ :هللا لوسر اي :تلاقف
 ثّناك ذك ءأرْشَعَو ِرُهْشَأ ةَعَبْرأ يِه امّنإ :لاق مث «ال» :لوقي كلذ لك ءًثالث وأ «نيترم الد
 اهنع يفوُت اذإ ةأرملا ٍتناك : بنيز تلاقفا «هِلْؤَحلا ٍسْأَر ىلع ةَرغّبلاب يم رت ةيِلِجاَجلا يف ٌّنُكاَدْحِ
 بادب ئتؤُت مُّث «ةنس اهب ّرُمَي ىتح ًائيش الو ًابيط همت لو ؛اهيايث هك ثم ءًاشنج تلد ءاهجموز

 اهب يمرتف «ةرعب ىطعتق ؛ٌجرخَت مث .تام الإ ءيشب ٌضتفت املقف ؛هب ضقفتف ريط وأ ءقاش وأ «رامح
 . اهدلج هب حسمت :ضتفت :كلام لاق .©0هريغ وأ بيط نب تءاش ام دعب عجارُت مث

 ىلع اوفاخف ءاهُجوز اهنع يفوُت ةأرما نأ ءاهنع هللا يضر ةملس ّمأ نع : «نيحيحصلا١ يفو
 ٌرَش يف نوُكَد ٌنكاَدخإ تناك ذه : :للي هللا ٌلوسر لاقف «لْخكلا يف هوثذأتساف هلي يبنلا اوتأف ءاهنيع
 ِرُهْشُأ ٌةَعَبْرَأ القأ ءْتَجَرَكَم ِةَرْعَب ب ْثَمَر ٌبْلَك ّرَم اًدإن «ًالؤح اهيْبَب يف اهِيآلخأ ٌرّش يف ْوَأ ءاهِتْيَب
 2 ورْشَعَو

 ٌةآزملا ٌدِحْت الد :لاق كو هللا لوسر نأ ؛ اهنَع هللا يضر ةيراصنألا ةّيطَع ٌمأ نع ؛ «نيحيحصلا» يفو
 لَو ءبضَت ٌبْوَن الإ ًافوُبضَم ًايْؤَل سبل الو ءارْشَعَو ِرهْشَأ ةمَبْرَأ جْوَو ىلع اَّلِإ ثالث َّنْ وَ ِتِْيَم ئلَع

 .©2اَفظَأ وأ طْنش ني ٌةَذّبُت تَرْهظ اذإ الإ ايط لت الو جتك
 جوز ةملس ّمأ نع «ةبيش تنب ةّيفص نع ءملسم نب نسحلا ثيدح نم :20(دواد يبأ نئس» يفو

 الو ّيِلُحْلا الو ٠ ءةئشمملا الو ٍباََللا ّنِ رْفضَمُملا ُسِيلَ آل اجور اهلع ىفؤتْملا» :لاق هنأ هك يبنلا
 ُبِضَتْحَت الو لِحَتْكَت

 ّنب ًةريغملا ٌتعمس : لاق هيبأ نع «ةمرخم ينربخأ ءابهو نبأ ثيدح نم : اشي هس يو

 اهينيع يكتشت تناكو ؛يفوُت اهُجوز نأ ءاهمأ نع ِدَيْسَأ تنب ميكح ّمأ ينتربخأ :لوقي كاحضلا

 .هدعب امو )١545( ملسمو ,(0109/) يراخبلاو 2258 2097/7 كلام هجرخأ )١(

 .(1184) ملسمو ,(0778) يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(53) (988) 1171/5 ملسمو ,(21741) يراخبلا هجرخحأ ()

 . ليهاجم دانسإلا يفو 170(2) مقرب (0) .(07704) مقرب (8)



 ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف هلي هللا لوسر مكح ُركِذ نقط (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 سسسشسسس_ 2 ياض ااا ا لص اة ايمص ا ل

 ّمأ ىلإ اهل ًةالوم تلسرأف ءالجلا لحب :ٌباوصلا :هللا همحر حلاص نب دمحأ لاق  ءالجنلاب ٌلجتكتف

 ٌدعشي هنم دب ال رمأ نِم الإ هب يلجتكت ال :تلاقف «ءالجبلا لحُك نع اهتلأسف « ءاهنع هللا يضر ةملس

 نيح لكي هللا لوسر يلع لخد : ةملس ّمأ كلذ دنع تلاق مث «راهنلاب هنيحسمتو ليللاب نيلحتكتف ؛كيلع

 اي ٌرِيَص وه امنإ : :تلقف ؟ ؛ةملس أ اي اذه امد : لاقف ءًأرِيَص َيَئْيَع ىلع تلعج دقو ةملس وبأ يفوُت

 يطِشَتْمَت الو ءراهّتلاب هيع يعرَْتَو ءليّللاب الإ هيلَمجَت الق جول ُبْشَي هّنإد : لاقف «بيلي هيف سيل هللا َلوُسَر

 َنيِفَلَمُت ردّسلاب» :ل لاق ؟هللا لوسر اي ظِشَتمأ ءيش يأب :تلق : تلاق ««ٌباَضِخ ُهَنِإَك انجل ًالَو بيللاب

 . كَسْأَر هب

 .ةديدع ًاماكحأ ةئسلا هذه تنمضت دقو

 نمضتو .هدحو َجوزلا الإ ءناك نم ًانئاك مايأ ةثالث ٌّقوف ٍتّيم ىلع ُدادحإلا ٌروجي ال هنأ : اهدحأ

 ىلع دادحإلا نإف ءزاوجلاو بوجولا ةهج نم :امهدحأ :نيهجو نم نيدادحإلا نيب ٌقرفلا ٌُتيدحلا

 ىلعو «ةميزع جوزلا ىلع ٌدادحإلاف ءدادحإلا ةدم رادقم نم :يناثلا .زئاج هريغ ىلعو «بجاو جوزلا

 ءنسحلا نع يك ام الإ ءاهججوز اهنع ىَّنوتملا ىلع هبوجو ىلع ةمألا تعمجأو . .ةصخر هريغ

 اهنع ىّنوتملاو «اثالث ةقلطملا نأ هنع ديمح نع «ةملس نب دامح ىورف « «نسحلا امأ .ةبيتع نب مكحلاو

 ركذف :مكحلا امأو .اتءاش ام ناعنصتو «نالقتنتو «نابضتختو ِنابّيطتتو ,ناطشتمتو نالحتكت اهُجوز

 .ٌدِحُت ال اهنع ىفوتملا نأ ٌةبعش هنع
 «مالسلا دبع نب دمحم نسحلا يبأ قيرط ني قاس مث «ةلاقملا هذه لهأ جتح او: مزح نبا لاق

 نب هللا دبع نع «ةبيتع نب مكحلا انثدح «ةبعّش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح ءراشب ُنِب دمحم انثدح

 ءٍكئش ام يسبلاف ٍماَيأ ةثالث ناك اذإ# : بلاط يبأ نب رفعج ةأرمال لاق مي هللا لوسر نأ ءداهلا نب دادش

 . "7كش ةبعش «مايأ ة ةثالث َدْعَب ّناَك اذإ وأ

 نب هللا دبع نع ءدعَس نب نسحلا نع ؛ةاطرأ ُنب جاّجحلا انثدح «ةملس نب دامح قيرط نمو

 «مايأ ةنالث اهل َنْذَأَك فّتأرما يهو رفعج ىلع يكبت نأ هل ّيبنلا ٍتنذأتسا سيمُع تنب ءامسأ نأ ءدادش

 .يلحتكاو يرهطت نأ مايأ ةثالث دعب اهيلإ ثعب مث
 ثيدح تور اهنع هللا يضر ةملس مأ نإف ءاهدعب هنأل دادحإلا ثيداحأل خسان اذهو :اولاق

 رفعج ٍتوم لبق ناك ةملس يبأ توم نأ فالخ الو ؛ةملس يبأ ِتوم رثإ هب اهرمأ ِدِكَي هنأو :دادحإلا

 . امهنع هللا يضر

 نم عمسي مل داهلا نب دادش نب هللا دبع نإف «عطقنم ثيدح اذه نأب كلذ نع ُسانلا باجأو

 يفو ؟اهيف نعطم ال يتلا ةدنسملا ةحيحصلا ثيداحألا ىلع هُثيدح دقي فيكف ىآر الو ِهْلَو هللا لوسر

 ٌناسرف مه نيذلا تابثألا ةمئألا ٌُتيدح هثيدحب ضراعُي الو «ةاطرأ نب ب جاجحلا : يناثلا ثيدحلا

 .ثيدحلا

 طقس ءاهّلمح ىضقنا اذإف «لماحلا امأ ءروهشلاب ةدهلل عبات دادحإلا نأ : يناثلا مكحلا : لصف

 .تءاش ام هل نّيزتتو ءاهجوزل بّيطتتو «لّمجتتو «جوزتت نأ اهل نإف ءًاقافتا اهنع دادحإلا ُبوجو

 .لسرم هنأ الإ تاقث هلاجر )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفرح ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف هلك هللا ٍلوسر مكح ٌركِذ

 ٌريتسي مأ ءدادحإلا ٌبوجو ظققسي لهف «رشعو رهشأ ٍةعبرأ ىلع لمحلا ٌةدم تداز اذإف :ليق نإف
 ءاهتدمب دّيُت اذهلو «ةدعلا عباوت نم هنإف «عضولا نيح ىلإ دادحإلا رمتسي لب :ليق ؟عضولا نيح ىلإ
 . ًامدعو ًادوجو اهعم ناكف ءاهتابجاو نم بجاوو ؛ةدهلا ماكحأ نم مك وهو

 ةرُحلاو «ةرفاكلاو ةملسملا :تاجوزلا ٌميمج هيف يوتست دادحإلا نأ :ثلاثلا مكحلا :لصف
 عفان ٌنباو بهشأ نأ الإ ءكلامو «يعفاشلاو ءدمحأ :روهمجلا ُلوق اذهو «ةريبكلاو ةريغصلاو «ةمألاو
 ىلع هدئع دادحإ الو «ةفيئح يبأ ٌلوق وهو «؛كلام نع بهشأ هاورو «ةيمذلا ىلع دادحإ ال :الاق
 ريغصلا

 الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي نم ماكحأ نم دادحإلا لعج يَ ّيبنلا نأب لوقلا اذه ٌبابرأ جتح
 ىلإ قلطملا ماعلا ظفللا نع هلودعو : :اولاق .عورفلا ماكحأب ةفّلكم ٌريغ اهنألو ا يشد
 مزتلا نم : لاق هنأكف «هتايجاوو همزاولو ناميإلا ماكحأ نم اذه نأ يضتقي ناميإلاب دّيقملا صاخلا
 .هتابجاوو هعئارش نم اذهف ناميإلا

 ءًاضيأ مهل تابثإ الو ءرافكلا نع همكح َيفن يضتقي ال نينمؤملا نع لعفلا لج يفن نأ يقحتلاو
 ناميإلا مزلي نأ لاح لك ىلع بجيو ءهل ُلِحَي ال اذهف «هعئارشو ناميإلا مزتلا نم نأ يضتقي امنإو
 نمؤمل لجي ال :ليق ول امك اذهو «هيف هلوخد دعب الإ ناميإلا م ٌمئارش ٌعراشلا همزلي ال نكلو ؛هعئارشو

 سابل يف لاق امك اذهو .رفاكلل الج كلذ نأ ىلع لدي ال اذْفف ؛ةاكزلاو ٌجحلاو ةالصلا كتي نأ
 َنوُكَي ْنَأ ِنيؤُمْلِل يعبي ال» :هلوق اذكو . مهريغل يغبني هنأ لدي الف «" ئيثثلإ اذه ينبني ألا :ريرحلا
 ””«اناَعَل

 نمو «ناميإلا لصأ مزتلا نمل ْتَعِرُش امنإ «باجيإلاو مارحلاو لالحلا ع ٌمئارش نأ :ةلأسملا رسو
 هلصأ نيبو هنيب يلح امك «همزتلا يذلا نيدلا عئارش َنيبو هّنيب ىلخُي هنإف ءهنيد نيبو هنيب يلخو همزتلب مل

 ةيمذلا ىلع دادحإلا اوبجوأ نيذلا ٌرذع نكلو «ءاملعلا نيب اهيلع قفتم ةدعاقلا هذهو ءانيلإ مكاحُي مل ام
 ني اهتدِع يف هب اهنومزلُي ال اذهلو «ةدعلا لصأك هب اهمازلإ هنم ناكو ءملسملا جوزلا ٌقح هب قلعتي هنأ
 مالسإلا ماكحأب اهيف نومزلي مه «نيملسملا عم مهدوقعك اذه راصف « ءاهيف اهل ضرعتُي الو ءيمذلا
 «ىلاعت هلل قح ٌدادحإلا :نولوقي كلذ يف مهعزانُي نمو ءًاضعب مهضعب عم مهدوقعإل ضرعتي مل نإو

 وهف «هب ُنايتإلا اهمزلو طقسي مل هكرتب اهاصوأ نأب هطوقس ىلع ىّفوتملاو ءايلوألاو يه تقفتا ول اذهلو
 .ةلأسملا رس اذهف ءاهلهأ نم ةيمذلا تسيلو «تادابعلا ىرجم راج

 امهنآل ءامهُديس تام اذإ دلولا ّمأ الو ءةمألا ىلع ٌبجي ال دادحإلا نأ : عبارلا مكحلا :لصف
 . كلذ يف نوُملتخي مهملعأ ال :رذنملا نبا لاق . نيجوزب اسيل

 قوف دادحإلا مرح امنإ ّصنلا نإف «كلذ امهل معن :ليق ؟مايأ َةنالث اًدِحُت نأ امهل لهف :ليق نإف
 لحي نميف دلولا مأو ٌةمألا تلخدف ؛جوزلا ىلع ًارشعو رهشأ ةعبرأ ِهَبَجْوأو ءجوزلا ريغ ىلع ثالثلا
 .بجي نميف الو «نهيلع مرحي نميف ال دادحإلا نهل

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم «(7016) ملسمو :(71/0) يراخبلا هجرخأ )١(
 . ةريره يبأ ثيدح نم :(70917) ملسم هجرخأ (1)



 ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف # هللا لوسر مكح ُركِن نفض (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ؟دادحإ ءاربتسا وأ «لنز وأ «ةهبش ءطو وأ قالط نم ةدتعملا ىلع بجي لهف :ليق نإف

 نأل ؛ءالؤه نم ٍةدحاو ىلع دادحإ ال هنأ :ةنسلا هيلع تلد يذلا سماخلا ٌمكحلا وه اذه :انلق
 امو «ةصاخ ِتاومألا ىلع نهّريغ زئاجلابو «ٍتاجوزلا ٍبِجاَولا دادحإلاب تّصخف «تفنو تتبثأ ةنسلا
 ةقلطملا ىلع دادحإلا يف هود مكل نبأ نمف «تاومآلا ىلع ميرحتلا مكشم يف لاد وهف امهادع

 يف دمحأ مامإلاو ءهّياحصأو ةفينح وبأو ءروث وبأو «ديبع وبأو ءبيسملا نب ٌديعس لاق دقو ؟نئابلا

 اهنأل ,سايقلا ٌضحم اذهو ٌدادحإلا اهيلع بجي نئابلا نإ : يقرخلا اهراتخا هنع نيتياورلا ىدحإ
 نآلو ءاهببس يف افلتخاو ةدعلا يف اكرتشا امهنأل ءاهنع ىّثوتملاك دادحإلا اهمزلف «حاكن نِم نئاب ةدتعم
 ةنيزلا ٌراهظإ نأ وهو «ىنعملا ٌلوقعم دادحإلا نأ بير الو :اولاق .هيعاود ُْتَمّرَحَف «حاكنلا ُمّرحُت ةدعلا
 ءاضقنا يف ٌبِذكت نأ نمؤُي الف ءاهيلإ لجرلا وعديو لاجرلا ىلإ ةأرملا وعدي امم «يِلُحلاو بيظلاو

 ةدع يف بذكلا نأ عم اذه «ةعيرذلا هيلإ تدسو «كلذ يعاود نِم ُتَعِْيُمَف .كلذل ًالاجعتسا اهتدع

 ءارقألاب اهنإف «قالطلا ةدع فالخب ةدودعم ًاماّيأ ةدعلا ٍنوكو «جوزلا توم ٍروهظب ًابلاغ رّذعتي ةافولا

 .ىلوأ اهل ظايتحالا ناكف ءاهتهج نم الإ ملعُت ال يهو

 اذهو .قْرّرلا ّنِم ِتاَطلاو وِداَبعل جّرخخأ يلا هَ َمّرَح ْنَم ىلع ىلاعتو هّئاحبس هللا ركنأ دق :ليق
 ناسل ىلع مّرح دق هناحبس هللاو هُلوسرو هللا همّرح ام الإ ةنيزلا نم مرحي نأ زوجي ال هنأ ىلع لدي

 «جوزلا ريغ ىلع اهكرتب ٌدادحإلا هّلوسر حابأو «ةدعلا ةدم اهنع ىَّفوتملا ىلع دادحإلا ةئيز ِهِي هلوسر

 الو ؛ةدعلا مزاول نِم ٌدادحإلا سيلو ؛ةحابإلا لصأ ىلع وه لب ءهمرح ام ريغ ٌميرحت زوجي الف

 «ًاقافتا ِةّيعجرلا الو «ةأّربتسملا الو ءاهب ينزملا الو «ةهيشب ةءوطوملا ىلع بجي ال اذهلو ءاهعباوت

 ءًامكحو ًاببس وأ ًاردق :ءورّقلا نم نيتدعلا نيب امل اهنع ىفوتملا ىلع اهسايق نم ىلوأ ٌنمايقلا اذهو

 ىلع دادحإلا نم ٌدوصقملا سيلو «ةافولا ةدعب ءارقألا ةدِع قاحلإ نم ىلوأ ءارقألاب ءارقألا ةدِع ٌقاحلإف
 «مِحّرلا ةءاربب ملعلا درجمل نكت مل هيف ةدعلا نإف «لاجعتسالا بلط نم متركذ ام ٌدّرجم تيملا جوزلا

 «ناكمب هللا دنع هنأو «هفرشو هرطخ ٍراهظإو دقعلا اذه ميظعت نم وه امنإو «لوخدلا لبق ٌبجت اذهلو

 تلج ىتح «هب ءانتعالا ٍديزمو «هدكأتو دوصقملا اذُه مامت نم دادحإلا لعجو «هل ًاميرح ةدعلا تلعجف

 ٍدَقعلا اذه ميظعت نِم اذهو ءاهبراقأ رئاسو اهيخأو اهنباو اهيبأ نم اهجوز ىلع هلعفب ىلوأ ةجوزلا

 ٌداهشإلاو «هئالعإ هئادتبا يف ٌعِرُش اذهلو ءهماكحأ عيمج نم حافّسلا نيبو هنيب ٍقرفلا ٍدكأتو «هفيرشتو
 دادحإلاو ةدعلا نم هئاهتناو هرخآ يف عرشو «حافسلا َنيِبو هّئيب ةداضملا ققحتل فّدلاب ٌبرَّصلاو هيلع

 .هريغ يف عرشُي مل ام
 ِءارآلا نود ٌضنلا اهيلع لد يتلا يهو ةداحلا اهبزتجت يتلا لاصخلا يف سداسلا مكحلا :لصف

 ٌّسِمَتَْلا :حيحصلا ثيدحلا يف ِهلَي هلوقب بيطلا : اهدحأ :ةعبرأ يهو ءاهيلع ليلد ال يتلا لاوقألاو

 نم اهنع هللا يضر ةبيبح ّمأ تجرخ امل اذهلو «دادحإلا بجوأ نم دنع هميرحت يف فالخ الو ««ًابيلع
 ٍتركذ مث « اهيضراعب تسم مث ؛«ةيراج هنم تنهدف «بيطب تعد «نايفس يبأ اهيبأ ىلع اهدادحإ

 «ةريرّذلاو .دابّرلاو «ةيلاغلاو «دئلاو «ٌدوفاكلاو «ٌربنعلاو ,ُكسملا : :بيطلا يف لخديو .ٌتيدحلا

 نم ةرصتعملا هايملاو «نيمسايلاو «جسفنبلاو ءدرولاو «نابلا نمُدك ؛ةبيطملا ناهدألاو ءروخبلاو

 «ٌُتيزلا هيف ٌلُخدي الو «بيط هّلُك اذهف «جنرانلا رهز ءامو «لفئرقلا ءامو ءدرولا ءامك «ةبيطلا ناهدألا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفض ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف لي هللا لوسر مكح ُركِي

 .كلذ نم ءيشب ناهدالا نم عنمُت الو «نمسلا الو ءجريشلا الو

 ءٌباضخلا اهيلع مرحيف ءاهندب يف ةنيزلا : اهدحأ .عاونأ ةثالث يهو :عباسلا مكحلا :لصف

 هذه ىلع هب هب ًاهبنم باضخيلا ىلع صن لي ّيبنلا نإف «ُجاديفسالاو «ةرمُحلاو .فيرطتلاو ءُشَّنلاَ

 يهنلاو «لحكلا :اهنمو «دادحإلا دوصقمل ةداضم ٌدشأو «ةنتف ُمظعأو «هنم ةنيز ٌرثكأ يه يتلا عاونألا

 . حيحصلا حيرصلا صنلاب تباث هنع

 ولو ُلجتكت ال :- مزح نب دمحم وبأ مهنم  فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ نم ةفئاط لاق مث
 اهنع يفوت ةأرما نأ : هيلع قفتملا ةملس مأ ٌتيدح مهّلوق دعاسُيو . ًاراهن الو ًاليل ال اهانيع تبهذ
 نيترم «ال» :لاق لب «هيف نذأ امف «لحكلا يف هونذأتساف كي يبنلا اوتأف ءاهنيع ىلع اوفاخف ءاهجوز

 الفأ «ءكلذ ىلع نربصيو ءٌدس غيلبلا دادحإلا نم ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك ام مهل ركذ مث ءًثالث وأ

 700 هنم دشأ وأ «بيطلاك وهف «ةنيزلا غلبأ نم لحكلا نأ بير الو . ًارشعو رهشأ ةعبرأ نربصي

 رف ال لكك هللا لوسر ٌماكحأو «ىنعملاو صنلل َتفِلاحُم فرصت اذهو «لحتكت نأ ءادوسلل :ةيعفاشلا
 دعشا يذلا دسافلا يأرلاب سايقلا اذه لثمو ءراصقلاو لاوطلا نيب قرفُت ال امك «ضيبلاو دوسلا نيب
 .هايإ مهُمذو ءهل فلسلا ٌريكن

 ترطضا نإ :اولاقف «مهباحصأو يعفاشلاو ةفينح يبأو ءدمحأو «كلامك ؛ءاملعلا روهمج امأو

 ةملس مأ ُثيدح ٍمهُتجحو . ًاراهن هحسمتو ًاليل هب ّلجتكت نأ اهلف ةنيز ال ًايوادت دمثإلاب لحكلا ىلإ
 ِكْيَلَع ُدَتْسَي «هنم ِّذُب ال امل الإ لحتكت ال :ءالجلا لحك يف تلاق اهنإف ءاهنع هللا يضر مدقتملا
 لوسر نأ :رخآلا اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح : :مهتجح نمو ٠ .راهنلاب هنيلسغتو «ليللاب نيلحتكتف
 سيل هللا لوسر اي ربص :تلقف ؟ةملس م أ اي اذه ام :لاقف ًاربَص اهيلع تلعج دقو ءاهيلع لخد لي هللا

 ءدحاو ٌثيدح امهو ؛ةراَّلاب هيعزْتو للاب لإ هيلعجت ال» :لاقف هَةْجَّوْلا بشي هنإ) :لاقف «بيط هيف
 ٌدْشَي ًاقرط هل ؛ديهمتلا» يف رمع وبأ ركذو «ًاغالب "”«هتطوم» يف هنم ردقلا اذه كلام لخدأو ٌةاورلا هقّرف

 لقأو «ةمئألا هب جتحاو ءمهبتك يف ؛نئسلا» ٌلهأ هلخدأو هب كلام ُجاجتحا يفكيو ءًاضعب اهضعب
 ُلُدَي هنإف .هيلع قفتملا دنسملا اهثيدحل رهاظلا يف فلاخم اذه اهثيدح نكلو ءائسح نوكي نأ هتاجرد
 الو ًاليل ال لحكلا يف اهنيع ةيكتشملل نذأي مل للف يبنلا نإف ؛لاحب ٌلحتكت ال اهنع ىفوتملا نأ ىلع
 ركذ دقو .رطضت نأ الإ :لقي ملو ءاثالث وأ نيترم 'ال» :لاقو ءاهريغ الو ةرورض نم الو ءأراهن
 ملف «رمع نب هللا دبع اهجوز ىلع اح يهو اهنيع تكتشا اهنأ «ديبع ةنبا ةيفص نع «عفان نع "”كلام
 «رخآلا اهثيدحل ًافلاخم هرهاظ ناك نإو يدنع اذهو :رمع وبأ لاق .ِناَصَمْرَت اهانيع تداك ىتح لجتكت

 .ليللاب هتحابإ نم هيف امل
 هللاو نيّئيدحلا ٌبيِترت نأ ءقالطإلا ىلع ًاثالث وأ نيترم ؛«ال» :رخآلا ثيدحلا يف لَك هلوقو

 نِم هيف اهل َّدُب ال ًاغلبم اهنم ملعأ هللاو غلبت مل «ال» :ِد :ِلك هللا ٌلوسر اهيف لاق يتلا ةاكشلا نأ ىلع ملعأ
 لعف امك «كلذ اهل حابأل ءاهرصب ٌباهذ فاخت ةرطضم ةجاتحم تناك ولو ءاهاهن كلذلف . لحكلا

 لّقنت تارورضلا نأل «ليوأتلا اذهل دهشي رظنلاو ,«ٍراهّنلاب ٍهيحَسُم ويحَسْملاو ٍلْيَّللاب هيلعجا» : اهل لاق يتلاب

 .هوحرا (9 .هومرا 0١(



 ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف لك للا لوسر مكح ٌركِذ نفضل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ًاريسفت اهنع هللا يضر ةملس مأ ىوتف كلام لعج اذهلو .لوصألا يف حابملا لاح ىلإ تاروظحملا
 ءاهدنع ّحص اذإ هّقِلاْخَمِل تناك امو «هتور اهنع هللا يضر ةملس مأ نأل «لحكلا يف دنسملا ثيدحلل

 هّقرملا مكحب هل مكحُي ال ءيش ىلإ رطضملا نأل ؛كلذل دهشي ٌرظنلاو .هجرخمو هليوأتب ُملعأ يهو
 نع ال ةنيزلا نع ةداحلا تيهُن امنإو ؛ءيش يف ةنيزلا نم يوادتلاو ءاودلا سيلو «ةنيزلاب نيزتملا

 كلام لاق هبو ءهقفلا لهأ هيلعو ءرظنلا يف هتحص عم تور امب ملعأ اهنع هللا يضر ًةملس ّمأو «يوادتلا

 .ءاهقفلا رثكأو «يعفاشلاو

 ءراسي نب ناميلسو هللا دبع نب ملاس نع هغلب هنأ :2(هئطوم» يف هللا همحر كلام ركذ دقو

 ىوكش وأ ءاهينيعب ٍدمر نِم اهرصب ىلع تيشخ اذإ اهنإ :اهُجوز اهنع ىفوتُي ةأرملا يف ٍنالوقي اناك امهنأ
 ال يوادتلا ىلإ دصقلا نأل :رمع وبأ لاق .بيط هيف ناك نإو لحكلاب ىوادتتو لحتكت اهنأ ءاهتباصأ
 .تاينلاب لامعألاو «بيطتلا ىلإ

 مأ تنذأف «ءالجلا لحك وهو «بيطب سيلو ةنيز نوكيف رفصي ربصلا :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ههبشأ ام كلذكو «ىري ثيح راهنلاب هحسمتو «ىرت ال ثيح ليللاب ةأرملل اهنع هللا يضر ةملس

 لصحت يذلا هنأل «دمثإلاب لحكلا نم ٌةداحلا عنمُت امنإو :«ينغملا» يف ةمادق نب دمحم وبأ لاقو

 نيعلا حْبَقُي لب هيف ًةنيز ال هنأل ؛هب سأب الف ءامهوحنو تورّزنعلاو ايتوتلاب لحكلا امأف «ةئيزلا هب
 «هجولا يف هنم َمِنُم امنإ هنأل ءاهندب نم اههجو ريغ ىلع ٍرّصلا لعج نِم عنمُت الو :لاق .ًاهَرَم اهديزيو
 ميلقت نم عنمُت الو :لاق .«هجولا بشُي هنإ» :ْكَي ٌئبنلا لاق اذهلف ءباضخلا هبشيف ءهرفصُي هنأل

 «هب طاشتمالاو ءردّسلاب لاستغالا نم الو «هقلح ىلإ بودنملا رعشلا ٍقلحو ءطبإلا ٍفتنو «رافظألا

 يف يروباسينلا ءىناه نب ميهاربإ لاقو «بيطتلل ال فيظنتلل داري هنألو ءاهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحل

 ربّصلاب تلحتكا تدارإ نإ نكلو ءال :لاق ؟دمثإلاب لجتكت اهنع ىفوتملا :هللا دبع يبأل ليق :؟هلئاسم»

 .ةديدش ىوكش تكتشاو اهنيع ىلع تفاخ اذإ

 نم عنملاب ىلوأ وه امو لَو يبنلا هنع اهاهن ام اهيلع مّرحيف «بايثلا ٌةنيز : يناثلا عونلا : :لصف

 ٌرئاسو «رفعزملاو رّمصعملا معي اذهو ةًاغوبصَم ًابْوَن ٌسْبِلَت الود :لاق هنأ هنع حص دقو . هّلثم وه امو

 يفو ٠ .نييزتلاو نيسحتلل غبصُي ام لكو «يفاصلا قرزألاو ءرضخألاو ءرفصألاو رمحألاب غوبصملا

 .(قّشَمُملا الو «ِباّْنلا ّنِم ٌرَفْصَعُملا سبلت َالَو 2 :رخآلا ظفللا

 هيف لخدي ملو ءههجو ىلع بايثلا نم جسُن ام وهو «هيف نوذأم : امهدحأ :نارخآ ناعون انههو

 هريغ عم جسنو هلزغ غبص وأ ءرعش وأ ءربو وأ ءفوص وأ «ناتك وأ ءنطق وأ ءزق وأ ءزخ نم غبص

 ال اذهف «خسولا رتسيل وأ «حيبقتل ْغبُص امو ءداوسلا لثم ةئيزلا هغبصب داري ال ام :يناثلاو .دوربلاك

 . هلم علمي

 ةرتسلاو «نيسباللا ىلع بايثلا لامج :امهادحإ :ناتنيز بايثلا يف : :")هللا همحر يعفاشلا لاق

 سأب الف « ءاهتروع رتس نع هنُث ملو ءاهندب ةنيز نع ةداحلا تيه امنإو ءاهّسبلي نمل ةنيز ٌبايثلاف . .ةروعلل

 ىلع جسنُي ام لكو ءربولاو فوصلا كلذكو ؛نيزمب سيل ضايبلا نأل «ضايبلا نم بوث َلُك سبلت نأ
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفراذ ًايفن ٍةدتعملا دادحإ يف لَو هللا لوسر مكح ُركِذ

 امو ءداوسلا لثم بوثلا نييزت هب دري مل غبص ُلُك كلذكو «هريغ وأ زخ نم بص هيلع لخدي ملو ههجو
 «ةداحلا هسبلت الف «هريغ وأ هبوث يف يشو وأ «ةنيز نِم ناك ام امأف ءهنع خسولا يفنل وأ «هحيبقتل غبص

 .همالك ىهتنا .ةيمذ وأ ةملسم «ةريغص وأ ةريبك «ةمأ وأ ةرح لكل كلذو

 ٌسَبلت ال :ةفينح وبأ لاقو .كلام لوق وحن بابلا اذه يف هللا همحر يعفاشلا لوقو :رمع وبأ لاق

 «ةنيزلا غوبصملا بوثلا سبلب درت مل نإو «ةنيزلا هب تدارأ اذإ ًاغوبصم نكي مل نإو زخ الو بصع بوث
 . لحتكت مل اهئيع ِكتشت مل نإو «هريغو دوسألاب تلحتكا اهْنيع تكتشا اذإو .هسبلت نأ سأب الف

 بيطتت الو «ةدتعملا نيزتت الو :بلاط يبأ ةياور يف لاقف هللا همحر دمحأ مامإلا امأو :لصف

 ًانارفعز الو ءاكسم ُبْرَقُت الو «بيط هيف سيل نعُنب ُنهَّذتو «ةنيز لحُكب لجتكت الو «بيطلا نم ءيشب
 .اهعجاري نأ هلعل ٌفّوشتتو «نّيزتت نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملاو «بيطلل

 «ًاثالث ٌةقلطملاو ءاهُججوز اهنع ىَّقوتملا :لاق دمحأ تعمس :«هلئاسم» يف دواد وبأ لاقو

 1 .ةنيزلاو ٌبيطلا َنبئتجي ةمرحملاو
 له «ةقلطملاو اهجوز اهنع ىفوتملا :تلق ءهللا همحر دمحأ ٌتلأس :ةهلئاسم» يف برح لاقو

 نأ الإ بيطلا يف ددشو «ةئيزب نيزتت الو ءاهنع ىفوتملا بيطتت ال :لاقف ؟ريرحب سيل درّيلا ناسيلت

 «ةعجر اهيلع اهجوزل سيل هنأل ءاهنع ىّنوتملاب ًاثالث ةقّلطُملا تهبشو : لاق مث . اهرهظ دنع ًاليلق نوكي

 «بضتخت الو «بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهنع ىّثوتملا :لاق ةملس ّمأ ىلإ هدانسإب برح قاس مث
 .بيطب طشتمت الو «بيطتت الو «لحتكت الو

 ءاهتدع يف ُبِقَتنت ةأرملا نع هللا دبع ابأ ٌتلأس :«هلئاسم» يف يروباسينلا ءىناه نب ميهاربإ لاقو

 لك :هللا دبع وبأ لاقو .نيزتت نأ اهججوز اهنع ىّثوتملل َهِرُك امنإو ءهب سأب ال :لاق ؟اهتدع يف نهدت وأ
 نأ ىلع هللا مهمحر ةفينح يبأو «يعفاشلاو دمحأ مامإلا مالك راد دقف ءهب ُنِهدت الف ءبيط هيف نهُد
 ىنعملا نإف ٠ ًاعطق ٌباوصلا وه اذهو .ناك عون يأ نم ةئيزلا سابل نم ناك ام بايثلا ني هنم عونمملا
 ام ىلع ًاهيبنت غوبصملا عم ركذلاب هصخ لَك يبنلاو «موهفم هلجأل ىّشمملاو رفصعملا نم تعنُم يذلا

 ةئيزلل دارُي امم نامثألا ةيلاغلا ةعيفرلا ةرّجحملا دوربلاو «ضيبألا ناك اذإف «عنملاب ىلوأو لكم وه

 مل هلوسرو هللا نع لقع نم لكو . غوبصملا بوثلا نم عنملاب ىلوأ ناك ءامهتدوج يهانتو امهعافترال

 سبلت نأ اهل ٌحابمو ءطقف ةغبصملا بايثلا بنتجت اهنإ :مزح نب دمحم وبأ لاق امك ال «كلذ يف ُبِرَسَي

 ريغو هنو وه يذلا رحبلا فوصو «غبصُي مل يذلا هنول نم رفصأو ضيبأ ريرح نم تءاش ام دعب
 «توقايلاو رهوجلاو ؛ةضفلاو بهذلا نم هلك يلُحلاو بهذلاب ٌجوسنملا سبلت نأ اهل حابمو .كلذ

 ولو «ةرورض ريغل وأ ةرورضل هلك لحكلا :يهو ءطقف اهبنتجت ءايشأ ٌةسمخ يهف «كلذ ريغو درمزلاو
 ىلع وأ ءدسجلاو سأرلا يف سبلُي امم غوبصم بوث ّلُك ًاضرف بنتجتو «ًاراهث الو ًاليل ال اهانيع تيهذ
 يهو هّدحو بصعلا الإ «كلذ ريغو «ةرفصلاو ةرمحلاو «ةرضخلاو داوسلا كلذ يف ءاوس ءهنم ءيش

 بنعجتو «ةلمج هَّلُك باضخلا ًاضرف ًاضيأ بنتجتو . اهل حابم وهف «نميلا يف لمعُت ةاّشوم بايث

 برقت الو هّلُك بيطلا ًاضرف ًاضيأ بنتجتو ءاهل ٌلالح وهف ءطقف طشملاب حيرستلا اشاح طاشتمالا

 .هصنب اهيف همالك انيكح اهركذ يتلا ةسمخلا هذهف ءطقف اهرهط دنع رافظأ وأ طسق نم ًائيش اشاح ًائيش

 ًابهذ دقتي بوث ٌةحابإو «ءيش يف ةنيزلا نم سيل اهيلع ٌدوسأ بوث سبل ٌميرحت هنم بيجعب سيلو



 ًايفن ةدتعملا دادحإ يف هلي هللا لوسر مكح ُركِذ نيف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هسح نويعلاب ذخأي يذلا ريرحلا ةحابإو «خسولا لمحل ظيلغلا غوبصملا ٌميرحت الو ؛ًارهوجو ًاؤلؤلو

 ءهفالخ دحأل ّلحَي ال هنأو ءرمألا سفن يف هللا ٌنيد اذه : ٌلوقي نأ هنم بجعلا امنإو «هؤاوُرو هؤاهيو

 نم ٌبجعأو ؛ يللا سابل نع اهل لَو هيهن يف حيحصلا ثيدحلا فالخ ىلع همادقإ اذه نم ٌبجعأو

 «فيعض وهو «نامهط نب ميهاربإ ةياور نم هنأل «كلذ ٌحِصَي الو : :لاق مث كلذب ٌربخلا ركذ هنأ ءاذه

 تابثألا ظافحلا نِم وهو «مزح نب دمحم يبأ نم نامهط نب مبهاربإ يقل ام هلّلف «هب انلقل حص ولو

 ىلع ناخيشلا مهيفو «حيحصلا ٌباحصأ ى قفتاو ؛هثيدح جارخإ ىلع ةتسلا ٌةمثألا قفتا نيذلا تاقثلا

 الو «شدخ الو حرج هيف مهنم دحأ نع ظفحُي ملو «قدصلاو ةقثلاب ةمئألا هل دهشو :هثيدحب جاجتحالا

 جاجحلا يبأ انخيش ىلع ءىرقو . هب هُفيعضت الو ءهاور ثيدح ٌليلعت طق نيثدحملا نم دحأ نع ظفحُي

 «يورهلا ديعس وبأ «يناسارخلا ديعس نب نامهط نب ميهاربإ :لاق «عمسأ انأو «بيذهتلا» يف ظفاحلا

 «ىور نمع ركذ مث ءاهي تام ىتح ةكمب نكس مث ءاهب ثدحو «دادغب َمِدَثو روباسين نكسو «ةارهب دلو
 : كرابملا نبا نع «كلملا دبع نب نايفس نع «يزورملا نب ورمع نب حون لاق :لاق مث «هنع ىور نمو

 دمحأ نب هللا دبع لاقو «ةقث :متاح يبأو «هيبأ نع «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو «ثيدحلا ٌحيحص

 نسح ٌقودص : متاح وبأ لاقو «يلجعلا لاق كلذكو ءهب سأب ال :نيعم نب ىيحي نع «لبنح نبا

 «؛هثيدح نوهتشي ةمئألا لزت مل مث «ثيدحلا يف ةقث ناك : يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو «ثيدحلا

 ّنسح ؛ثيدحلا ٌحيحص ناك : هيوهار نب قاحسإ لاقو .ةقث :دواد وبأ لاقو .هنوقثويو هيف نوبغريو

 نب ىيحي لاقو .ةعامجلا هل ىورو «ةقث ةقث وهو ؛هنم ًاثيدح رثكأ ناسارُحب ناك ام «عامسلا ٌريثك ؛ةياورلا

 لاقو . ًاملغ مهعسوأو «مهقثوأو ءزاجحلاو قارعلاو ناسارُحب ثّدح ْنَم لبنأ نِم ناك : يضاقلا مثكأ

 ملو ةكمب ةثامو نيتسو نامث ةنس نامهط نب ميهاربإ تام :لوقي ناميلس نب كلام تعمس :يدوعسملا
 . هلثم فلخي

 اهانعم نع فشاكو ءصوصنلا هذهل قباطم وه امب مهنع هللا يضر ٌةباحصلا ىتفأ دقو
 ءرفصعملا سبلت الو ءِبِضَتْحَت الو «بيطتت الو ؛لجتكت ال :لاق هنأ رمع نبا نع حصف ءاهدوصقمو

 هب ديرث لحب ٌلجتكت الو «ةنيزلا هب ديرت أئيش سبلت الو «يلحي نيزتت الو ءأدرب الو ءًغوبصم ًابوث الو

 اهنيع يكتشت نأ الإ «ةنيزلا
 نبا نع ؛عفان نع ءرمع نب هلا دبش نع ؛يرونلا نايفس نع «قازرلا دبع قيرط نم هنع صو

 بصع بوث الإ ًاغوبصم ًابوث سبلت الو «لحتكت الو ُبِضتخت الو ءًبيط اهنع ىّتوتملا سمت الو : :رمع

 طسقلاب بيطلا ىندأ الإ ًابيط سمت الو «ٌبْضَعلا الإ ةغبصملا ٌبايثلا ٌسبلت ال :ةيطع ّمأ نع حصو
 .ةنيز لحكب لجتكت الو ءرافظألاو

 . ةنيزلاو ّبيطلا ٌبِنَتجت 7 :لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نع حصو

 سبلت الو يتكت الو «اتيش ةفبصملا بايثلا ني بلال :اهنع هلل يضر ةملس مأ نع حصر
 .ٌبّيطتت الو .بضتخت الو «ًايلُح

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )17116(.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفض ءاربتسالا يف هلي هللا لوسر مكح ركْذ

 الو «لحتكت الو ءًابيط ُبْرِقُت الو ءًارفصعم ُسَبَلت ال :اهنع هللا يضر نينمؤملا ٌّمأ ةشئاع تلاقو

 .ٍبضَعلا ٌبايث تءاش نإ سيلتو ءًايلُح سبلت

 «ٌبيطلا اهجوز اهنع ىّنوتملا ٌةجوزلا ٌبيتجتو :«هرصتخم» يف يقرخلا لاقف ءُباَّلا امأو : لصف
 .دمحأ نع اصن اذهب ذجأ ملو .باقلاو «دمثإلاب لحُكلاو ءاهلزنم ريغ يف :هتوتيبلاو «ةنيزلاو

 نهدت وأ ءاهتدِع يف ٌبِقتنت ةأرملا نع هللا دبع ابأ تلأس :«هلئاسم» يف ءىناه نب قاحسإ لاق دقو

 يف دواد وبأ لاق دق نكلو «نّيزتت نأ اهجوز اهنع ىفوتملل َهِرُك امنإو ءهب سأب ال :لاق ؟اهتدع يف

 ىفوتملا لعجف «ةنيزلاو ٌبيطلا نبنتجت :ةمرحملاو «ًثالث ةقلطملاو ءاهجوز اهنع ىفوتملا نع «هلئاسم»
 - اذه هصن ني ذخأ مساقلا ابأ لعلف «باقتلا بنتجت د اهنأ اذه رهاظف ءهبنتجت اميف ةمرحملا ةلزنمب اهنع

 يف امو باقنلا ةداحلا هبنتجت اميف :ثلاثلا لصف :لاقف «ينغملا» يف دمحم وبأ هللع اذهبو  ملعأ هللاو

 ىلإ تجاتحا اذإو «كلذ نم عنتمت ةمرحملاو ةَمِرْحُملاب ةهبشم ةدتعملا نأل ؛هوحنو عقربلا لثم هانعم
 .ةمرحملا لعفت امك هيلع تلدس اههجو رتس

 «ناهجو هيف : ليق ؟هسبل اهل له «جسن مث هلزغ ٌعِبُص اذإ بوثلا يف نولوقت 3 امف :ليق نإف : لصف
 ام هبشأف «نسحلل ٌعوبصم هنألو «عفرأو نسحأ هنأل ءهسبل مرحي : امهدحأ «ينغملا» يف نالامتحا امهو

 َبْوَن اّلا» : اهنع هللا يضر ةملس ّمأ ثيدح يف كي هللا لوسر لوقل مرحي ال :يناثلاو ءهجسن دعب ٌعبُص
 :بصقٌعلا امأو ءحصأ لوألاو : خيشلا لاق «يضاقلا هركذ ؛هجسن لبق هّلزغ ٌعِبُص ام وهو ««بضَع

 هب الإ ناتبني ال نميلاب ناتبن :بصعلاو سرولا :يليهسلا لاق «بايثلا هب غبصت تبن هنأ حيحصلاف
 رمحألاك «نيسحت ريغل غبصي ام ىنعم يف هنأل ءبصٌعلاب غبصُي ام سبل يف ةّداحلل هلي يبنلا صخرأف

 .ملعأ هللاو .هجسن دعب ْغبُص امب اهلوصحك «هغبصب ةئيزلا لوصح عم هسبل زيوجتل ىنعم الف ءرفصألاو

 ءاربتسالا يف هلي هللا لوسر مكح ركذ
 موي كي هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر يِردُحلا ديعس يبأ ثيدح نم : «ملسم حيحصا يف

 نم ًاسان نأكف ءايابس اوُباصأو ؛مهيلع اورهظف «مهولتاقف ءاودع يقلف ني

 يف لجو رع هللا لزنأف «نيكرشملا نم نهجاوزأ لجأ نم نهنايشغ نم اوجّرحت لي هللا لوسر باحصأ
 تضقنا اذإ ٌلَدلَح ْمُكَل َّنُهَق :يأ كلغ: ءاسنلا] كسا تكلم امال كسلا ند كسلا : :كلذ
 , 90 نهتدع

 م وأ رماي رم كي ّئبنلا نأ «هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم : ًاضيأ !هحيحص# ينو

 ْنَأ 0 نك هللا ٌلوسَر لاقف «معت : :اولاقف «ءاهب ملي نأ ديرُي هلع: لاقف «طاطسُم باب ىَلَع

 . 92ه ٌلِحَي ال َّوُهو ُئِدْخَسَْي فنك هَل ُلِجَي ال َوُهو ُهنُرَوُي فنك ُهَرَِق ُهعَم ٌلُخْدَي نمل ُهئعْل

 يف ام ّنْعْضَي ىَّنَح اَيابَّسلا َءظَو مّرح لي ّيبنلا نأ «ةيراس نب ضايرع ثيدح نم : يذمرتلا يفو
0000 
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 ءاربتسالا يف لَو هللا لوسر مكح ركذ نفْفُي (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كلي بنلا نأ ءهنع هللا يضر يردُحلا ديعس يبأ ثيدح نم :؛دواد يبأ نئساو .ةدئسملا» ىفو

 .20ةَضْبَح ٌضيِحَت ىَّنَح ٍلْمَح ِتاذُرْيَخ لَو ٌعَضَت ىّتَح ٌلِاَح أَطوُت ال١ : ساطوأ ايابس يف لاق
 ُنِمْوُي ناك ْنَم» :لاق هلك ّيبنلا نأ ءهنع هللا يضر تباث نب عفيوُر ثيدح نم :©”يذمرتلا يفو

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .ههرْيَع دّلَو ُهَءاَم يقْسَي الق ءرخآلا مْوَيلاَو هللاب

 ني ِوََرْما ئَلَع َعَقَب ْنَأ ِرِخآلا مْوَيلاَو هللاب ٌنِمْؤُي ءىرممال لحي ال» :ًاضيأ هثيدح نم :2”دواد يبألو
 هموم هن رع 00

_ 

 .«اهكِرْبَتْسَي ىتح يبسلا

 .«ضيِحت ىّنَح اَياَبّسلا ني ابيت ّنَحَكِنَي الق ٍرِخآلا مْيلاو هللاب ُنِمْؤُي َناَك ْنَما :”دمحألو

 وأ ءتّعيِب وأ ءاطوُت يتلا ٌةديلّولا ِتبِهُو اذإ :رمع نبا لاق :؟”0هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 .ئارذعلا أربتسُت الو «ةضيحب أربتسُّتلف «تقتَع

 ًايدانم و هللا لوسر لسرأ :سواط نع «ملسم نب ورمع نع «رمعم نع «©”قازرلا دبع ركذو

 .«ٌضيِحَن ىّنَح ٍلئاَح لَو ؛ لياَح ىلَ ُلُجَر َنَمَقَي الا : هيزاغم ضعب يف
 «ساطوأ موي ايابس نوملسملا باصأ :لاق يبعشلا نع ءايركز نع :يروثلا نايفس نع ركذو

 , "9 ضيحت ىَّبح لماح ريغ ىلع الو َمَضَت ىتح لماخ ىلع اوعقي ال نأ لي هللا لوسر مهرمأف

 :ةديدع ًاماكحأ نئسلا هذه تنمضتف : لصف

 نإو ءاهلمح عضوبف ًالماح تناك نإف ءاهمحر ٌةءارب ملعُي ىتح ةيبسملا ٌءطو زوجي ال هنأ : اهدحأ
 يفو اهيف فِلّتخاو ءاهيف صن الف :ضيحلا تاوذ نِم نكت مل نإف .ةضيح ٌضيحت نأبف ًالئاح تناك
 ملو ءاهأطي ملو ضيحلا َبيقع اهعاب مث «عئابلا دنع تضاح نأب اهمحر ٌةءارب ملعُي يتلا يفو «ركبلا

 وبأو ٌيعفاشلا ٌبجوأف «لجر ىلإ اهنع تلقتناف «ةنوصم يهو ٍةأرما دنع تناك وأ ء«هكلم نع اهجرخُي

 ملعلا عم بجت ثيح ةدهلاب ًارابتعاو ؛ثيداحألا مومعب ًاذخأ ءهلك كلذ يف ءاربتسالا دمحأو ةفينح

 :ءاطع لاق :لاق «جيرج ُنِبا انثدح :؟0قازرلا دبع ركذ امك ةباحصلا ٍراثآب ًاجاجتحاو ءمحرلا ةءاربب
 اهدلو اوقحلأف «ةفاقلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اعدف «تدّلوف «ٌةيراج راجتلا نم ٌةثالث ٌلوادت
 «ضيحت ىتح اهب ُصترتيلف «ٌضيحملا تغلب دق ةيراج عاتبا نم :هنع هللا يضر رمع لاق مث «مهدحأب

 .ةليل نيعبرأو ًاسمخ اهب ُصيرتيلف ءضحت مل تناك نإف

 «ضيحملا نس غلبت مل نم ىلعو «ضيحملا نم تسئي نم ىلع ةدعلا هللا بجوأ دقو :اولاق

 .ضيحملا نس غلبت مل نمو «ةسيآلا ىلع ٌبجيف «ةمألا ةدع ُءاربتسالاو ءرهشأ ةثالث اهلعجو

 «ةمألا محر ةءارب ُكلاملا نقيت ثيحف ؛محرلا ةءاربب ٌملعلا ءاربتسالا نم ٌدوصقملا :نورخآ لاقو
 رمع نبا نع «عفان نع «بويأ نع «رمعم نع «قازرلا دبع هاور امك ؛هيلع ءاربتسا الو اهُؤطو هلف

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو .146 /؟ مكاحلاو :(7181/) دواد وبأو ءىالو 57/7” دحأ هجرخأ )١(

 .(5168) مقرب م .01171) مقرب )20

 .(7؟4) ثيدح رثإب يراخبلا هجرخأ (6) تحفر (2

 .(179585) قازرلا دبع هجرخأ (00) .(1؟999) مقرب )١(

 .07444) مقرب (4)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفييل ءاربتسالا يف لي هللا لوسر مكح ركِذ

 .هنع ؛هحيحص") يف يراخبلا هركذو ءءاش نإ اهئربتسي مل ًءارذع ةمألا تناك اذإ :لاق هنع هللا يضر

 :لاق رمع نبا نع « «يمخللا هللا دبع نب بويأ نع ءديز نب يلع انثدح «ةملس نب دامح ركذو

 ٌتلعج نأ يسفن ٌتكلم امف ؛رمع نبا لاق ءةَّضِف ٌُنيربإ اهّقتُع ّنأك ءالوَُج َموي ٌةيراج يمهس يف تعقو

 .نورظني ٌنسانلاو اهلبقأ

 دقع دقو - يرّزاملا هللا دبع وبأ لاق .اهعورفو هتدعاق كاهو ءعجري اذُه ىلإ كلام بهذمو
 :- اهظفلب اهركذنف ءاربتسالا بابل ةدعاق

 بلغ ْنَم لُكو «ةاربتسالا اهيف مزلي الف « محلا اهيلع َنيأ ةمأ لك نأ :كلذ يف عماجلا لوقلاو
 نظلا بلغ نم لكو ءاهيف مزال ٌءاربتسالاف «هيف ددرت وأ اهلمح يف كش وأ «ًالماح اهنوك نظلا ىلع

 ءاربتسالا ٍتوبُث يف نيلوق ىلع بهذملا نإف هّلوصح زوجي بلاغلا نظلا عم هنكل ءاهمحر ةءاربب

 . هطوقسو
 هيفو ءةَسيآلاو ءءظولا قيطُت يتلا ةريغصلا ِءاربتساك ءاهيف ةفلتخملا ٌعورفلا كلذ ىلع جرخ مث

 «لمحلا نس براق نمم تناك اذإ ةريغصلا يف ٌبجيو :«رهاوجلا» بحاص لاق «كلام نع ناتياور

 اهلثم ُلِوْحَي الو «ةطولا قيطُت نمم تناك اذإ ءاربتسالا باجيإ يفو «ةرشع عبرأ وأ «ةرشع ثالث تنيك

 نمم تناك نإو مكحلا دبع نبا ةياور يف هافنو ءمساقلا نبا ةياور يف هتبثأ «ناتياور ءرشعو عست تنبك
 . اهيف ءاربتسا الف ءطولا قيطُي ال

 نيعبرألا ةئبا لثم «ةسيآلا َّنس غلبت ملو «ضيحلا َّنس تزواج نميف ٌءاريتسالا بجيو :لاق

 ؟بجي ال وأ ؛ءاربتسالا اهيف بجي لهف «هنع تسئيو «ضيحملا نع تدعق يتلا امأو . نيسمخلاو

 ءطولا قيطُت يتلا ةريغصلا ءاربتسا ُهجوو :يرّزاملا لاق .مكحلا دبع ٍنباو ءمساقلا نبال ناتياور

 ال نأ ناكمإلا عضاوم يف ىعدي الثل ةعيرذلا ةيامحل وأ ءرودنلا ىلع ٌلمحلا امهيف نكمُي هنأ «ةسيآلاو

 .ناكمإ

 هيفو «ءنظلا ءوسل ءاربتسالاب هنع ربّعملا وهو «تنز نوكت نأ ًافوخ ةمألا ٌءاربتسا كلذ نمو :لاق
 .بهشأل يفنلاو «نالوق

 عقي ناك نإو «نهل تاداسلا ٍءطو مدع ٌبلاغلا :نالوق هيف «شّولا ٍةَمألا ٌءاربتسا كلذ نمو :لاق
 .رداتلا يف

 .كلام نع ناتياور هبوجو يفف «مرحم وذ وأ «ةأرما وأ «ٌبوبجم اهعاب ْنَم ُءاربتسا كلذ نمو
 ٌتِيِثُي مساقلا ُنباف ءاهديس ىلإ تعجرف «تزجع مث ُفّرصتت تناك اذإ ةبتاكملا ٌءاربتسا كلذ نمو

 .هيفني ٌبهشأو ءةءاربتسالا

 «بجاو ٌريغ طايتحالا هجو ىلع بحتسم وه :ىمخللا نسحلا وبأ لاق «ركبلا ٌءاريتسا كلذ نمو
 ١ .بجاو وه :كلام باحصأ نم هُريُع لاقو

 نع عئابلا ٌءاربتسا ءىزجُي هنإف ءاهأر بتسا دق هنأ يرتشملا َمِلَعو «ةمألا ٌعئابلا أربتسا اذإ كلذ نمو

 . يرتشملا ءاريتسا

 ٍناث ِءاربتسا ىلإ جتحي مل ءاهأربتسا مث «:ةضيح عّدوُملا دنع تضاحف ةمأ هعدوأ اذإ كلذ نمو



 ءاربتسالا يف هي هللا لوسر مكح ركِذ نفض (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .اهيلع ٌلخدي اهّديس نوكي الو ءجّرخت ال نأ طرشب اذهو ءاهئاربتسا نع ةضيحلا كلت تأزجأو

 مساقلا ُنياف «عئابلا دنع تضاح دقو هلايع يف ريغص هل دلو وأ «هتجوز نم اهيرتشي نأ كلذ نمو

 ءاهنع ُباذلا وهو راد يف يرتشملا عم ناك نإ :لوقي ٌبهشأو «كلذ هأزجأ جرخت ال تناك نإ :لوقي

 .جرخت ال وأ جرخت تناك ءاوس «كلذ ءأزجأ ءاهرمأ يف ٌرظانلاو

 يهو تجرخ وأ «جّرخت نأ لبق لجر هنم اهارتشا ؛مدق نيحف ءًابئاغ ٍةمألا ُديس ناك نإ كلذ نمو
 . هيلع ءاربتسا الف «رهطت نأ لبق اهارتشاف «ضئاح

 اهل ًءاربتسا نوكي كلذ نأ هبهذم نم ٌروهشملاف ءاهضيح ٍلَّوأ يف ضئاح يهو تعيب اذإ كلذ ْنِمو

 .ةّقنأتسم ةضيح ىلإ ٌجاتحي ال

 دقو ءامهنم يرتشملا دي تحت يهو ةيراجلا نِم هكيرش ٌبيصن يرتشي ُكيرشلا ءكلذ نمو

 . هيلع َءاربتسا الف ءهدذي يف تضاح

 الو ملعي ال ثيح بجي امنإ هنأو «ءاربتسالا يف هذخأم نع كيبُت هبهذم نِم اهّلك ٌحورفلا هذهو

 نب اسايعلا وبأو جيرس نبا سابعلا وبأ لاق دقو «ءاربتسا الق ءتنُّط وأ تملُ نإف «محرلا ةءارب نظْي

 نع سيلو «لوقن مهلوقبو ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع حص امك ءركبلا ًءاربتسا بجي ال هنإ :ةيميت
 نع ىهن امنإو «تناك ةلاح يأ ىلع كلم اهيلع هل دّدجت نم لك ءاربتسا بوجو يف ماع صن هلك يبنلا
 . نهلئاوح ضيحتو .نهلماوح ٌمضت ىتح ايابسلا ٍءطو

 .بيثلا ءطو عنتمي امك ؛ءاربتسالا لبق نهراكبأ ءطو ميرحت يضتقي هّمومعف :ليق نإف

 بجوم ءافتنا دنع ديقُي وأ صخّيف هنم ٌُدصقلا رهظ قالطإ وأ مومع هنأ هّئياغو ءمعت :ليق

 كني الق ِرِخآلا مْوَيلاَو هللاب ُنِْوُي ّناَك ْنَم١ :عفيور ثيدح يف لي هلوق موهفمب ًاضيأ صخيو ءءاربتسالا
 .فلاخم هل ملعي الو «يباحصلا بهذمب ًاضيأ صخيو :«ٌضيِحَت ىَّتَح اَيابّسلا ّنِم اي

 ىلإ هنع هللا يضر ًايلع ِكَو هللا لوسر ثعب :لاق :ةديرب ثيدح نم :2©)(يراخبلا حيحص» يفو

 امأ :دلاخل ٌتلقف ءلستغا دقو حبصأف يبس اهنم يلع ىفطصاف ءَسُمُحلا ضبقيل نميلاب ينعي دلاخ
 ًايلع ٌضْفْبَأ ُتْنُكو :ةديرب لاق ؟اذهل َعَنَص ام ىرت الأ :ةديربل دلاخ لاقف :ةياور يفو ؟اذه ىلإ ىرت
 «معن :تلق ؟ هأَيِلَع ضْفْبتأ ةَدْيَرُب اي) :لاقف ءهل كلذ ٌتركذ لكي ّيبنلا ىلإ انمدق املف «هنع هللا يضر
 بوجو يلع ري ملف ًاركب نوكت نأ امإ ٌةيراجلا هذهف .«كِلذ ْنِم ٌرْثْكَأ سْمُحلا يف هل نك ُهْضِفْبُت ال١ :لاق

 0 ”ت

 نأ دب الف ءلاح لكبو .اهل هكلمت لبق ةضيحلاب ىفتكاف ءاهضيح رخآ يف نوكت نأ امإو ءاهئاربتسا
 . ءاريتسالا نع هانغأ ثيحب اهمحر ةءارب قيقحت نوكي

 ِتاّذ ْدْيَع لَو ؛ َعَضَن ىّتَح ٌلياَح أوت اود : هلوق تدجو ءلمأتلا ٌّقح كي يبنلا لوق ٌتلمأت اذإف
 «نوكت ال نأو ءًالماح نوكت نأ ٌروجي ْنَم لمحلا ِتاذ ريغب دارملا نأ هنم كل رهظ ««ٌضيِحَت ىَّبَح لْمَح
 مدعل تايبسملا يف هلاق اذهو ءاهمحر هيلع لمتشا امب هل ملع ال هنأل «لمحلا ةفاخم اهئطو نع كسميف

 .ٌنهلاحب يباسلا ملع

 ,(4760) مقرب (1)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليحل ءاربتسالا يف دلي هللا لوسر مكح ركذ

 مل ؟ال مأ لمح ىلع اهمحر لمتشا له «كلملا لبق اهلاح ملعي ال ةمأ كلم نم لُكَف ءاذه ىلعو
 ءاربتسال ىنعم الف «هل ىنعم ال ضحم دبعتب سيلو «لوقعم رمأ اذه ؛ةضيحب اهئربتسي ىتح اهأطي
 اهوحنو ءًالصأ جّرخت ال هتيب يف يهو هتأرما نم اهارتشا يتلاو ءاهّلثم ٌلِمْحَي ال يتلا ةريغصلاو ءارذعلا
 «تجوزت مث .ةضيحب اهأربتسا «جوزتت نأ تدارأو ةأرملا ِتنز اذإ كلذكف ءاهمحر ةءارب ملعُي نمم

 اهنع تام اذإ دلولا مأ كلذكو .ةضيح ضيحت ىتح اهجوز اهنع كسمأ ءةجوزم يهو تنز اذإ كلذكو
 .ةضيحب تدتعا ءاهٌديس

 :لاق ؟اهقتعأ وأ اهالوم اهنع يفوت اذإ دلولا مأ ةدع مك «يبأ تلأس :دمحأ نب هللا ٌدبع لاق

 ىلعف اهيلع َينُج نإو ءاهتميق اهديس ىلعف تنج نإ ءاهلاوحأ لك يف ةمأ يه امنإو «ةضيح اهتدع
 «ةمأ ٌدحف «ًادح تباصأ نإو ءاهديسلف ءيش نِم تكرت امف ؛تتام نإو .اهتميق نم صقن ام يناجلا

 . اهقرب نوقرُيو ءاهقتعب نوقتعي اهتلزنمب مهف «تدلو امف ءاهديس اهجوز نإو

 هذهو «ةرحلا ةدع هذهف ءًارشعو رهشأ ةعبرأ :سانلا ضعب لاقف ءاهتدع يف سانلا فلتخا دقو

 اهمكُم لعجي نأو ءاهئروُي نأ ًارشعو رهشأ ةعبرأ :لاق نم مزليف «ةيرحلا ىلإ قرلا ني تجرخ ةمأ ةدع
 لوق اذهو . ضيح ثالث اهتدع :سانلا ضعب لاقو .ةرحلا ٌماقم ةدعلا يف اهماقأ دق هنأل ؛ةرحلا مكح
 :لاقف ةدعلا هللا ركذ امنإو «ةرُح الو ةقلطمب يه تسيلو ؛ٌةقلطملا ضيح ٌتالث دتعت امنإ ءهجو هل سيل
 دلولا مأ تسيلو ء[4+1 :ةرقبلا] 4َرْقَعَو ٍرْمْدأ ةَمَْأ نه نميري ابأ َدووَدَيَو كم دمتي َنِلاَد»
 107 :ةرقبلا) وو دقت ٌنهِسْعَنأي سضيرتي ُتقلطَنْلَم» :لاق .رشعو رهشأ ةعبرأب دتعتف ء«ةجوز الو ةرحب

 .هللا همحر دمحأ ظفل اذهو «ةيرحلا ىلإ قّرلا نم تجرخ ةمأ يه امنإو

 ّيِه امنإو ؛ةضيح اهقتعأ وأ ءاهالوم اهنع يفوُث اذإ دلولا أ دتعت :حلاص ةياور يف لاق كلذكو

 .اهلاوحأ لك يف ةمأ

 . اهديس اهنع يفوت اذإ رشعو رهشأ ةعبرأ دلولا ٌّمأ ةدِع : سابعلا نب دمحم ةياور يف لاقو

 ةسمخو نيرهشب دتعت اهنأ :دمحأ نع ةثلاث ةياور باطخلا وبأ ىكحو :«ينغملا» يف خيشلا لاقو

 دمحأ نع ةحيحص اهنظأ الو :«عماجلا» يف هللا همحر دمحأ نع ةياورلا هذه ْدذِجأ ملو :لاق . مايأ

 قمألا ًهدع اهتدِع تناكف ءةمأ توملا نيح اهنأل «ةداتقو سواطو ءاطع نع كلذ يورو «هللا همحر

 .دمحأ نع روصنم نب قاحسإ ةياور هذه تسيلف «هتوم دعب تقتعف «ةمألا هتجوز نع لجر تام ول امك

 لاق .ةافولاو قالطلا نم دلولا مأ ةدع يف لوقلا باب :«رفاسملا داز» يف زيزعلا دبع ركب وبأ لاق

 عم يهو دتعت فيك ءاهيلع دع الف ءجوز دنع يهو ديسلا تام اذإ :مساقلا نبا ةياور يف هللا دبع وبأ

 يف لاقو .اهتدع نم جرخت ىتح اهتخأ جوزتي الف ءدلولا ّمأ قتعأ اذإ :انهم ةياور يف لاقو ؟اهجوز
 .همالك ىهتنا .ةقرفلاو قالطلاو ةافولا يف ةمألا ةدع دلولا مأ ةدعو :روصنم نب قاحسإ ةياور

 ال :لاق هنأ ءصاعلا نب ورمع نع ''”دواد وبأ هاور ام ءرشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع :لاق نم ةجحُحو
 لوق اذهو :رشعو رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع يفوت اذإ دلولا مأ ةدع هُو دمحم انيبن ةنس اَنَيَلَع اوُدِسْفت

 «يرهزلاو ءورمع نب سالو ءزيزعلا دبع نب رمعو «دهاجمو «نيريس نب دمحمو ؛نيديعّسلا

 .فيعض قارولا رطم هدنس يفو :(7104) مقرب )١(



 ءاربتسالا يف لَو هللا لوسر مكح ركِذ ليقخل (5) دابعلا ريخ يده يق داعملا داز
 مسلس 2 ص تس سا ا ماا ماا

 ةجوزلاك ءًارشعو رهشأ ةعبرأ اهّثدِع تناكف «ةافولل دتعت ةرح اهنأل :اولاق .قاحسإو «يعازوألاو

 ١ .ةرحلا

 «يلع نَع َيِكُحو ء«ضيح ثالثب ٌدتعت :هباحصأو «ةفينح وبأو «يروثلاو «يعخنلاو ءءاطع لاقو

 « نهنع ىّنوتملا جاوزألا ةيآ يف لخدتف «ةجوز تسيلو «ةدع نِم اهل دب ال اهنأل :اولاق ءدوعسم نباو

 .ءارقأ ةثالثب دتعتف «ةقلطملاب ءيش هبشأ يهف «ةضيحب ءامإلا ءاربتسا صوصن يف ٌلُخدتف «ةمأ الو

 نب هللا دبعو «ةشئاعو نافع نب نامثع ٌلوق وهو «ةضيحب أرِبَتْسُت اهنأ :لاوقألا هذه نم باوصلاو

 نب دمحأو «يعفاشلاو «ءكلامو ءلوحكمو «ةبالق يبأو ءدمحم نب مساقلاو «يبعشلاو ؛نسحلاو ءرمع

 درجمل وه امنإ اذه نإف «رذنملا نباو «روث يبأو «ديبع يبأ لوق وهو ءهنع تاياورلا رهشأ يف لبنح
 تاءاربتسا رئاسك ء«ضيحت نم قح ىف ةدحاو ةضيح ناكف «ةبقرلا نع كلملا لاوزل ءاريتسالا

 دمحأ فعض :رذنملا نبا لاقف «صاعلا نب ورمع ثيدح امأو .تايبسملاو ؛تاكولمملاو «تاقتعملا

 نب ورمع ثيدح نع هللا دبع ابأ تلأس :ىسوم نب دمحم لاقو .صاعلا نب ورمع ثيدح ديبُع وبأو
 ءاذه صاعلا نب ورمع ثيدح ْنِم ٌبَجعي هللا دبع ابأ تيأر :ينوميملا لاقو .حصي ال :لاقف «صاعلا

 «حاكنلا نم ةرحلا ةدع يه امنإ ًارشعو رهشأ ةعبرأ :لاقو ؟اذه يف كي هللا لوسر ٌةنس نيأ :لاق مث

 دتعت :لاق نم لوقل سيلو ءاهئروُي نأ اذهب لاق نم مزليو «ةيرحلا ىلإ قّرلا نم تجرح ةّمأ هذه امنإو
 .همالك ىهتنا .ةقلطملا كلذب دتعت امنإ ءهجو ضيح ٌتالث

 ريغ هفعض دقو «قارولا ءاجر وبأ «نامهط نب ٌرطم ءورمع ثيدح دانسإ يف :يرذنملا لاقو

 نب دمحأ تلأس :بلاط وبأ لاق ««بيذهتلا» باتك يف ظفاحلا جاجحلا وبأ انخيش انربخأو ءدحاو

 نب دمحأ نب هللا دبع لاقو ءءاطع نع هثيدح فعضُي ديعس نب ىيحي ناك :لاقف قارولا رطم نع لبنح

 ىليل يبأ نباب قارولا رطم ثيدح هبشُي ديعس نب ىيحي ناك :لاق «قارولا رطم نع يبأ تلأس : لبنح

 لاقو «ةصاخ ءاطع يف ىليل يبأ نبا نِم هّبرقأ ام :لاقف هنع يبأ تلأسف :هللا دبع لاق «ظفحلا ءوس يف

 يف فيعض :لاقف ؟قارولا رطم :نيعم نب ىيحيل تلق :هللا دبع لاق ؛ثيدحلا فيعض :ءاطع يف رطم

 ١ .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «حابر يبأ نب ءاطع ثيدح

 ,«تاقثلا» باتك يف نابح نبا هركذو ؛ثيدحلا حلاص :يزارلا متاح وبأ لاق «ةقث وهف «دعبو

 نع «بيؤذ نب ةصيبق ةياور نم هنأ ثيدحلا ةلع امنإو «هب ثيدحلا فعضل هجو الف «ملسم هي جتحاو

 مل فوقوم هنأ يهو «ىرخأ ةلِع هلو .ينطقرادلا هلاق ءهنم عمسي ملو ءهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع

 ةلع هلو .فوقوم ءاننيد انيلع اوسّبلُت ال :باوصلاو :ينطقرادلا لاق .ائيبن ةئس ائيلع اوسبلت ال :لقي

 مأ ةدع :يناثلاو .اذه :اهدحأ .هجوأ ةثالث ىلع ورمع نع هفالتخاو ؛ثيدحلا ٌبارطضا يهو «ىرخأ

 ثالث اهتدعف «تقتعأ اذإف «ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع يفوت اذإ اهتدع :ثلاثلاو .ةرحلا ةدع دلولا

 «هنع يقهيبلا هاكح ركنم ثيدح اذه :دمحأ مامإلا لاق .يقهيبلا اهركذ هنع ةثالثلا ليواقألاو «ضيح

 نكلو ءرشعو رهشأ ةعبرأ دلولا مأ ةدع نأ ءورمع نع ةصيبق ةياور لثم يلع نع ؛سالخ ىور دقو

 أبعي ال ةريغم ناكو ءيفَحَص هنإف ءهنع ىورُي ال :بويأ لاقف «هثيلح يف ٍملُكُت دق ورمع نب سال

 ةفيعض يلع نع سالخ تاياور :يقهيبلا لاقو «باتك هنإ :لاقي يلع نع هتياور :دمحأ لاقو . هثيدحب

 رمع نبا نع «عفان نع ؛؟'”كلام ىور دقف كلذ عمو «ةفيحص نم يه :لاقف «ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نسحب ءاربتسالا يف دلي هللا لوسر مكح ركذ

 يهف ءامهنع يوُر ام ورمعو يلع نع تبث نإف .ةضيحب دتعت :لاق ءاهديس اهنع ىفوتُي دلولا مأ يف
 ُقلعتلا الإ ًارشعو رهشأ ًةعبرأ اهلعج ْنَم عم سيلو «مكاحلا وه ٌليلدلاو «ةباحصلا نيب عازن ةلأسم
 يذلا ىنعملا يف دارفألا يواست ىنعملا مومع ظرش نكلو «ماع ظفل مهعم نكي مل ذإ «ىنعملا مومعب
 نأ اوأر ةجوزلاب دلولا َّمأ اوقحلأ نيذلاو «قاحلإلا قّقحتي ال كلذ ملعُي مل امف ءهلجأل مكحلا تبث
 توملاب اهنأ ةهج نم ةمألا نيبو اهنيب يذلا هبشلا نم ىوقأ ةجوزلا َنيِبو دلولا مأ نيب يذلا َهَبَّشلا
 ةعبرأ ةجوزلا ةدع هل ُتَلِج يذلا ىنعملا نألو «ةمألا فالخب ءاهتيرح عم ةدعلا اهتمزلف «ةرح تراص
 قرتفي ال اذهو ءدلولا قلخ اهيف نقيتُي يذلا تاقوألا ىندأ وهو ءدلولا ٌمأ يف ٌدوجوم ًارشعو رهشأ
 دلولا ٌّمأ :نولوقي مهوعزانمو «نيلئامتم نيب قرفت ال ٌةعيرشلاو «دلولا مأو ةجوزلا ّنْيَب هيف ُلاحلا
 كرك ام ُفَصِن َمُكَلَو# :هلوق يف لخدت مل اذهلو «تاجوزلا ماكحأ ال ءءامإلا ماكحأ اهماكحأ
 :ةرقبلا] كابو َنوُرَدَيَو ْمُكنم َنَريَوَتُي َنِدَلاَول :هلوق يف لخدت فيكف ءاهريغو [1؟ :ءاسنلا] « حسو
 نيب نم ىلع بجت اهنإف «محرلا ةءارب درجم لجأل ًارشعو رهشأ ةعبرأ لعجُت مل ةدعلاو :اولاق 8
 .همامتو حاكتلا دقع ميرح نِم يهف «ةولخلاو لوخدلا لبق بجتو ءاهمحر ةءارب

 لعجُي مل اذهلو ؛ةضيح هيف يفكي اذهو ءاهمحر ةءاربب ملعلا هنم دوصقملاف «ةمألا ءاربتسا امأو
 ىنعملا اذهو «جوزلل ًارظنو :ةعجرلا نامزل ًاليوطت كلذك ةرحلا ةدع تلعج امك «ءورق ةّثالث اهؤاربتسا
 ام اهل عرشُي نأ اهب رومألا ىلوأف ءىنعم الو تاجوزلاب اهقاحلإ يضتقي صن الف «ةأربتسملا يف ٌدوصقم
 .قيفوتلا هللابو «هادعتت الو «تاكولمملاو تايبسملا يف عرشلا ٌبحاص هعرش

 ُلوق اذهو «ةضيح نم َّدب ال لب «ةتبلا رهظب ٌءاربتسالا لّصحي ال هنأ :يناثلا مكحلا :لصف
 ىتمو «لماك رهطب لصحي :هل لوق يف يعفاشلاو .كلام ٌباحصأ لاقو .ٌباوصلا وهو ءروهمجلا
 لوسر لوق اذه دري نكلو ءراهطألا ءارقألا نإ :امهلوق ىلع ءانب اهؤاربتسا مت ةضيحلا يف تنعط
 ٌتعمس :تباث نب عفيوُر لاقو . ٍةَضْيَحِ ارْبَمْسُت ىَنَح ٌلِئاَح ألو ءٌعَضَن ىّتَح ٌلياَح اطوُت ال : كو هلل
 اَهئربَتْسَي ىّتَح يِبَسلا َنِم ٌةيراَج اي الك ٍرِخآلا مْوَيلاَو هللاب ُنِمؤُي َناَك ْنَما :نينح موي لوقي و هللا لوسر
 ًأطوت ال نأ كيهللا ٌلوسر ىهن :يناثلا .اهدحأ اذه :ظافلأ ةثالث هيف هدنعو ءدمحأ مامإلا هاور (ةَضْيَحب
 نحكي الك رخآلا مَْيلاو هللا نِمؤُي ناك ْنَم١ :ثلاثلا .نعضت ىتح ىلاَبَحلا نعو «ضيحت ىتح ةمألا
 ام ءاغلإ زوجي الف «رهطلاب ال هدحو ضيحلاب هلك كلذ يف ّلِجلا قلعف ««ٌضيِحَت ىّتَ اَياَبسلا َنِم أبي
 ٌبجاولا نإف «ضحملا سايقلا ىضتقم وهو ءهصن فلاخ ام ىلع ليوعت الو فاغلأ ام رابتعاو «هربتعا
 زوجي الف «ةءاربلا ىلع هيف ةلالد الف ءرهطلا امأف «ضيحلا وه ةءاربلا ىلع لدي يذلاو ؛ءاربتسالا وه
 يمه ءارقألا نأ ىلع اذه مهؤانبو فيلع لدي ام نود هيلع هيف هل ةلالد ال ام ىلع ءاربتسالا يف ٌلَّوعي نأ
 ىتح كاذ ىلع اذه ءانب مهنكمُي مل مث «ةهبش الو ةجحب سيلو «فالخلل فالخلا ىلع ءانب ءراهطألا
 يف ُكلملا اهيلع ددجت يتلا ةأربتسملا رهط اولعجي ملو ٌأءرق هيف اهقلط يذلا رهطلا اولعجف :هوفلاخ
 ملو «هانيب امك ىنعملا اوفلاخ ىتحو «نيبت امك ًاضيأ ٌتيدحلا اوفلاخ ىَّتحو ءًأءرق هيف اهديس تاّم وأ
 نرتقملا ةضيحلا ضعي نإ :اولاق ام ةياغو «ةفلاخملا نم ةئثالثلا عاونألا هذه دعي الإ ءانبلا اذه مهنكمُي
 ًاءرق كلذ سيلو «ةضيحلا ضعب ىلع ذئنيح مهيلع دامتعالا نوكيف :مهل لاقيف «ةءاربلا ىلع لدي رهطلاب
 الو ؛ءورقلا ىمسم يف ثلاث لوق اذه :انلق .رهطو ةضيح ضعب ىلع دامتعا وه :اولاق نإف ؟دحأ دنع
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 لست تس ااا ا اما ا

 اذإف «ضيحلا طرشب رهطلل مسا وه لب :اولاق نإف .رهطو ضيح نم ٌةبكرم هتقيقح نوكت نأ وهو «فرعي
 هحيرصت عم امأف «ءرقب ءاربتسالا عراشلا قلع ول نكمي امنإ اذه :انلق .طورشملا ىفتنا طرشلا ىفتنا

 . الف ةضيحب قيلعتلا ىلع
 بحاص لاق .اهب ءافتكا يرتشملا دي يف ةضيح ضعبب لصحي ال هنأ :ثلاثلا مكحلا :لصف

 ريغ نم اهل ًءاربتسا اهضيح مايأ نِم ّيقب ام نكي مل اهضيح مايأ رخآ يف ةمألا تعيب نإف :«رهاوجلا»

 . اهل ًءاربتسا نوكي كلذ نأ بهذملا نم روهشملاف ءاهتضيح لوأ يف يهو تعيب نإو «فالخ

 هيف ليلد الو ءاهمامت نم دب الف «ةضيحب لحلا قلع هنإف ؛ثيدحلا اذهب ًاكلام عزان نم جتحا دقو

 نأ طرتشي له هنأ وهو «رخآ رمأ يف عازنلا نكلو «قافتالاب ةضيحلا نم ِّدُب ال هنإف «هلوق نالطب ىلع

 الو «يدحلا هيفني ال اذهف ءهكلُم يف اهّمظعم نوكي نأ يفكي وأ ؛هكلم يف يهو ةضيحلا عيمج نوكي

 «يرتشملا كلم يف اهّضعب نوكي نأ يفكي ال هنأ ىلع انقفتا امل :اولوقي نأ هيعزانمل نكلو «هتبثُي

 دنع يهو نوكت نأ 5 ةربتعملا ةضيحلا نأ ملع « ئابلا دنع اهرثكأ ناك اذإ عئابلا كلم يف اهّضعبو

 .ءاربتسالا يف ًايفاك كلذ نكي مل «عئابلا دنع تضاح ول اذهلو «يرتشملا

 مث «يرتشملا دنع ةعّدوم يهو عيبلا لبق تضاح اذإ اهنأب اذه نع بيجي كلام لوقي لاق نمو

 ؛ناث ءاربتسا يرتشملا ىلع بجي ملو «ةضيحلا كلتب يفّثكا «هتيب نم جرخت ملو ءةضيحلا بيقع اهعاب

 ءروص يف عيبلا لبق ًاعقاو ءاربتسالا نوكي نأ زوجي وهف «مدقت امك كلام بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو

 .هذه اهنم

 الو :«رهاوجلا» يف لاق ءهدعب تعيب مث اهأربتساف «ثلاث دنع ءاربتسالل تعضو اذإ :اهنمو

 ضيحتف «ةعيدولاب وأ «ءاربتسالل هذي تحت نوكت نأ اهنم : :تالاح يف الإ عيبلا لبق ءاربتسالا ءىزجي

 .اهديس اهيلع لخدي الو «جرخت ال يهَو «مايأ ّدعب وأ «ٍلئثيح اهيرتشي مث ءهدنع

 نباف «تضاح دقو «هلايع يف ريغص هل دلو وأ «هتجوز نم هعم نكاس وه نمم اهيرتشي نأ :اهنمو

 ءاهنع باذلا وهو راد يف هعم تناك نإ :بهشأ لاقو .كلذ هأزجأ جرخت ال تناك نإ :لوقي مساقلا

 .جرخت ال وأ جّرخت تناك ءاوس «ءاربتسا وهف ءاهرمأ يف ٌرظانلاو

 «ضئاح يهو تجرخ وأ «جرخت نأ لبق اهأربتسا مدق نيحف «ًابئاغ اهُّديس ناك اذإ :اهنمو

 .رهطت نأ لبق هنم اهارتشاف

 يف تضاح دقو ءامهنم يرتشملا دي تحت يهو ةيراجلا نم هكيرش بيصن يرتشي ٌكيرشلا : اهنمو
 نع كلام هب ىفتكاو «عيبلا لبق ءاربتسالا تنمضت اهانعم يف امو هذهف «لئاسملا هذه تمدقت دقو .هدي

 .ناث ءاربتسا

 ؟ءاربتسا نكي مل عئابلا دنع اهمظعم دجو اذإ ةضيحلا نإ : : هلوقو اذه هلوق عمتجي فيكف :ليق نإف

 ءاريتسا ىلإ ي يرتشملا هيف جاتحي عضوم لكف «عضوم اهل هذهو عضوم اهل هذهو ءامهنيب ٌضُفانت ال :ليق

 لقتسم ءاربتسا ىلإ هيف جاتحي ال عضوم لكو «عئابلا دنع اهمظعم دجوي مل ء«ةضيح الإ ءىزجُي ال لقتسم
 .اهوحنو روصلا هذهك «عيبلا يس كا نفاع كإايأ بلا يي

 مكح هنأ امك اذهو «لمحلا عضوب اهؤاربتساف ًالماح تناك اذإ اهنأ : عبارلا مكحلا :لصف

 .ةمألا نيب هيلع عمجم وهف «صنلا
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 حلي ناك ءاوس ؛ناك لمح يأ ؛ ءاهلمح عضو لبق اهؤطو زوجي ال هنأ :سماخلا مكحلا : لصف
 ءطو لحي الف ؛ةينازلا لمحك ءهب قحلي ال وأ ؛ةهبشب ةءوطوملاو «ةكولمملاو ةجوزلا لمحك ؛ءىطاولاب
 ٍرِخآلا ٍمْويلاَو للاب نووي ناك ْنَما :و هلوق كلذكو «صنلا هب حّرص امك ءقتبلا ء ءىطاولا ريغ نم لماح
 ءاملا نع ءىطاولا ءام ةنايص نألو ؛ثيبخلاو بيطلا َعرزلا معي اذهو وِرْيَق َعْرَ ُهَءاَم يقْسَي الق
 الو هل ةمرح ال ناك نإو يئازلا لمح نألو «بيطلا ءاملا نع هنا نم ىلوأ هب ظلتخي ال ىتح ثيبخلا

 يف هللا ةنسل فلاخم اذه نألو «هريغب هطلخ هل زوجي الف «مرتحم هؤامو ءىطاولا اذه لمحف ءه
 . هلكاشمو هسناجمب مسق لك قاحلإو «هنم هصيلختو يلا 0 يلا ري

 اهئاربتسا لبق ةينازلا ىلع دقعلا ةعبرألا ءاهقفلا نم زوج نم ٌريوجت ءبجعلا هنم يضقي يذلاو
 نمو . . جوزلل ًاشارف اهيلت يتلا ةليللاو «هنم تقلع دقو ينازلا دنع ةليللا نوكتف «دقعلا ٌبيقع اهئطوو

 . عنملا ّلُك هنم عنمتو «ءابإلا َّلُك كلذ ىبأت اهنأ ملع «ةعيرشلا هذه لامك لمأت
 ةينازلا مسا اهنع عفتريو «بوتت ىتح ةيلُكلاب اهحاكن مّرح نأ ءدمحأ مامإلا بهذم نساحم نمو

 وهو «كلذ نوزوجي هوعزانمو « يغب جوز لجرلا نوكي نأ زوجيال هللا همحر وهف «ةرجافلاو ّيغبلاو
 ةحلصملاو «سايقلاو يناعملاو ءراثآلاو صوصنلا نم اهَّنُك ةلدألاب ةلأسملا هذه يف مهنم ٌدعسأ
 يازلاب هل اوحّرص لجرلا بس يف اوغلاب اذإ سانلاو . ًاحيبق نوملسملا هآر ام ميرحتو «ةمكحلاو
 ريغ نم هيلع دالوأ قيلعتو ءهشارف داسفإل هضّرعت نم هيف ام عم اذه ٌةعيرشلا زوجت فيكف .فاقلاو

 اهئاربتسا لبق اهثطوو ةينازلا ىلع دقعلا زّوج نم ٍلوق ٌسايقو ؟ممألا عيمج دنع مومذملا مسالل هضرعتو
 ءاهكلم بيقع اهؤطي لب« ىنزلا نم ًالماح تناك اذإ ةمألا ءاربتسا بجوي ال نأ «ًالماح تناك ول ىتح
 مل نإو ٠ ءاهئاربتسا لبق ةينازلا ءطو زاوجب هلوق ضقن اهءاربتسا بجوأ نإف «ةنسلا حيرصل ٌفِلاخم وهو
 ديسلا فالخب هيلع ءاربتسا ال جوزلا نأب ءامهنيب قرفلا هعفني الو «صوصنلا فلاخ اهءاربتسا بجوي
 ءديسلا فالخب هريغ نم لماح الو «ةدتعم ىلع دقعي مل هنأل «ءاربتسالا هيلع بجي مل امنإ جوزلا نإف
 هريغ نم ًالماح ًائطاو نوكيف « «لمحلا ناكمإ | ةيشخ ةدعلا يف دقعلا لب ءطولا مرح امنإ عراشلا نإ مث
 !اهلمح ققحت اذإ فيكف «كلذك نوكي ال نأ لامتحا عم هريغ عرزل هءام ًايقاسو

 زوجيال اذهو «شارفلل دّلولا نإف «لوألا ءىطاولاب ًاقحال سيل ةينازلا دلو نإ :لاقي ام ةياغو
 قحلُي ال بسن نع هبسنو هئام ٌةنايصف لوألا ءىطاولاب قحلي مل نإو «هريغب هبسنو هئام طلخ ىلع همادقإ
 . .هي قحلي بسن نع هتئايصل هعضاوب

 ريغ وأ ًامرحم اهُلمح ناك ءاوس «عضت ىتح لماحلا ةمألا ءطو مّرح عرشلا نأ :دوصقملاو
 اهل ىضقو ءّدحلا اهدلجو «ىلبُح اهدجوف اهب جوزت يتلا ةأرملاو لجرلا نيب كي يبنلا قّرف دقو . مرحم
 باب ىلع حِحُم ةأرماب رم هنأ هنع حصو . . ىنزلا نم لماحلا ىلع دقعلا نالطب يف ٌحيرص اذُهو «قادصلاب
 ُهَعَم ُلُخْدَي ًانْمَ ُهَنَملا نأ ٌتْمَمَه ْدَقْلا :لاق ءمعن : :اولاق ؛؟اَهي ملي نأ ٌديُي اَهَدْيَس لَمْ :لاقف ءطاطسف
 هأطو هتنعلب هّمه بيس لعجف « ,20ع15هل لِحَي ال َوْهَو ُهرَوُي َفْيَك هَل ُلِجَي ال َوْهَو ُةُمِدْخَتْسَي فيك هَرْبَق
 َتْيَكا :هلوقو ؟هب قحال ٌريغ مأ ءىطاولاب قحال وه له ءاهلمح نع لصفتسي ملو ؛لماحلا ةمألل

 )١( ص هجيرخت مدقت 1775.
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 ءىطاولا اذه ءام نإف «لجي ال كلذو ؟هّمِدْختسي هل ًادبع ٌةلعجي فيك : يأ هَل لحي ال َوْهَو ُهُمِدْخَتْسَي 000

 .هرصبو هعمس يف هؤطو ُديزي :دمحأ مامإلا لاق ؛هنم هّضعب نوكيف ؛لمحلا قلخ يف ٌديِزي
 هلعجي فيك : يأ : هيف لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش * تعمس «؛هل لحي ال وهو هثروي فيك" : :هلوقو

 هقلخ يف داز هءام نأل «كلذ هل لحي الو «هنع ثروُت ٌةكرت هلعجيف «هدبع هدقتعي هنإف ءهنع ةثوروم ةكرت

 . هنم ءزج هيفف

 وهو «هريغ نِم لمحلا نأل كلذ هل لحي الو ءهُنبا هنأ ىلع هثروي فيك :ىنعملا :هريغ لاقو
 :يأ ؟(هدبعتسي فيك" :هلوق وهو «ثيدحلا ٌلوأ هدر اذهو .هلام هثرويف ءهنم هلعجي نأ ديري هئطوب

 لماحلا ءطو ميرحت يف حيرص وهف نيلوقلا ىلعو «لوألا ىنعملا ىلع لدي امنإ اذهو ؟هدبع هلعجي فيك

 نم ةعامج حّرص دق لب «نعللاب ريدج كلذ لعاف نأو «هريغ نم وأ ىنز نِم لمحلا ناك ءاوس «هريغ نم
 نأ ةيشخ ءاهئربتسي ىتح اهأطي مل ةمألا هتجوز كلم اذإ لجرلا نأب مهريغو دمحأ باحصأ نم ءاهقفلا
 «هكلم يف هب تقلع ام فالخب همأ يلاومل ءالولا هدلو ىلع نوكيف ؛حاكنلا بلص يف هنم ًالماح نوكت
 فيكف ؟ءالو هيلع وأ ؛هيلع ءالو ال ةيرحلا ٌحيرص وه له «هدلول طايتحا هلك اذهو ؛هيلع ءالو ال هنإف

 ؟هريغ نم ًالماح تناك اذإ
 اًربَكْسُت ىَّنَح لئاح الو ءَْضَت ىّنَح ٌلماَح اظوُت ال :هلوق نم طبنتسا :سداسلا مكحلا :لصف

 ٌموصتو «ةضاحتسالا ةلزنمب داسف مد نوكي مدلا نم هارت ام نأو ءضيحت ال لماحلا نأ .ةَةَضْيَحِب
 «نسحلاو ٌءاطع بهذف ءءاهقفلا اهيف فلتخا ةلأسم هذهو «نآرقلا أرقتو «تيبلاب فوطتو «يلصُتو
 «دامحو ءمكحلاو «يعخنلاو «يبعشلاو ءردكنملا نب دمحمو ءديز نب ٌرباجو ءلوحكمو ةمركعو

 يف دمحأ مامإلاو ءرذنملا نباو روث وبأو ءديبُت وبأو «يعازوألاو «هباحصأو ةفينح وبأو ءيرهزلاو
 . ضيح مد سيل هنأ ىلإ هيلوق دحأ يف يعفاشلاو «هبهذم نم روهشملا

 :هيوهار نب قاحسإو «يدهم نب نمحرلا دبعو ءدعس نب ثيللاو ؛كلامو «ٌةعيبرو «ةداتق لاقو
 ام :لبنح نب دمحأ يل لاق :هيوهار نب قاحسإ لاقو .'"”«هننس» يف يقهيبلا هركذ دقو «ضيح مد هنإ
 :لاق .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاطع ربخب تججتحاو «يلصت :تلقف ؟مدلا ىرت لماحلا يف لوقت
 هنإف ؟اهنع هللا يضر ةشئاع ةالوم ةمقلع ّمأ ربخ «نييندملا ربخ نع تنأ نيأ «لبنح نب دمحأ لاقف

 وهو «ضيح مد لماحلا مد نأب دمحأ نم حيرصتلاك وهو «دمحأ لوق ىلإ تعجرف :قاحسإ لاق .حصأ
 انربخأ ؛يقهيبلا قيرط نم هانيور ام وهو «دمحأ هيلإ راشأ يذلا ٌربخلاو ءهنع قاحسإ همهف يذلا

 نع «ثيللا انثدح ءريكب نبا انثدح «ميهاربإ نب ٌدمحأ انثدح ؛قاحسإ نب ركب وبأ انثدح ءمكاحلا

 مدلا ىرت لماحلا نع تلئس اهنع هللا يضر ةشئاع نأ «ةشئاع ةالوم ةمقلع ّمأ نع هللا دبع نب ريكب

 .كلام نب سنأ نع هانيورو : يقهيبلا لاق ءيَّلَصُت ال :تلاقف

 تدشنأ اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع انيورو .كلذ ىلع لدي ام باطخلا نب رمع نع انيورو

 ْ :””يلذهلا ريبك يبأ تيب ل هللا لوسرل

 ليبْفْمِءَئَوةَع ضْرمواَسَنَو ٍةَضِيَح رْبعْلُكْنِمَأَرَيُسو

 ب 0 )١141(. ملسم هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نكح ءاربتسالا يف لَك هللا لوسر مكح ركِذ

 .رعشلا ركني مل ثيح ضيحلا لاح يف لمحلا ءادتبا ىلع ليلد اذه يفو :لاق

 اذإ ٌضيحت ال ىلبحلا :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءءاطع نع ءرطم نع انيورو : لاق

 نع رطمو «ىليل يبأ نبا ةياور فعضيو «ةياورلا هذه ركني ناطقلا ىيحي ناكو :لاق . تنص مدلا تأر

 وحن اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ءاطع نع «ىسوم نب ناميلس نع «دشار نب دمحم ىورو : :لاق . ءاطع

 «ضيحت اهارت تناك مث ءضيحت ال اهارت تناك ةشئاع نوكت نأ هبشيف ؛ةظوفحم تناك نإف ءرطم ةياور

 .ملعأ هللاو «نويندملا هاور ام ىلإ تعجرف

 لعجو ءًالماح :نيمسق ءامإلا لك يبنلا مسق دق :ضيح ّمد لماحلا مد نوك نم نوعناملا لاق
 ناك ولف ءاهمحر ةءارب ىلع ًاملع ةضيحلا تناكف ؛ةضيح اهتدع لعجف «ًالئاحو «لمحلا عضو اهتدع
 ةثالث ةقلطملا ةدع لعج كلذلو :اولاق .همدع ىلع املع ةضيحلا تناك امل «لمحلا عماجي ضيحلا
 دقو :اولاق .همدع ىلع ًاليلد نكي مل ضيحلا لمحلا عماج ولف ءاهلمح مدع ىلع ًاليلد نوكيل ؛ءارقأ
 :ضئاح يهو هّتأرما هبا قلط نيح هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل لاف لَو يبنلا نأ "حب اذ يف تبث

 ّقّلَط َءاَش ْنإو ُدْعَب اَهَكَسْمأ ءاَش ْنإ َمُث رُهظَت ْمُك ضيحت ْمُك رُهظَت ىّنَع اهني مث اَهعِارْْل ره
 لماحلا قالط نأ هي لالدتسالا هجوو . ©”هاَسنلا اَهَل قّلطُت نأ هللا رما يتلا ُةّدِعلا كليك «ٌّسَمَ رسمي نأ لبق
 سيسملا دعب اهرهط يفو «هيف اهقالط ناك ضيحت تناك ولف .ًاعامجإ هريشو مدلا نمذ يف ةعدبب سيل

 اًهْمِجاَرْيلَك ُهْرُم : ًاضيأ رمع نبا ثيدح نم ؛هحيحص» يف ملسم ىورو :اولاق .ربخلا مومعب ًالمع ةعدب
 قالطلا لعج هنإف ءًاضيح نوكي ال مدلا نم هارت ام نأ ىلع لدي اذهو «2”:ًالياَح وأ ًارِهاظ اَهُقَلطيل مَ
 لاح :نالاح اهل ناكل « ءًاضيح مدلا نم هارت ام ناك ولف «ءاوس رهطلا تقو يف قالطلا ريظن هتقو يف

 يف دمحأ ىور دقو :اولاق . ةعدب نوكي هنإف ءاهضيح لاح يف اهقالط زجي ملو «ضيح لاحو «رهط
 ىلح َعَقْي الو ورم َعْرَر هءاَم يقشُي نأ ٍدَحأل لحي الد : لاق لو يبنلا نع «عفيور ثيدح نم «هدئسملا

 .لمحلا نم محرلا ةءارب ىلع ًاملع ضيحلا دوجو لعجف "”هاهُلْمَح َنّيْبَتَب وأ ضيحت ىَّتَح ِةمأ
 ضيغت امم مدلا لعجو «ىلبحلا نع ضيحلا عفر هللا نإ : لاق هنأ يلع نع يور دقو :اولاق

 .دلولل ًاقزر مدلا لعجو «ىلبحلا نع ضيحلا عفر هللا نإ :هنع هللا يضر سابع نبا لاقو . ماحرألا

 .نيهاش نب صفح وبأ امهاور

 «مدلا ىرت لماحلا يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءامهدانسإب ينطقرادلاو «مرثألا ىورو :اولاق

 .ةضاحتسم اهنوكل بدنلا قيرطب «لستغتو :اهلوقو .يلصتو لستغتو ءضيحت ال لماحلا :تلاقف
 اذهو .يلصت ال لماحلا : :تلاق اهنأ اهنع تبث دق ةشئاع نكل ؛مهفالخ مهريغ نع فرعي الو :اولاق

 مد هنألو : اولاق ٠ اهيلوق نيب ًاعمج سافن هنأو ءامهوحنو نيمويلاب ةدالولا نم يبرق هارت ام ىلع لومحم
 .ةضاحتسالاك ًاضيح نكي ملف ءةدعلا هب يضقنت ال

 عطقي هنكل «كلذب لوقن نحنو «لبحت دق ضئاحلا نأ ىلع لدي اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو

 .قالطلا باب لوأ يف مدقت 4 .8 /؟ «نييلذهلا ناويد» رظنا )١(

 77 ص هقباسك مدقت ()



 ءاربتسالا يف يي هللا لوسر مكح ركذ 1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 جراخلاف ءدلولل ًءاذغ أنبل ثمطلا مد بالقناب ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نألو :اولاق .هعفريو اهضيح

 .داسف مد وهف «هريغ نوكي لمحلا تقو

 امنإو ءاهلمح لوأ يف اميس ال ءاهتداع ىلع ِمّدلا ىرت دق لماحلا نأ عازن ال :نوضيحملا لاق

 همكح بحصتسن نحنف «قافتالاب لمحلا لبق اضيح ناك دقو .هدوجو يف ال «مدلا اذه مكح يف عازنلا

 لوألاف ءهعفري ام يتأي ىتح هؤاقب لصألاف «لحم يف تبث اذإ مكحلاو :اولاق .نيقيب هعفري ام يتأي ىتح

 ققحتي ىتح لحملا يف تباثلا مكحلل باحصتسا يناثلاو «عازنلا لحم يف عامجإلا مكحل باحصتسا

 ,"”«ُكَرْمُي ُدَوْسأ هنإف ٍضْيحلا مد َناَك اًذإ» : لَك يبنلا لاق دقو :اولاق .رهاظ امهنيب قرفلاو «هعفري ام

 .ًاضيح ناكف «فرعُي دوسأ اذهو

 ةأرملا ضيحو . '"”؟لَصُت مّلو ْمُضَن ْمَل ْتَضاَح اًدإ ٌنكادحإ تَسْيَلا» : لك يبنلا لاق دقو :اولاق
 ال اهريرقت ءامسألا يف لصألاو ءةغل كلذك اذهو ءاعرشو ةغل رهشلا نم ةمولعم تاقوأ يف اهمد جورخ

 .اهرييغت

 «ةضاحتساو ضيح :نامسق ماكحألا هيلع عراشلا ٍبّنر يذلا جرفلا نم جراخلا مدلا نألو :اولاق
 «ضيحلا رثكأ ىلع دئازلاو «قبطملا ٌمدلا ةضاحتسالا نإف ؛ةضاحتساب سيل اذهو ءًاثلاث امهل لعجي ملو

 الو :اولاق .ضيح وهف «:ةضاحتسا نوكي نأ لطبف ءاهنم ًادحاو سيل اذهو «ةداعلا نع جراخلا وأ
 ليلد وأ عامج وأ صنب الإ تبثي ال اذه نإف .داسف مد هلعجو «لحملا اذه يف ثلاث مسق تابثإ مكنكمي

 َرْدَق يسِلجا» :لاقو ءاهتداع ىلإ ةضاحتسملا كي يبنلا در دقو :اولاق .فتنم وهو «هيلإ ريصملا بجي

 مد ىرج اذإف ؛همكحو مدلا فصو يف ةربتعم ءاسنلا ةداع نأ ىلع لدف «””«َنيِضيِحَت ِتُْك يتلا ماّيألا

 «ضيح هنأ ىلع اهتداع تّلد «لاقتنا الو ناصقن الو ةدايز ريغ نم اهتقوو «ةداتعملا اهتداع ىلع لماحلا

 ةلأسملا هذهب ةمألا ملعأو :اولاق .ةدابعلا نع جراخلا داسفلا ىلع اهُميدقتو ءاهتداع ميكحت بجوو

 هل دهش دقو «يلصت ال اهنأ ةنيدملا لهأ ةياور نم اهنع حص دقو «ةشئاع نهملعأو لَك يبنلا ءاسن

 نب دمحأ ٌلوق هنأ ربخأو قاحسإ هيلإ عجر كلذلو ءاهنع ىرخألا ةياورلا نم حصأ هنأب دمحأ مامإلا

 ةلأسم يهف تحص ولو «ةباحصلا نم متركذ نمع كلذ فالخب راثآلا ةحص فرعُت الو :اولاق .لبنح
 .لصفي ليلد الو «ةباحصلا نيب عازن

 امأ «فتنم امهالكو ءعرشلاب وأ سحلاب ملعي نأ امإ «لمحلل ضيحلا ةعماجم مدع نألو :اولاق

 .ناعمتجي ال امهنأ ىلع لدي ام عرشلا بحاص نع سيلف : يناثلا امأو ءرهاظف لوألا

 ًاليلد لعج :انلق .ءاربتسالاو ةدعلا يف لمحلا نم محرلا ةءارب ىلع ًاليلد هلعج هنإ : مكّنوق امأو
 «هلوُلدم هنع فلخت امل ًايعطق ًاليلد ناك ول هنإف «لطاب :يناثلاو .حيحص :لوألا ءايعطق وأ ًارهاظ
 .ىطولا نيح نم ةدملا لوأ لب ءدحأ هلقي مل اذهو «ضيحلا عاطقنا نيح نم لمحلا ةدم لوأ تناكلو
 لقألو ءءطولا نيح نم رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تءاج مث اهئطو ولف «ضيح ةدع هدعب تضاح ولو

 .يبهذلا هقفاوو هححصو 184 ١/ مكاحلاو «188 ١/ يئاسنلاو 704(«2)و (185) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .ديعس يبأ ثيدح نم :(704) يراخبلا هجرخأ ثيدح ضعب وه (؟)
 .ةشئاع ثيدح نم 776((2) يراخبلا هجرخأ ()



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 114 ءاربتسالا يف هِي شا لوسر مكح ركِذ

 اهلولدم اهنع فلختي دق «ةرهاظ ةرامأ هنأ ملعف ءاقافتا بسنلا هقحل «ضيحلا عاطقنا نيح نم اهنم

 ىلإو ءنولئاق اهب انإف «ةنسلا نم هب متللدتسا امع باوجلا جرخي اذهبو «بطرلا ميغلا نع رطملا فلخت
 عضو اهُثدهف لماح :نيمسق ىلإ ءاسنلا مسق لي يبنلاو .نيعزانتملا نيب مكحلا يهو ؛نورئاص اهمكح
 لدي ام هيف نيأ نكلو «هيف نيعزانم ريغ اذه بجومب نولئاق نحنو «ضيحلاب اهتدعف لئاحو ءاهلمح
 هب ثيدحلل ضّرعت ال رخآ رمأ اذه ؟يلصتو هعم موصت اهتداع ىلع مدلا نم لماحلا هارت ام نأ ىلع
 .ةرابعلا يف ًاللخ الو ًاضقانت اذه دعُي الو ءاهنيعب ةرابعلا هذه «ضيح مد اهمد نأب نولئاقلا لوقي اذهو

 َلْبك ًارهاظ اهلل مث اَهْعجاَرْيلك ُهْرْم» : هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نأش يف هلوق اذكهو : ولاق
 اذه يف نيأف «سيسملا مدعو رهطلا :نيطرشب ًالئاح تناك اذإ قالطلا ةحابإ هيف امنإ (2')(اهّسَمَي ْنأ

 ؟اهلمح ىلع هارت يذلا مدلا مكحل ضرعتلا
 نأ ىلع سانلا قفتا دقو ؛ةعدب مدلا نمز يف اهقالط ناكل ضيحت تناك ول لماحلا نإ :مكلوقو

 . مدلا تأر نإو ةعدبب سيل لماحلا قالط

 زّوجو «هنع ولخ ٍلاحو «لمح لاح ىلإ اهقالط ديري يتلا ةأرملا لاوحأ مسق ِكَي يبنلا نإ :انلق
 «نيروكذملا نيطرشلاب اهقالط حابأ امنإف «لمحلا تاذ ُريغ امأو «ءانثتسا ريغ نم ًاقلطم لماحلا قالط
 نأو «قالطلا يف اهريغ فلاخت لماحلا نأ ىلع لب ءداسف مد لماحلا مد نأ ىلع لدي ام اذه يف سيلو

 «ةباصإلا بيقع قلطت لب ءاذه نم ءيش لماحلا يف طرتشُي الو «ةباصم ريغ ًارهاط قلطت امنإ اهريغ

 هيضتقت يذلا اذهو .اهضيح لاح مرحي ال ءاهتباصإ بيقع اهقالط مرحي ال امكف «مدلا تأر نإو قلطتو

 نم ةريصب ىلع قلطملا ناك اهلمح نابتسا ىتم ةأرملا نإف «ًاعنمو ًانذإ قالطلا تقو يف عراشلا ةمكح

 هنم عِيُم ام سيلف ءاهلمحب رعشي الو «عامجلا دعب نهلك نهل ضرعي ام مدنلا نم هل ضرعي ملو ءهرمأ
 ضيحلا يف قالطلا نم عنملا لّذَع ْنَم اميس الو ءرابتعا الو ءًاعقاو الو «ًاعرش ال هيف نذأ ام ريظن
 . لماحلا يف هل رثأ ال اذهف ؛ةدعلا ليوطتب

 لعج هناحبس هللا نأل ءمزلي ال اذهف «ةدعلا هب تضقنال ًاضيح ناك ول هنإ :مكلوق امأو :اولاق
 كلذ ءاضفإل ءارقألاب لماحلا ةدع ءاضقنا نكمُي الو «ءارقألاب لئاحلا ةدعو «لمحلا عضوب لماحلا ةدع

 .هريغ ّعْرَز هءاَم يقسيف «هريغ نم لماح يهو اهجوزتيو يناثلا اهكلمي نأ ىلإ
 هللا يضر ةشئاع ثيدح كلذ ىلع متلمحو «لبحت دق ضئاحلا نأ انل متملس متنك اذإو :اولاق

 لطبف «ناعمتجي لبحلاو ضيحلا نأ مُتيطعأ دقف ءهب سحلا ةداهشل كلذ عنم مكنكمي الو اهنع
 .لبحلا عماجُي ال ضيحلا نأ ىلع هرادم نأل .هسأر نم مكلالدتسا

 ضيحلا دورو وهو «هسكع يف انمالكو ءضيحلا ىلع لمحلا دورو انزوج امنإ نحن :متلق نإف
 . قرف امهنيبو «لمحلا ىلع

 ؟هسكعو اذه ىلع اذه دورو نيب قرف يأف «ناعمتجي ال نييفانتم اناك اذإ :ليق

 ال اذهلو ءدلولا هب ىذغتي ًانبل ثمطلا مد بالقناب ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نإ :مكلوق امأو

 )١( يراخبلا هجرخأ )14:08(.



 ءاربتسالا يف لَو هللا لوسر مكح ركْذ ليقملا (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

با ا ا يا دعما كو
 0 

 مكحتسي امنإ نبللاب ةيذغتلاو بالقنالا اذه نإف «مكيلع انتجح ربكأ نم اذهو :انلق . عضارملا ضيحت

 .ضيحت ال عضرملا نأب ةداعلا هللا ىرجأ دقو ءدولوملا عاضتراو نبللا ناطلس نمز وهو «عضولا دعب

ألف «قافتالاب ضيحلا مكحب هل مكحل ءاهتداع تقو يف امد تأر ولف ءاذه عمو
 مكحب هل مكحي ن

هب لفطلا ىذغت الو «هبالقنا اهيف مكحتسي مل يتلا لاحلا يف ضيحلا
 نأ بهو :اولاق .ىرحأو ىلوأ 

خفنُي نأ دعب اذهو «نبللاب ةيذغتلا ىلإ لفطلا جايتحا دنع نوكي امنإ اذهف «نولوقت امك اذه
 «حورلا هيف 

 . هيلإ لمحلا ةجاح مدعل ًانبل بلقني ال هنإف «كلذ لبق امأف

 امك حجارلا وه لوقلا اذهو .يقابلا جرخيو «هضعب ليحتسي لب «ًانبل هلك ليحتسي ال هنإف ءًاضيأو

 .ناعتسملا هللاو ءًاليلدو ًالقن هارت

ذلا عضوملا يف ءطولا ريغب ةأربتسملاب عاتمتسالا نم نوعنمت لهف :ليق نإف
 ؟ءاربتسالا هيف بجي ي

 يف دمحأ صوصنم اذهو ءاهترشابم الو اهتلبق مرحت ال هذهف ءاهلثم أطوي ال ةريغص تناك اذإ امأ :ليق

 يأب ةريغص تناك نإ :لاق هنإف ءامهريغو انخيشو يسدقملا دمحم وبأ اهراتخا «هنع نيتياورلا ىدحإ

اك نإ ةضيحب أربتست :ىرخأ ةياور يف لاقو ؟ةعيضر تناك اذإ أربتست ءيش
 رهشأ ةئالث الإو «ضيحت تن

 ءاهترشابم مرحت الو ءاهؤاربتسا بجي ال هنأ اذه رهاظف :دمحم وبأ لاق . لبحتو أطوت نمم تناك نإ

 اهميرحت ىلع سيلو «ققحتم ةحابإلا ببس نأل «حيحصلا وهو كلام لوقو ىسوم يبأ نبا رايتخا اذهو

 ءطولا ىلإ ايعاد هنوكل ناك امنإ ةريبكلا ةرشابم ميرحت نإف ءصن ىنعم الو اهيف صن ال هنإف «ليلد

ا بجوف هذه يف اذه مهوتي الو «هريغل دلو ٌّمأ نوكت نأ ةيشخ وأ ءمرحملا
 .ةحابإلا ىضتقمب لمعل

 . همالك ىهتنا

 :انلق نإو «رهاظف اهؤاربتسا بجي ال :انلقو ًاركب تناك نإف ءاهلثم أطوُي نمم تناك نإو :لصف

 بوجوب انلق ولو «مرحي ال هنأ يدنعو .اهترشابمو اهتلبق مرحت :انباحصأ لاقف ءاهؤاربتسا بجي

 قح يف امك «هيعارد ميرحت ءطولا ميرحت نم مزلي ال هنأل ءاهئاربتسا
 اومّرح امنإ مهو اميس ال «مئاصلا

 مث «ةرشابملا ميرحت اوللع اذكه ءريغلا ةمأب ًاعتمتسم نوكيف «ًالماح نوكت دق اهنأل اهترشابم ميرحت

ياورلا ىدحإ يف ءاربتسالا لبق ءطولا ريغب ةيبسملاب عاتمتسالا مرحي ال اذهلو :اولاق
 مهوتُي ال اهنأل ؛نيت

بقلاب عاتمتسالا عنمل قبي ملف «يبسلاب ٌرقتسا دق هنأل «كلملا خاسفنا اهيف
 . ىنعم ركبلا نم اهريغو ةل

ق اهب عاتمتسالا مرحي :مهريغو يعفاشلاو ءدمحأ باحصأ لاقف «ًابيث تناك نإو
 ءءاربتسالا لب

 ًالماح اهنوك نمأي ال هنألو «ةدعلاك ءاربتسالا لبق اهب عاتمتسالا مرحف ءءطولا مرحي اربتسا هنأل :اولاق

 ضئاحلا ميرحت ءطو قراف اذهلو :اولاق .هريغ دلو مب ًاعتمتسم نوكيف «لطاب عيبلاو ءدلو مأ نوكتف

 . مئاصلاو

 ءأطي مل ام ءاش امب اهنم عتمتسي نأ هلو «اهجرف الإ ةأربتسملا نم مرحي ال :يرصبلا نسحلا لاقو

لي الو هنود امم عنمي ملو «ءاربتسالا لبق ءطولا نم عنم امنإ هلي يبنلا نأل
 ميرحت ءطولا ميرحت نم مز

ف تعقو نيح يبسلا نم هتيراج لّبق رمع نبا نإ :ليق دقو «ةمئاصلاو ضئاحلاك «هنود ام
 لبق همهس ي

 ١ . اهئاربتسا

 «هنم ةيبنجأ تراص دق ةدتعملا نأ :ةدتعملاو ةارتشملا نيب قرفلا :لوقي نأ لوقلا اذه رصن نملو

 هئام طالتخا ةيشخ ءاربتسالا لبق مرحي امنإ اهأطو نإف «ةكولمملا فالخب ءهيعاود الو اهؤطو لحي الف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيل ءاربتسالا يف هلي هلا لوسر مكح رك
 تنز ول هنأ اذه ريظنو «ةمئاصلاو ضئاحلاب هيشأ يهف «يعاودلا ميرحت بجوي ال اذهو «هريغ ءامب
 .يتأيس امك ةيبسملا كلذكو :هيعاود مرحي الو «ءاربتسالا لبق اهؤطو هيلع مرح .هتيراج وأ هتأرما
 ىلع دالوألا تاهمأ عيب ميرحت ىلع ءانب اذهف «عيبلا خسفنيف ءاهديس نم ًالماح اهنوك مهوتي ام رثكأو
 «عاتمتسالا زاوج يف يفكي كلذو ءارهاظ هكلم تناك ءاهب عتمتسا امل هنأل ءهب لئاقلا مزلي الو «هتذلِع
 وهف «رومألا هذه نع مكباوج ناك امو «ةيبنجألا نم حابي ال ام اهنم رظنيو ءاهثّدحُيو اهب ولخي امك
 هتمأ ضبق نم عئمُي ال يرتشملا نإف ءعازن اذه زاوج يف ملعي الو .عاتمتسالاو ةلبُقلا نع باوجلا
 كلم يف كلذ هل زجي مل نإو ءاهعفانمب عافتنالاو ءاهمادختساو ءاهعم لكألاو ءاهب ةولخلاو اهيلإ رظنلا هيلع مرحي الو ؛هنم اههجو رتست نأ اهيلع بجي الو «ءاربتسالا لبق هدحو ناك نإو ؛هتيب ىلإ اهزوحو
 .ريغلا

 نع ناتياور امهو .ءاهقفلل نالوق ءطولا ريغب عاتمتسالا زاوج يفف ةّيِبْسَم تناك نإو :لصف
 : هللا همحر دمحأ

 «يقرخلا مالك رهاظ وهو «جرفلا نود امب اهنم عاتمتسالا مرحيف «ةيبسملا ريغك اهنأ : امهادحإ
 . اهل هكلم مامت دعب اهئربتسي ىتح اهلَبَعُي ملو اهبصي مل ةمأ كلم نمو :لاق هنأل

 «يبسلا ريغب ةكولمملا نيبو اهنيب قرفلاو .هنع هللا يضر رمع نبا لوق وهو «مرحي ال :ةيناثلاو
 هللاو مدقت امك اهريغ فالخب لاح لك ىلع هل ةكولمم يه لب ءدلو مأ اهنوك اهيف مهوتي ال ةيبسملا نأ
 . ملعأ

 ؟ضبقلا نيح نم وأ « عيبلا نيح نم ءاربتسالا ةدم لوأ نوكي لهف :ليق نإف
 كلملا نأل «عيبلا نيح نم :امهدحأ :هللا همحر دمحأ بهذم يف ناهجو امهو ءنالوق هيف :ليق

 لصحي الو «هريغو عئابلا ءام نم اهمحر ةءارب ةفرعم دصقلا نأل ضيبقلا نيح نم :يناثلاو .هب لقتني
 ءاربتسالا هدنع يفكيف ءكلام لصأ ىلع امأ .دمحأو يعفاشلا لصأ ىلع اذهو هدي يف اهنوك عم كلذ
 .تمّدقت يتلا عضاوملا يف عيبلا لبق

 ؟ءاربتسالا ةدم ءادتبا نوكي ىتمف ءرايخ عيبلا ناك نإف :ليق نإف
 ةدملا ءادتباف «لقتني :لاق نمف ءرايخلا ةدم يف كلملا لاقتنا يف فالخلا ىلع ينبني اذه :ليق

 .رايخلا عاطقنا نيح نم هدنع اهؤادتباف «لقتني ال :لاق نمو « عيبلا نيح نم هدنع

 ؟ِبِيَع رايخ رايخلا ناك ول نولوقت امف :ليق نإف
 «فالخ ريغب كلملا لقت عنمي ال بيعلا رايخ نأل ءادحاو ًالوق عيبلا نيح نم ةدملا ءادتبا :ليق

 .ملعأ هللاو

 لئاحلا ءاربتسا ىلعو «لمحلا عضوب لماحلا ءاربتسا ىلع ُةّنّسلا تلد دق :ليق نإف :لصف
 ؟ةدعلا يف امهنع تكست ملو ضحت مل يتلاو ةسيآلا ءاربتسا نع تتكس فيكف قضيحب

 ةلباقم يف لعج هناحبس هنأ ملعف ءرهشأ ةثالث ضحت مل يتلاو ةسيآلا ةَّذِع لعج مث مورق دثالث ةرحلا ٌةَدِع لعج هناحبس هللا نإف «هيبنتلاو ءاميإلا قيرطب امهثنيب لب ؛هللا دمحب امهنع تكست مل :ليق
 «ةضيح رهش لك يف ضيحت ةأرملا نأ «هئامإ يف ًةبلاغلا هتداع هناحبس ىرجأ اذهلو .ًارهش ءْرَق لك



 ءاربتسالا يف ب هللا لوسر مكح ركذ ١1 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ممسك سس ا مك ا ا ل#اااا

 ىدحإ اذهو .ةضيحلا ماقم ًامئاق رهشلا نوكيف :ةضيحب ضئاحلا ةمألا ءاربتسا نأ ٌةّنُّسلا تنيبو

 يهو ءرهشأ ةثالثب اَرْبَتْسُت اهنأ :ةيناث ةياور دمحأ نعو .يعفاشلا يلوق دحأو ءدمحأ نع تاياورلا

 .يعفاشلا يلوق دحأ وهو «هنع ةروهشملا
 :هّللا دبع يبأل تلق :لاق هنإف «مساقلا نب دمحأ ةياور يف دمحأ هب جتحا ام «لوقلا اذه هجوو

 لاقف ؛ًارهش ٍةضيح نك ناكم نآرقلا يف هناحبس هللا لعج امنإو ءٍقضيح ناكم رهشأ ؟ ةثالث ٌتلعج فيك

 زيزعلا دبع نب رمع نإف «كلذ نم لقأ يف نيبتي ال هنإف ءلمحلا لجأ نم رهشأ ةثالث :انلق امنإ :دمحأ

 ٍءرهشأ ةثالث نم لقأ يف نيبغي ال ّلمحلا نأ اوربخأف «لباوقلاو ملعلا ّلهأ عمجو «كلذ نع لأس

 موي نيعبرأ مث «ةقلع ًاموي نيعبرأ نوكت ةفطنلا نإ ! :دوعسم نبا لوق عمست الأ :لاق مث «كلذ هبجعأف

 نبا لاق .ذئنيح نيبتيف «محل يهو ٌةْعِضم اهدعب تراص «نونامثلا تجرخ اذإف «كلذ دعب ةغضم

 .همالك ىهتنا . .هيف ىنعم الف رهش امأف ءءاسنلا دنع فورعم اذه : يل لاق :مساقلا

 ال تناك نإ :ءاطع لاق :لّبْنَح ةياور يف لاق هنإف ءفصنو رهشب ًاربتْسُي اهنأ :ةثلاث ةياور هنعو

 .كلذك ةسيآلا ةقلطملا ةدع نآل ؛بهذأ كلذل : يمع لاق :لينح لاق «ةليل نوعبرأو ةسمخف «ضيحت

 ١ . همالك ىهتنا

 ةمألا أَرْبَتْسُت ْنَألَف «ةياور يف ٍفصنو رهشب تدتعا «ةسيآ يهو تقلط ول اهنأ :لوقلا اذه هجوو

 ١ ١ .ىلوأ ردقلا اذهب

 «هباحصأ نم ريثك اهلكشتساو ؛هنع يضاقلا اهاكح «نيرهشب أَريتسُت اهنأ :ةعبار ةياور دمحأ نعو

 ِتاذ ٌءاربتسا ناكل ؛نيرهشب اهؤاربتسا ناك ولو :لاق .ًاهجو كلذل رأ ملو :«ينغملا» بحاص لاق ىتح

 . ًالئاق هب ملعن ملو «َنيِءْرَقب ءورُقلا

وه اذه «نيرهش اهّندع تناكل ةمأ يهو ْثَقلُظ ولو «ةقّلطملاب تربتعا اهنأ ةياورلا هذه هجوو
 

 ٌةمئاق ٌرهشألا نأل . باوصلا وهو .هنع هللا يضر رمع لوقب هيف جتحاو هللا همحر دمحأ نع روهشملا

 «ةضيحب ءرّقلا ٍِتاذ ءاربتسا ىلإ انرص امنإو «نارهش امهلدبف «ناءرّق ءورُقلا ٍتاذ ةَّدِعو ؛ءورُقلا ماقم

 اهيف رهظت ةدم نم دب الف ءدحاو رهشب كلذ ُلصْحَي الو ؛لمحلا نم اهتءارب ىلع رهاظ مّلَع اهنأل

 قح يف ةءاربلا ىلع ًاملَع ُْتّلِعُج اهنأل «ءىلوأ نارهشلا تناكف «ةثالث وأ نارهش امإ يهو ءاهتءارب

 .ةياورلا هذه هجو اذهف «ىلوأ ٍةأربَتْسُملا قح يفف «ةقلطملا

 يفو . ههيبنتو صنلا ءاميإ هيلع لد يذلا وهو «دحاو رهشب ءافتكالا ؛ليلدلا نم حجارلاف ءدعبو

 «ةقّلطملا نيبو اهنيب ٌةيوست نيرهشب اهلعجو ؛ةرحلا نيبو اهنيب ٌةيوست رهشأ ةث ةثالث اهئاربتسا ةدم لعج

 يهو «ةمألا ٍريظن يف لدبلا اذه ٌريظن ربتعا دق عراشلاو ماتلا لدبلا هنإف ءًارهش اهب ددُملا ىلوأ ناكف

 اهّنَّذِع :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع حصف ةقّلطملا ةمألا يف ةباحصلا هربتعاو «ةرحلا

 رهشأ يف هللا همحر دمحأ صن دقو .هللا همحر دمحأ هب جتحا ؛نارهشف ضيحت نكت مل نإف «ناتضيح

 ٍرهشو ءلمحلل ٍةعست : رهشأ ةرشعب تدتعا ُهَعْفَر ام يردت ال اهّضيح عفترا اذإ اهنأ ىلع هنع تاياورلا

 .ةضيحلا ناكم

 ناكم لعج انهاه دمحأو :لاق ؛دمحم يبأ خيشلا ةقيرط هذه َِِّنَسِب ٌدتعت :ةيناث ةياور هنعو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قلح هعيب مرحي اميف هلك همكح ركذ

 انهاه هنم اهتءارب ملع دقو «لمحلا نم اهُتءارب مَلْمُتِل ةسيآلا يف اهراركت ٌرابتعا نأل ًٌارهش ةضيحلا
 ًاقّرفم ُيقّرخلا هركذ يذلا وه اذهو «سايقلا قفو ىلع ةضيحلا ناكم رهشلا لعجف هتَّدُم بلاغ يضمب
 يردت ال اهّضيح َعفترا نإو ءرهشأ ةثالثبف «ًةسيآ تناك نإف :لاقف ءاهّضيح عفترا نم نيبو ةسيآلا نيب
 .ةضيحلا ناكم رهشو «لمحلل رهشأ ةعستب تدتعا ُهَعْفَر ام

 لعجو قسيآلا يف الخلاك ءاهّضيح عفترا يذلا يف فالخلا لعجف تاكربلا وبأ خيشلا امأو
 ةسيآلاو :«هررحم» يف لاقف ءةسيآلا نيبو اهنيب ًةيوست لمحلا ٍةدم بلاغ دعب عبرألا تاياورلا اهيف
 عفترا نإو .فصنو رهش :هنعو «نيرهش :هنعو .رهشأ ةثالث يضمب :هنعو .رهش يضمب ةريغصلاو
 .رهشأ ةعست دعب كلذبف هُهَعَقَر ام يردت ال اهضيح

 لام يذلا وه رهشب ءافتكالا نم هانرتخا يذلا اذهو .حصأ دمحم يبأ خيشلاو «يقّرِخلا ةقيرطو
 كلذلو ءَةَّضْيَحلا ناكم رهشلا لعج هللا نأ ٍرهشب اهئاربتسا هجوو :لاق هنإف «ينغملا» يف خيشلا هيلإ
 ةَّدِعو ؛ءورُق ةثالثلا ّناكم رهشأ ةّنالث ٍةسيآلا ةرُحلا ةَّدِع تناكف ءتاضيحلا فالتخاب روهشلا تفلتخا
 رهشو ؛لمحلل ٌدعسَي :رهشأ ةرشع اهضيح عفترا يتلا ٍةأربتسملا ٍةمأللو ءَنيِءْرَقلا ناكم نيرهش ةمألا
 نإف :لاق .اهضيح عفترا نم قح يف امك ٌدهش انه ةضيحلا ّناكم نوكي نأ بجيف «ةضيحلا ناكم
 وهو ةءاربلا ىلع لدي ام انهاهو :انلق .رهشأ ةعست صبرت وهو ةءاربلا ىلع لد ام متدجو دقف :ليق
 .ايوتساف «سايإلا

 عويبلا يف هلي هماكحأ ركذ

 هعيب مرحي اميف كي همكح ركذ
 :لوقي لك ّيبنلا عمس هنأ ءامهنع هللا ىضر هَّللا دبع نب رباج ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف تبث

 موحش تيأرأ :هللا لوُسَر اي :ليقف ,«ماّئضألاو «ريزنخلاو ءةتيملاو «رمخلا عيب مّرح هّلوسرو هللا نإ"
 اولكأف ُهوُماَب من ُهوُلَمج اهَموُحُش مِهْيَلَع ٌمرَح اًمل هللا نإ «ٌدوُهَيلا هللا لتاق» :كلذ دنع هلي هللا ُلوُسَر ةاع اء ع هوم ةمع لع عك هام ءةع 0# سس عسر در 0 نالت نا ع َلاَق مث «ٌماَرَح َوُه ألا :لاقف ؟ُسانلا اهب ٌحِْصَتْسَيو :ٌدولجلا اهب ُنَمدُيو ءنْفُّسلا اهب ىلطُي اهنإف ؛ةتيملا

 ا

 هللا لتاق :لاقف ءأرمخ عاب ٌةَرْمَس َّنأ هنع هلل يضر َرَمُع ٌغلَب :لاق «سابع نبا نع :ًاضيأ امهيفو
 . "”ءاَموُهاَبَك اَهوُلَمَجَك ءٌموُحشلا ُمِهِيَلَع ُتَمْرُح َدوُهيلا هللا َنَمْلا :لاق ٌهْكك هللا لوسر نأ ملعي ملأ ءةَرْمَس

 دنسم نم هالعجف ,«هكردتسم» يف مكاحلاو «ٌئقهيبلا هاور دقو «هنع هللا يضر رمع دنسم نم اذهُف
 ةرف  ٌمارحلا ينعي  دجسملا يف كو يبنلا ناك :لاق سابع نبا نع :هظفلو ءةدايز هيفو «سابع نبا

 ,"ههَمَْمهْيَلَع َّرَح ٍءيَس ّلكأ ٍمَْق ىلع ْمّرَح اذإ هللا نإ ءاهنامثأ اوُلُكَأَو اًموُعاَبُك موُحشلا ٍمِهّْيلَع ْمرَح عمرو . هاو مهم 21 هك راو #2 < كا شا لك 1 كس عا عرس م عك هوو مهم لجو رح هللا َّنإ «دوُهَينا هللا ّنَمَل ءدوُهيلا هللا َنَعَل ؛دوُهَيلا هلل ّنَمَلا :لاقف ءمّسبتف ءءامسلا ىلإ ُهَرصب

 )١( ملسمو .(7؟75) يراخبلا هجرخسأ )19641(.

 )0( ملسمو ,(1577) يراخبلا هجرخأ )1045(,

 )( يقهيبلا هجرخأ ١17/5 دمحأ اذكو ١/ »15147نايح نباو «(17841) يناربطلاو «1448"0) دواد وبأو )849178(.
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 دَّدسُم انثدح «يضاقلا ليعامسإ نع «رافصلا نع «نادبع نبا نع هاور يقهيبلا نإف «حيحص هدانسإو

 .سابع نبا نع «ديلولا يبأ ةكرب نع ءءاّذحلا دلاخ انثدح «لضفملا نب رشب انثدح

 لكأ مّرَح اذإ هللا نإ» : هلوق نود «هوحن هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم "ةنيحيحصلا» يفو

 اهل مرح ٍءيَش
 ٌدِسْفُت مِعاطمو «لوقعلا ُدِسْفُت براشم : سانجأ ةثالث ميرحت ىلع عماوجلا تاملكلا هذه تلمتشاف

 لوألا عونلا ميرحتب ناصف .كْرّصلاو ٍةنتفلا ىلإ وعدتو نايدألا ُدِسْفُت نايعأو :اقيبخ َءاَذِغ يّذغتو عاَبملا

 ءاهيلإ ثيبخلا ءاذغلا رثأ ٍلوُصُو نم اهدِسُفُي امع ٌبولقلا :يناثلابو ءاهُدِسْفُيو اهليزُي امع ٌلوقعلا

 ٍلوقعلا َةَنايِص ٌميرحتلا اذه نمضتف .اهداسفإل ٌعِضْو امع َنايدألا : :ثلاثلابو «يذتغملاب ةيبش يذاغلاو

 لخدي ال امو «هيف لخدي امو «هيلع هللا تاولص همالك دودح ةفرعم يف ّنأَّشلا نكلو «نايدألاو بولقلاو

 عيمجب اهليوأتو وت املك ٌمومع اهّلِعَش يتلا عاونألا عيمجل اهلوانتو ءاَهعْمَجو هتاملك ٌمومع نيبتستل «هيف

ف توافت يتلا هلوسرو هللا نع مهفلا ٌةَّيِصاخ هذهو ءءانعمو هظفل ٌمومع اهّلِوَش يتلا عاونألا
 «ءاملعلا هي

 .ءاشي نم هللا هيتؤيو

 وأ ًاريصع ءًادماج وأ ناك ًاعئام « ركسم لك عيب ٌميرحت هيف لخديف ءرمخلا عيب ٌميرحت اّمأف

 قطْنِحلاو ٍلَسَعلاو «ِريِعّشلاو قَرْذلاَو ءرمتلاو «بيبزلا ٌرمحو بَنِعلا ٌريصع هيف لخديف ًاخوبطم

 ٌرْمَح هّلُك اذه نإف «نكامألا ثبخأ ىلإ ّنكاسلا ٌبلقلا كّرحُت يتلا بلقلاو قسفلا ةمقل «ةنوعلملا ٍةمقللاو

 :هلوق هنع حص ذإ «هنتم يف ٌلامجإ الو ءهدنس يف َنَمظَم ال يذلا حيرّصلا حيحصلا كو هللا لوسر صنب

 . "رفح ركْشُم لكن

 َرَماَ اَم م َرَْحلا نأ هدارمو هباطخب ألا ٌملعأ مه نيذلا ؛مهنع هللا يضر هباحصأ نع حصو

 «ريعشلاو ّرّبلاَو ٌقّضفلاو بهذلا عاونأ عيمج لوخدك «رمخلا مسا تحت عاونألا هذه ٌلوخدف «لْقَعلا

 ٌَريعّشلاو ٌرْبْلاب ٌربلاو .ةضفلاب ًةضِفلاو «بهذلاب بهذلا اوعيبت الا : هلوق تحتو «بييزلاو ٍرمتلاو

 هذه نم فْنِص ُجارخإ زوجي ال امكف ؛ "”«لئمب ًالثي الإ حلملاب ٌحلملاو ءٍرمتلاب ٌرمتلاو ءِريعّشلاب

 هنإف «رمخلا مسا نع ركسملا فانصأ نم فنص ُجارخإ ٌروجي ال اذّكهف هل همسا لّوانت نع فانصألا

 :نيروذحم نّمضتي

 .هيف هلوخد ّدّصق ام همالك نِم َحَرْخُي نأ : امهدحأ

 عراشلا ظافلأل ارييغت نوكيف .همكح ريغ ٌمكح جرخأ يذلا عونلا كلذل عرشُي نأ :يناثلاو

 «ىّسملا كلذ مكح هنع لازأ «عراشلا هب هاّمّس يذلا مسالا ريغب ٌعونلا كلذ ىَّمس اذإ هنإف «هيئاعمو

 يتم ْنِم سان ّنِبَر ديل :لاق امك ءاذهب ىلَكبُي ْنِم هِتَمُأ ْنِم نأ لَك ٌيبنلا ملع املو . .رخآ ًامكح ءاطعأو

 يه لب «لامتحا الَو ءلامجإ اهيلإ قّرطتي ال ًةماع ًةيلك ًةيضق ىضق « ؟2”«اهيسا رْيَغِ د اهّن وْمَسُي رجلا

 اوركذ ةغللا ةمئأ نِم امهّبارضأو َليلخلاو «ةديّيُع ابأ نأ ولو اذه . «رْمَح ٍرِكْسُم ُلُكا : لاقف ٌةيفاك ٌديفاش

 )١( ملسم هجرخأ (1) .(19817) ملسم هجرخأ )05007.

 ) )9.تماصلا نب ةدابع ثيدح نم «(1841) ملسم هجرخحأ

  2.يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم «(4070) هجام نباو اضل دوا وبأو ا دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1( هعيب مرحي اميف كو همكح ركذ

 ءاش نإ يتأيسو ؛ةجح مهّلوقو ءرمخ ركسم لك نأ ىلع ةغللا ٌةمئأ صن دق :اولاقل ءاذكه ةملكلا هله
 ٌسسايقلا ناكل هّظفل هلوانتي مل ول هنأو ءاذهل ريرقت ٌديزم ةبرشألاو ةمعطألا يف ذه ِرْكِذ ٌدنع ىلاعت هلل
 عيبلا ميرحت يف ركسملا عاونأ نيب ةيوستلاب ًامكاح هجو لك نم ٌعرفلاو لصألا هيف ىوتسا يذلا حيرصلا
 .هوجولا عيمج نم نيلئامتم نيب ٌقيرفت «عونو عون َنيِب ٌقيرفتلاف ءبرّشلاو

 ًءاكذ يكد وأ «هفنأ فتح تام ءاوس تيم ىّمسي ام لك هيف لخديف «ةتيملا عيب ٌميرحت امأو : لصف
 ءمحشلا عيب ٌميرحت مهنع هللا يضر ٌةباحصلا لكشتسا اذهلو ءًاضيأ اهُضاعبأ هيف لخديو ءهّلِح ديفُت ال
 ٌعضوم اذهو .ةعفنملا نم اوركذ ام هيف ناك نإو ٌمارح هُناك ئبنلا مهربخأف «ةعفنملا نم هيف مهل ام عم
 «عيبلا ىلإ دئاع وه له :«مارح وه ءال» :هلوق َّنأ وهو كلي هدارم مهف يف مهفالتخال هيف ٌسانلا فلتخا
 هللا َّنأ مهربخأ امد هنإف عيبلا ىلإ عجار وه :انُحيش لاقف ؟اهنع اولأس يتلا لاعفألا ىلإ دئاع وأ
 :لاقف ؟اهعيبل غوسم كلذ لهف :نونعي ءاذكو اذك عفانملا نم اهموحش يف نإ :اولاق ؛ةتيملا عيب مّرَح
 ؛ماَرَح وه اولد

 هنع هللا يضر ُنمابعلا بلط امك «زاوجلاب ةتيملا ةلمج نم موحشلا ٌصيصخت اوبلط مهنأك :تلق
 .مارح وه ءال» :لاقف «كلذ ىلإ مهبجي ملف ءزاوجلاب ٍمّرَحلا تابن ميرحت ةلمج نم ٍرِخْدإلا ٌصيصخت

 وه» :لاقو ءاهنع لوؤسُملا لاعفألا ىلإ دئاع ٌميرحتلا :مهريغو دمحأ باحصأ نم هُريغ لاقو
 .روكذم برقأ ىلإ ريمضلا دوع مهلوق حجريو «هّعيمج ٌروكذملا دارأ هنأل 2« يه :لقي ملو«مارح
 يف نأ :ًاضيأ هحجرُيو ءاهعيبو موحشلا ءانتقا ىلإ ٌةعيرذ ءايشألا هذه ةحابإ نأ ىنعملا ةهج نم هخجريو
 هذه ىلإ امإو ءموحشلا ىلإ عجري نأ امإ ريمضلا اذهو «مارح يه ءال» :لاقف :ثيدحلا ظافلأ ضعب
 . اهنع اولأس يتلا لاعفألا ميرحت ىلع ٌةَيَح وهف ؛نيريدقتلا ىلعو «لاعفألا

 ّناَك ْنإ» :نمسلا يف تعقو يتلإ ةرأفلا يف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف هلوق ًاضيأ هحجريو
 هريغو حابصتسالا يف هب عافتنالا يفو .07ةوُبرَْ الق ًاعِاَم ناك نإو ؛ُةوُلُكو اهلؤَح امو اَموُقلَ ادياجب
 اذهلو .””ءاهُلكأ ِةَئْيَملا ّنِم ٌمُرَح امّنإ» :لاق هنادل ئيبنلا نع َتَبَن :لوقي لوألا حّجر نمو .هل نابرُق
 ثيبخلاو :اولاق ءامهوحنو «قوبُبلا ٌدَّسو ءٍديقولاك «لكألا ريغ يف اهب ٌعافتنالا مرحي ال هنأ يف ٌحيرص
 ؟مرحي ٍءيش يألف ءةسبالُم ريغ نم هب ٌحاقتنالا امأو ءِسْبَللاو لكألاك ءًارهاظو ًانطاب هتسبالم ٌمُرحت امنإ

 هنم اوبلط مهّنأو «عيبلا نع مهنم ناك امنإ لاؤسلا نأ ملع «رباج ثيدح قايس لمأت نمو :اولاق
 هولأس ول مهنإف «ٌماَرَح ّوه» :لاقو «مهيلع ىبأف «عفانملا نم اهيف امل «موحشلا عيب يف مهل صخري نأ
 اهب ّنهدتو ؛ُنمانلا اهب حبصتسي نأ زوجي له ؛ةتيملا موحش تيأرأ :اولاقل لاعفألا هذه مكح نع
 كلذب هوربخي ال مهو «لاؤس ال مهنم رابخإ اذه نإف ءاذكو اذك اهب لعفي هنإف :اولوقي ملو ؟دولجلا
 هب هوريخأ امنإو ءاهميرحت يف ًاحيرص «ٌماَرَح َوُه «آل» :هلوق نوكيل «مهيلع لاعفألا هذه ميرحت بيقع
 ملف اهوركذ يتلا عفانملا هذهل موحشلا عيب يف مهل صخري نأ هنم اوبلط مهنأكف «ةتيملا عيب ميرحت ٌبيقع
 .همّرح هلوسرو هللا نأ ملعي مل ام مرحي الف «نيرمألا لمتحي ثيدحلا نأ رمألا ٌةياهنو . لعفي

 .نسح هدانسإو 7447(2) دواد وبأو «١44و 7780و 777/7 دبحأ هجرخأ )١(

 , سابع نبا ثيدح نم ,(5571) يراخبلا هجرخأ (1)



 هعيب مرحي اميف 346 همكح ركذ ١1ه (14) دابعلا ريخ يده يف داعملا داَز

 هنم اونجع ام اوُمِعْظُي نأ مهل حابأو «دومت رابآ نم ءاقستسالا نع مهاهن هنأ هنع تبث دقو :اولاق

 ٍةَدْسّقملا هذه نع ٍلاخ عافتنا اهب حابصتسالاو ةساجنلا داقيإ نأ مولعمو :اولاق . مئاهبلل رابآلا كلت نم

 نإف ءهمّرحت ال ةعيرشلاف اذكه ناك امو .هيف ةدسفم ال ٌضخم ّمْفَن وهف «ًارهاظو ًانطاب ءاهتسبالم نعو

 . اهيلإ ًةلصوملا اهبابسأو اهقرطو «ةحجارلا وأ ةصلاخلا ٌدسافملا مرحت امنإ ةعيرشلا

 ًارهاط ًانهُد تطلاخ اذإ ةتيملا موحشب حابصتسالا نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ زاجأ دقو :اولاق

 نم ةفئاط ٌرايتخا وهو «هب نفسلا يلطو «سجنلا تيزلاب ٌحابصتسالا زوجي هنع تاياورلا رثكأ يف هنإف
 هب حبصتسي نأ رمأ رمع نبا نأب جتحاو «هريغو دمحم وبأ خيشلا :مهنم «هباحصأ

 هنأل هوسمي مل اذإ هب هب حيصتسيو ءسجْنلا عيب + ينبجعي ال :هّللا دبعو حلاص هيئبا ةياور يف لاقو

 زاوجب لوقلا يف ٌحيرص وهف «سجشملا هب ءارأ امنإ هنأ َرُدُق ولو ءسّجنتملاو «سجنلا معي اذهو «سجن

 محشب حابصتسالا نيب قرف ّيأو «يعفاشلا بهذم اذهو «ءاهريغ وأ ةتيم ةساجن هطلاخ امب حابصتسالا

 وهف ًادرفم ناك اذإ : ليق نإف ؟هسجنف رهاط نهد هطلاخ اذإ هب حابصتسالا نيبو ءادرفتم ناك اذإ ةتيملا

 زوجي اذهلو « ٍسِجَّنلا بوثلاك راصف «لسغلاب هريهطت نكمأف «هب سجنت هريغ هطلاخ اذإو «نيعلا ُسِحَن

 هيلع لوع يذلا قرفلا وه اذه َّنأ بير ال : ليق .ةئيملا نهد نود نيلوقلا دحأ ىلع سجنتملا نِهّدلا عيب

 :نيهجول فيعض هنكلو ءامهئيب نوقّرفملا

 مهنع سيلو «سجنلا نهدلا لسغ ةتبلا يعفاشلا نع الو «دمحأ مامإلا نع فرعي ال هنأ : امهدحأ

 «لسغلاب رُهظَي هنأ كلام نع يوُر دقو .نيبستنملا ضعب ىوتف نم كلذ امنإو ٌةدحاو ٌةملك كلذ ىف

 .هنع مساقلا نباو « عفان نبا ةياور هذه

 عيمج يف مهل ىتأتي الف ءامهوحنو جريشلاو تيزلا يف هباحصأل ىَّنأت نإو قرفلا اذه نأ : يناثلا

 نهدلاب حابصتسالا زاوجب ّلوقلا اقلطأ دق يعفاشلاو دمحأو ءهلسغ نكمي ال ام اهنم نإف «ناهدألا

 . قيرفت ريغ نم سجنلا

 وأ ٌةينيع تناك ءاوس «ةساجنلاو ثيبخلل ًالمعتسم هنوك عفد يف ديفي ال قرفلا اذه َّنإف ًاضيأو

 ناخد لجأل مرح نإو «قرف الف ثيبخلا لامعتسا نم هيف امل هب حابصتسالا مرح نإ هنإف ٌةئراط

 يف نيبهذملا نيب قرفلاف «قرف الف هئانتقا ىلإ ةعيرذ هب حابصتسالا نوكل مرح نإو «قرف الف ةساجنلا

 .هل ىنعم ال اذه نود اذهب حابصتسالا زاوج

 ءرمثلاو «عِرَّرلل ضرألا ةرامع يف سجّنلا نيقرّسلاب عافتنالا ءاملعلا روهمج زّوج دقف ًاضيأو

 لوقبلا يف هرثأ روهظو ءدقوملا ةسبالم نم رثكأ هل لمعتسملا ةسبالمو «هنيع ةساجن عم لقيلاو

 يفر سمشلاو ءاوهلاو ضرألا ةلاحإ نم متأ رانلا ٌةلاحإو ءديقولا رثأ روهظ قوف رامثلاو «عورزلاو
 ٍةّيأِب مأ «باتك ّيأبو ءسجن ةساجنلا ناخد نأ َمَّلَس نمك ٍقساَجّنلا ناخد لجأل ميرحتلا ناك نإف

 ًعرز وأ رمش سجنلاءاملاو نيقرسلا نيع بالقتا نم تأ ناخنلا ىلإ ةساجنلا بالناو ؟كلذ تب

 ةفينح يبأو «ءكلام باحصأ ٌضعب زوج ىتح ةدهاشملاو ٌسحلاب مولعم لب «هيف ُكشي ال رمأ اذهو
 نبا لاقو .سانلا عفانم نم كلذ نأل ةرْذَعلا عيبي سأب ال :نوشجاملا نبا لاقف ءهَعْيَب هللا امهمحر

 بهشأ لاقو .ِةَرِذَعلا عيب ىري هنأ ىلع هلوق نم لدي اذهو :ئمخللا لاق .لئُرلا عيبب سأب ال :مساقلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز اك هعيب مرحي اميف 2! همكح ركذ

 ًادحاو هللا ٍرّذغَي مل :مكحلا دبع نبا لاقو .- هئارتشا يف ينعي - عئابلا نم هيف رذعأ يرتشملا :ليّرلا يف
 .مثإلا يف ناّيِس امهو ءامهنم

 نم مزلي ال هنأ :دوصقملاو . هب عافتنالا زاج نإو ٌماَرَح كلذ عيب نأو «ٌباوصلا وه اذهو :تلق

 ٍةارّبلاو روقصلا ماعطإو «ديقولاك ءاهنم هّلوسرو هللا مّرح ام ريغ يف اهب عافتنالا ٌميرحت ةتيملا عيب ميرحت
 لمع ٍزاوج ىلعو ءدجاسملا ريغ يف سجّنلا ٍتْيّزلاب حابصتسالا زاوج ىلع كلام صن دقو . .كلذ ريغو
 ٌمُرَح هعيب مرح اَم ّلُك سيلف ٠ «عيبلا ٍباَب نم عسوأ عافتنالا َباَبَنأ َمَلْعُي نأ يغبنيو ءهنم نوباصلا
 . عيبلا ميرحت نم عافتنالا ميرحت ذخؤي الف ؛ امهنيب مزالت ال لب ءهب عافتنالا

 محللاك «توملاب اهقرافُتو ةايحلا اهّلحت يتلا اهئازجأ ُميِب ب ةتيملا عيب ميرحت يف لخديو :لصف
 هلحت الو «ةتيمب سيل هنأل «كلذ يف لخدي الف «فوصلاو ٌربولاو ٌرعشلا امأو ءبصعلاو محشلاو
 ناويح نم تناك اذإ ةرهاط اهرابوأو اهفاوصأو ةتيملا روعش نإ : ملعلا لهأ ٌروهمج لاق كلذكو قايحلا
 نباو «دوادو .يروثلاو «يعازوألاو «ثيللاو «لبنح نب دمحأو ةفينح يبأو كلام بهذم اذه ءرهاط

 درفناو ء«دوعسم نب هّللا دبع باحصأو «نيريس نباو «نسحلا :نيعباتلا نمو «ينزملاو «رذنملا
 رثألا ليلدب اهئازجأ رئاس لوانتي امك اهُثوانتي ةتيملا مسا نأب هل جتحاو ءاهتساجنب لوقلاب يعفاشلا
 ْمّدلاو ءَراَّفظألا اونفدا» :هعفري رمع نبا ثيدح نم“ "يدع نبال ؛لماكلا» يفف ؛رثألا امأ .رظنلاو
 «هئاضعأ رئاسك توملاب سجئيف «هئامنب ومني ناويحلاب لصتم هنإف «رظنلا امأو . هدَثْيَم اهَّنِإف ءرعّشلاو
 نأ يضتقي ةقلخ هلصأب هطابترا نأل اذهو «ريزنخلا رعشك ًاسجن ناكف «ءسجن لحم يف تبان رعش هنأبو

 بجوأف «كلذ قفو ىلع هيف ماكحألا ىرجأ عراشلاو «ًافرع هنم بوسحم هنإف ءًاعبت هّمكح هل تبثي -
 قالطلاو حاكنلا يف ةأرملاب هقحلأو ءءاضعألاك ديصلا نم هذخأب ءازجلا ٌبجوأو «ةراهطلا يف هلسغ
 مدعو اهتنايصو اهظفحو ٍلاومألا حالصإ ىلإ فوشت هل عراشلا نأبو ءانهاه كلذكو «ةمرحو ًالج
 رعشلا ناك ولو ,"0عوب مكقتْلاِك وُمتْفَبدَك اهّباَهِإ مث ٌدْزَخَأ ًاله» :ةئوميم ةاش يف مهل لاق دقو ءاهتعاضإ
 .لدات لهسأو «ةفلك لقأ هنأل «ىلوأ هذخأ ىلإ مهداشرإ | ناكل ًارهاط

 « نب لِ اًهَممَو الأ اهاَعْفلَو اًماَبْوأو اًهِفاَوَصأ ْنِيَوط :ىلاعت هللا لاق :روعشلل نورّهطملا لاق

 نع ءرمعم نع «قازرلا دبع نع حل سل ايفا اهءايححأ معي انذهو [4: :لحتلا]
 ةاشب هلو ئيبنلا رم : لاق «هنع هللا يضر سابع نبا نع «ةبتع نب هَّللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا
 اذهو .ءاَهمخَل مرح امنإ» :لاق ؟ةتيم يهو فيكو :اولاق ,«اهباهإب متعفتنا الأ» :لاقف «ةتيم ةنوميمل
 امك « محللا يف ةلخاد اهّنك ةيلألاو «لاحطلاو ٌدبكلاو «محشلاو ءمحللا ىوس ام ةحابإ يف ًادج ٌرهاظ
 ةراهط حيحصلا نإف «رفاحلاو رفظلاو «نرّقلاو مظعلاب اذه ضقتني الو «ريزنخلا محل ميرحت يف تلخد

 .ةلأسملا هذه بيقع هررقنس امك كلذ

 .ءاضعألا هسكعو ءضييلاك «توملاب سجني ملف ًارهاط ناكل «ةايحلا لاح ليَ ول هنألو :اولاق

 .ثيدحلا فيعض ءداور يبأ نب زيزعلا دبع نب هللا دبع هيفو ء18/4١٠ )١(

 . سابع نبا ثيدح نم :(757) ملسمو )١447(: يراخبلا هجرخأ (1)

 . ملسمو يراخبلا طرش ىلع هدانسإو ؛(84١) «فئصملا» يف وهو يمر (9)



 هعيب مرحي اميف 5# همكح ركذ قكفف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ك0 #10“ ل اطل

 ؛ناويحلا نم ًاءزج سيل هنأ ىلع لد ؛عامجإلاب ناويحلا ةايح لاح يف هزجب سجني مل امل هنألو : اولاق

 مل هنألو , "2 نئسلا» لهأ هاور ءهّدَْبَم َوُهَك َوُهَك «ّيح نم َنيِبَأ ام» :لاق لكي يبنلا نأل هيف حور ال هنأو

 ةيناويحلاو ةايحلا ىلع لدي الف ءءامنلا ا هيف ةايحلا مدع ليلد كلذو ءهسمب سحُي الو ىذخأب مّلأتي

 هذه ةقرافمب لحملا سجنو «ةايحلا ىلع ّلد ول ءامنلا دزجم نإف « «اهتقرافمب ناويحلا سجنتي ىتلا

 هل ءاذتغالاو ومنلا ةايح ةقرافمل ؛هسييب ٌحرزلا سجنتل «ةايحلا

 يف اهدقف رثؤي يتلا يه :ىلوألاف ءءاذتغاو ومن ةايحو «ةكرحو سح ةايح :ناعون ٌةايحلاف : اولاق

 ا ل . ةيناثلا نود يحلا ةراهط

 ةئيرب فاوصألاو ٌروعشلاو «هيف ةثيبخلا تالضفلاو تابوطرلا ناقتحال سجني امنإ ٌمحللاو :اولاق

 .هركذنس امل رافظألاو ماظعلاب ضقتني الو «كلذ نم

 ليحتسملا عيجرلاك ءاهتلاحتساب سيجنتلا اهيلع أرطي امنإو «ةراهطلا نايعألا يف لصألاو :اولاق

 مث «ةرهاط تناك اهتلاحتسا لاح يف روعشلاو ءاههابشأو ريصعلا نع ليحتسملا رمخلاكو ءىاذغلا نع

 وهو ءاهتساجن يضتقي ام اهل ضرع اهنإف «ناويحلا ءاضعأ فالخب اهتساجن بجوي ام اهل ضرعي مل

 .ةثيبخلا تالضفلا ناقتحا

 وبأ لاق .داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ِهَّللا دبع هدانسإ يفف ءرمع نب هللا دبع ثيدح امأو :اولاق

 يِواَسُي ال :دينجلا نب نيسحلا نب يلع لاقو «قدصلا يدنع هلحم سيل ةركدم هُيداحأ : يزارلا متاح

 .بذك ثيداحأب ثدحي ءًاسلف

 :ةبوجأ ةثالث هنعف ءرعشلل ضرعتي ملو « «اهباهإب ْمُْعَفلا الآ: : هلوقو «ةتيملا ةاشلا ثيدح امأو

 نم هيف َّذُب ال هنأ عم ءرعشلا نم هيلع ام ةلازإب مهرمأي ملو «باهإلاب عافتنالا قلطأ هنأ : اهدحأ

 ال امم هريغو ًاورف هب عافتنالا نأ ىلع لدف ءهجو نود هجوب هب عفتنملا باهإلا ديقي مل ةيوهو ءرعش

 .رعشلا نم ولخي
 نم َمُرَك اَمّنإ» : :لوقي ثيح هسفن ثيدحلا يف رعشلاب عافتنالا ىلإ مهدشرأ دق للَكَو هنأ :يناثلاو.

 . . ءاهُمخَل وأ اهلك َِئْيَملا

 مهليلعتو «ُثوملا لحي ال هنأل «ثيدحلا يف هل ضرعتيل ةتيملا نم سيل رعشلا نأ :ثلاثلاو

 ةراهطلا يف هلسغب مهكسمتو ءمهدنع رعشلا نود رهطي هنإف ءرعش هيلعو ٌعبُك اذإ ةتيملا دلجب لطبي ةيعبتلاب
 عبتي هنإف ءحاكنلا يف امأو .لمحلابو «ضيبلاب لطبي ديصلا نم هنامضب مهكسمتو «ةريبجلاب ٌلطبي

 مل «ءسجنتلا يف اهعبت نأ دعب ةلمجلا قراف ول انهاهو ءاهنع هلاصفناب ةلمجلا لاوزو «هلاصتال ةلمجلا

 .قرفلا ملعف «مهدنع هيف اهقرافي
 لومشل غابدلا دعب اهدلجو اهنرقو اهمظع عيب ميرحت اهعيب ميرحت يف ٌلخدي لهف :ليق نإف :لصف

 ؟كلذل ةتيملا مسا

 هدانسإو ؛يئيللا دقاو يبأ ثيدح نم 9 /4 مكاحلاو 2547/4 ينطقرادلاو )١180(« يذمرتلاو «(5864) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ٠١/ مامهلا نبال ؟ريدقلا حتفاو 2.54 ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» رظناو .يبهذلا هرقأو ءمكاحلا هححصو تاقث هلاجرو يوق

 . يجيرختب 175/5 «يبرعلا نبا ماكحأ»و ءو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١١ هم هعيب مرحي اميف وي همكح ركذ

 َّنإ» :هلوقب ل ئبنلا هيلإ راشأ امك «هلامعتساو هّلكأ مرحي يذلا وه اهنم هٌُعيب مرحي يذلا :ليق
 ىلع هّبنف ('0هّثَمَن مّرَع ٍءيش لأ َمّرَح اًدإ» :رخآلا ظفللا يفو «0هةتَمَ َمّرَح ايش ٌمّرَح اذ ئَلاَعَت هللا
 .هلكأ مرحي هعيب مرحي يذلا نأ

 «لامعتسالا هوجو رئاسو «شرفلاو سبللا يف هب عفتني ةرهاط ًانيع راص دقف «غبد اذإ دلجلا امأو
 فباحصأ فلتخاو ءهُعيِب زوجي ال هنأ ىلع ميدقلا هباتك يف يعفاشلا صن دقو «هعيب ٌزاوج عنتمي الف
 . هنطاب نود هرهاظ رهطي هنأ يف ًاكلام قفاوي لوق ريدقتب الإ اذه هجتي ال :لافقلا لاقف

 ةتيملا نم ءزج هنإف «ديدجلا هلوق ىلع هنطابو هرهاظ رهط نإو هعيب زوجي ال :مهضعب لاقو
 .اهمحلو اهمظعك هعيب زوجي الف «ةقيقح

 .ىكذملاك اهعيب زاجف ءاهب عفتني ةرهاط نيع هنأل غبدلا دعب هعيب زوجي لب : مهضعب لاقو
 دق هنأل هعيب ٌزاج «ةلاحإ :انلق نإف «ةلاحإ وأ ةلازإ غبدلا نأ ىلع ينبني اذه لب :مهضعب لاقو

 مرحملا وه ةتيملا فصو نأل ؛هعيب زجي مل ةلازإ :انلق نإو «ءىرخأ نيع ىلإ ةتيم ءزج هنوك نم لاحتسا
 . لحتسي مل قاب كلذو «هعيبل

 ءًاقلطم هميرحتو ءًاقلطم هلكأ :هجوأ ةثالث هيف مهلو ؛هلكأ زارج فالخلا اذه ىلع اونيو
 باحصأو ؛ةلاحإلا مكح اوبلغ لوألا هجولا باحصأف «لوكأملا ريغو لوكأملا دلج نيب ليصفتلاو
 ام اهب اوحابأف «ةاكذلا ىرجم غابدلا اورجأ ثلاثلا هجولا باحصأو «ةلازإلا مكح اوبلغ يناثلا هجولا
 نكمي مل اذهلو «ةنسلا حيرصل فلاخم لطاب هلكأ زاوجب ٌلوقلاو «هريغ نود يكذ اذإ ةاكذلاب هلكأ حابي
 ًاسحو ةقيقح ةئيم دلج هنإف «لطاب عنم اذهو «ةتيم غبدلا دعب دلجلا َنوك هعنم دعب الإ هب لوقلا هلئاق
 مل دلجلا نإف ءًاسح لطاب ًةلاحإ غبدلا نوكو «ةتيملا مسا هنع عفرت غبدلاب ٌةايح هل ثدحي ملو ًامكحو
 ليحت امك ىرخأ ةقيقح ىلإ ةقيقح نع ةلاحإ غابدلا نأ ىوعدف «غابدلاب هتقيقحو ؛هؤازجأو هتاذ لحتسي
 .ةلطاب ىوعد «حلملا ىلإ تاتيملا نم اهيف ىقلي ام ةحألملاو ءدامرلا ىلإ بطحلا ٌرانلا

 يذلا وهو «تغبد نإو اهعيب نم ٌعنملا مساقلا نبال «ةنودملا» يفف هللا همحر كلام باحصأ امأو
 اذإ امأو :لاق .غابدلاب ٌرهطت ال اهنأب لوقلا ىضتقم وه اذه :يرزاملا لاقو .«بيذهتلا» بحاص هركذ

 . اهعفانم ةلمج ةحابإل اهعيب زيجن انإف «ةلماك ةراهط غابدلاب رهطت اهنأ ىلع انعرف
 لاق اهبو «هنطابو هٌرهاظ رهطي :امهادحإ :ناتياور غوبدملا دلجلا ةراهط يف كلام نع :تلق

 ةراهط رهطي هنأ :هنع نيتياورلا رهشأ يهو :ةيناثلاو .هعيب هباحصأ زوج ةياورلا هذه ىلعو «بهو
 :هباحصأ لاق «تاعئاملا رئاس نود هدحو ءاملا يفو ؛تاسبايلا يف هلامعتسا اهعم زوجي ةصوصخم
 .هيلع ةالصلا الو «هيف ةالصلا الو ءهعيب زوجي ال ةياورلا هذه ىلعو

 غبدلا دعب هزاوج يف هنعو .هغبد لبق ةتيملا دلج عيب هدنع حصي ال هنإف :دمحأ مامإلا بهذم امأو
 دعب هتراهط يف هنع ةياورلا فالتخا ىلع ناتينبم يدنع امهو «ٌباحصألا امهقلطأ اذكه «ناتياور
 . غايدلا

 .نسح هدانسإو ((5486) دواد وبأو ء١/741 دمحأ هجرخأ )١(

 77/١" دمجحأ هجرخأ (؟)
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 هعيب مرحي اميف 2/4 همكح ركذ نقط (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 :هبهذم يف هجوأ ةثالث هيفف «سجنلا نهدلا عيب امأو

 .هعيب زوجي ال هنأ :اهدحأ

 :ةساجنلا ملعب دارملاو :تلق .هنع صوصنملا وهو «هتساجن ملعي رفاكل هعيب زوجي هنأ : يناثلاو

 .هتساجن رفاكلا داقتعا ال سجنملا ببسلاب ملعلا

 هتراهط نم ًاضيأ جرخو «هداقيإ زاوج نم هجولا اذه جرخو .ملسمو رفاكل هعيب زوجي :ثلاثلاو

 تيزلا عيب نم ديقولل سجنلا نيقرسلا عيبب ًاهجو هباحصأ ٌضعب جرخو «سجنلا بوثلاك نوكيف «لسغلاب
 .حيحص جيرخت وهو هل سجنلا

 . ًادرفنم ناك اذإ هوعنمو فريغل ًاعبت ناك اذإ | سجنلا نيقرسلا عيب ب اوزوجف ةفينح يبأ باحصأ امأو

 نبا زايتخاو ءدمحأ باحصأ ضعبو «ةفينح يبأك ؛ثوملاب هسجني مل نمف ءاهُمظع امأو :لصف

 :اولاق ةفينح يبأ باحصأف «ةراهطلا ذخأم فلتخا نإو مهدنع هُعيِب زوجيف «كلام باحصأ نم بهو

 هرواج امل هملؤت امنإو :اولاق «هتايح ٌليلد ملألا درك اوعنمو ءاهمسا هلوانتي الو «ةتيملا يف لخدي ال

 فذح ىلع [/8 :سي) ميِد ضي ماظل حي نَم َلاَكل :ىلاعت هلوق اولمحو ءمظعلا تاذ ال محللا نم

 ملأ نم ٌدشأ هملأو ءاسح ملأي مظعلا :لاقو ءادج ذخأملا اذه فّئض مهريغو . اهباحصأ يأ «فاضم

 :نيهجول فاضم فذح ىلع ةيآلا لمح ّحِصَي الو ءمحللا

 .هيلإ ليبس الف هيلع ليلد ال ام ريدقت هنأ : امهدحأ

 «ماظعلا ةايح لكشتسا يذلا لئاسلا لاؤس باوج نع بارضإلا مزلتسي ريدقتلا اذه نأ : يناثلا

 هللا ىرتأ !دمحم اي :لاقف ءددي يف هتفف ٠ كي يبنلا ىلإ هب ءاج مث ءأيلاب ًاعظع ذخأ فلحت َنْب بأ نإف
 نأ ةراهطلا ذخأمف . 0«َراَثلا َكُنِخْدُيو ءَكَُعْبَيو «معن» : ليها لوسر لاقف مُر ام دعب اذه ييحي

 َناقتحا نأل ءمحللا ىلع اهسايق حصي الو ءاهتساجنب مكحُي ملف ءماظعلا يف ٍفتنم ةتيملا سيجنت ٌببس
 «توملاب سجني ال ةلئاس هل سفن ال ام نأ امك «ماظعلا نود هب صتخي ةئيبخلا تالضفلاو تابوطرلا

 «لوألا نم ىوقأو حصأ ٌدخاملا اذهو «ىلوأ مظعلاف «هيف سيجنتلا ببس مدعل «لماك ناويح وهو

 .نيعلا رهاط ناويح نم تناك اذإ ةتيملا ماظع ٌعيب زوجيف ءاذه ىلعو

 ال :كلام لاق :مساقلا نبا لاق «ةينيع اهتساجن ذإ ءاهعيب زوجي ال هنإف ءاهتساجن ىأر نم امأو

 الو ءاهطاشمأب طشتمي الو ءاهيف رجتي الو «ليفلا باينأ الو «عابت الو ةتيملا ماظِع ىرتشُت نأ ىرأ

 خبطُي نأ هركو «ةلولبم يهو ةتيملا ماظعي هتيحل طشميو ةتيملا يف نهدلا لعجي فيكو ءاهتهادمب نهدي

 تيلُع نإ غبصأو بهو نبا هزاجأو «ًاقلطم ليفلا باينأ َعيب نوشجاملا نباو فّرطم زاجأو «ةئيملا ماظعب

 . اهل ًاغايد كلذ العجو ءتقِلّسو

 فيك لمأتو «ةنطابلاو ةرهاظلا هئازجأ ٌعيمجو «هتلمج لوانتيف «ريزنخلا عيب ميرحت امأو :لصف

 هلكأ ميرحت ىلع ًاهيبنت محللا ركذف «محللا همظعمو هلكأ ميرحت ىلإ ةراشإ لكألا ميرحت دنع همحل ركذ

 هجرخأو «لئاو نب صاعلا نأش يف دروو «ًالسرم ةداتق نع :(14747) هرركو ءًالسرم دهاجم نع «(59740) يربطلا هجرخأ (1)

 . يجيرختب 7٠١١ ص «لوزنلا بابسأ)و )171١(( «ريسملا دازا رظناو «نسح هدانسإو «سابع نبا ثيدح نم 474/7 مكاحلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لارشعلا هعيب مرحي اميف كك همكح ركذ

 لوانتيل ديصلا سفن مرح لب «ديصلا محل مكيلع مرحو :هيف لقي مل هنإف ءديصلا فالخب ءهلبق ام نود
 . ًاتيمو ًايح هعيب لوانتيل همحلب ٌميرحتلا صخي ملو ؛هتلمج ركذ عيبلا مرح امل انههو «هلتقو هلكأ كلذ

 تناك هجو يأ ىلع كرشلل ةذختم ةلآ ّلُك عيب ُميرحت هنم دافتسيف «مانصألا عيب ٌميرحت امأو : لصف
 للا ريغ ةدابعو «كرشلا ىلع ٌةّلِيَتْشملا بتكلا كلذكو «ًابيلص وأ ًانثو وأ ًامنص «تناك عون يأ نمو
 لك ني عيبلا ميرحتب ىلوأ رهف ءاهذاختاو اهئانتقا ىلإ ٌةعيرذ اهميبو ءاهمادعإو اهتلازإ بجي اهلك هذهن
 هنكلو ءاهرمأ ةفخل اهركؤ رخؤُي ملوك ٌئبنلاو ءاهسفن اهسفن يف اهتدسفم بسحب اهعيب ًةدسفم نإف ءاهادع ام
 ًامرتحم الام ديصت دق اهنإف ؛ةتيملا نِم ًالاح ُنسحأ ٌرمخلا نإف «هنم ظلغأ وه ام ىلإ لهسألا نم جّردت
 ىلع تفلتأ اذإ نمضتو «ءاملعلا نم ةفئاط دنع هتعنصب يمدآلا اهبلق وأ ءالخ ءادتبا هناحبس هللا اهبلق اذإ
 هللا هلعج يذلا رجازلاب ءافتكا ًادح ةتيملا لكأ يف هللا لعجي مل امنإو «ةتيملا فالخب ةفئاط دنع يمذلا
 «ةتيملا نم ًاميرحت ٌدشأ ريزنخلاو .رمخلا فالخب ءاهنع اهداعبإو ءاهنع ةرفنلاو ءاهتهارك نم عابطلا يف
 عال نع امّيَمح لإ وأ آم يف ٌدبأ هل لثط :هلوق يف سجر هنأ هيلع مكحلاب ىلامت هلل هرفأ اذهلو

 ريمضلاف 6 :ماعنألا] كامي أ جي ُمَنِإَك رس َمَهَل وأ اًموُمْسَ وست امد وأ ٌدَئَِم َتوْكَي نأ ةّلِإ كفَمَطَي
 صاصتخا حجرتي هنإف «مرحملا ظفل رابتعاب ةروكذملا ةثالثلا ىلإ هدوع ناك نارهُدني» :ىلاعت هلوق يف
 :هجوأ ةثالثل هب ريزنخلا محل

 «َّنإدو «ءافلاب» ىتأ هنأ :ثلاثلاو ءسجر اهنإف «هلوق نود هٌريكذت :يناثلاو «هنم هّبرق :اهدحأ
 هذاذلتسا نم سانلا ضعب عابط يف ام ةلعلا هذه لباقيو دنع ٌنموفنلا رجزتل ميرحتلا ةلع ىلع ًاهيبنت
 ًاسجر امهنوك نأل ءمدلاو ةتيملا يف هيلإ جاتحي ال اذهو «سجر هنأ ربخأو «كلذ هنع ىفنف «هتباطتساو

 ُمظعأ وهو «مانصألا عيب ّميرحت دعب ركذ مث . اهلمأتف «رئاظن نآرقلا يف اذهلو ءمهدنع مولعم رقتسم رمأ

 .ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب نم مالسإلل ةافانم دشأو ءًامثإو ًاميرحت

 :نارمأ هب داري هنمث مرح ِءيَش لكأ مرح وأ اعيش مرح اذإ هل نإ : هلوق يفو : لصف

 تاللآو «ريزنخلاو «مدلاو «ةتيملاو ءرمخلاك ٠ «ةلمج عافتنالاو نيعلا م ارح وه ام :امُهدحأ
 تقفتا امفيك مارح اهنمث هذهف «كرشلا

 رمحلاكو «غابدلا دعب ةتيملا دلجك ؛هنكأ مرحي امنإو «لكألا ريغ يف هب افتنالا حاب ام : يناثلاو
 «ثيدحلا يف لخدي ال هنإ :لاقُي دق اذهف هب عافتنالا نود هّلكأ مرحي امم اهوحنو-لاغبلاو «ةيلهألا
 لجأل عيب ب اذإ هئمث ميرحت نوكيو «هيف لخاد هنإ :لاقي دقو .قالطإلا ىلع مارح وه ام هيف لخدي امنإو

 بوكرلل اعيب اذإ ام فالخب ءامهنمث مرح امهلكأل رامحلاو لغبلا عيب اذإف ؛هنم تمرح يتلا ةعفنملا
 روهمج هلاق ام اذه درطو «هنمث مرح هلكأل عيب اذإو ءهنمث لح هب عافتنالل ةتيملا دلج عيب اذإو «هريغو
 ام فالخب ؛هنمث لكأ مرح ًارمخ هرصعي نمل بنعلا عيب اذإ هنإ :امهعابتأو كلامو .دمحأك «ءاهقفلا نم
 هب وزغي نمل عيب اذإو ءهنمث لكأ مرح ءًاملسم هب لتاقُي نمل عيب اذإ ٌحالسلا كلذكو ءهلكأي نمل عيب اذإ
 لكأ مرح ؛هيلع مرحي نمم اهّسبلي نمل تعيب اذإ ريرحلا ٌبايُث كلذكو «تابيطلا نم هنمثف هللا ليبس يف
 .اهسيل هل لحي نمم اهعيب فالخب اهنمث

 متزوج امك ءامهلح يمذلا داقتعال يمذلا نم ريزنخلاو رمخلا ٌعيِب ملسملل نوزّوجُت لهف :ليق نإف
 ؟هلحو هتراهط هداقتعال هلاح نيب اذإ سجنتملا نهدلا هعيب



 هعيب مرحي اميف هلي همكح ركذ نهكل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 مست تل سا ااا

 اهطلاخ ةرهاط نيع سجنتملا نهدلا نأ :امهنيب ٌقرفلاو مارح هنمثو ؛كلذ زوجي ال :ليق

 «ريغت نإو ءريغتلاب الإ سجني ال هنأ ىلإ ء | ءاملعلا نم ةفئاط تبهذ دقو «عازنلا اهيف غوسيو «ةساجن

 لك ناسل ىلعو «ةلم ّلُك يف هللا اهمرح يتلا نيعلا فالخب ؛ «لسغلاب هريهطت ناكمإ ىلإ ةفئاط بهذف

 دقتعا نإو ؛هميرحت ىلع لسرلا تعمجأ امل ةفلاخم هتحابتسا نإف «ريزنخلاو «مدلاو «ةتيملاك ءلوسر

 ال ُملسملاف الإو «هنيعب هّلوسرو هللا همّرح يذلا وه اذهو «نيكرشملل مانصألا عيبك رهف ملح رفاكلا

 . ًامنص يرتشي
 .مهنم اهعيب اوزّوجف «باتكلا لهأ دنع لالح رمخلاف :ليق نإف

 مهيلإ بتك ىتح «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لامع نم همهوت نم همهوت يذلا وه اذه :ليق

 مهيلع ام اوذخأي نأو «مهسفنأب اهعيَب باتكلا لهأ اولوُي نأ هلامع رمأو «هنع مهاهني هنع هللا يضر رمع

 ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع «ديعس نب نايفس نع «نمحرلا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقف ءاهنامثأ نم

 نم ةيزجلا نوذخأي ًاسان نأ «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع غلب : لاق «ةلفغ نب ديوس نع «يفعجلا

 .©")اهعيب مهوُلو ءاوُلعفت ال :هنع هللا يضر رمع لاقف «نولعفيل مهنإ :لاقف لالب ماقف «ريزانخلا

 نب ديوس نع «ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع «ليئارسإ نع «يراصنألا انثدحو :ديبع وبأ لاق

 ال :لاقف «جارخلا يف ريزانخلاو رمخلا نوذخأي كّلامُع نإ :هنع هللا يضر رمعل لاق ًالالب نأ «ةلفغ

 .نمثلا نم متنأ اوذخو ءاهعيب مهولو نكلو «مهنم اوذخأت

 ةيزج نم ريزانخلاو رمخلا ةمذلا لهأ نم نوذخأي اوناك نيملسملا نأ ديري :ديبع وبأ لاق

 «ٌرمع هنع ىهنو «لالب هركنأ يذلا اذهف ءاهعيب نوملسملا ىّلوتي مث ءاهتميقب مهضرأ جارخو «مهسوؤر
 ريزانخلاو رمخلا نأل ءاهعيبل نيلوتملا مه ةمذلا لهأ ناك اذإ اهنامثأ نم كلذ اوذخأي نأ مهل صخر مث

 .نيملسملل ًالام نوكت الو «ةمذلا لهأ لاؤمأ نم ٌلام

 نب هللا ديبع نع دبعم نب يلع انثدح «هنع هللا يضر رمعل ٌرخآ ٌتيدح كلذ نيِبُي اممو :لاق
 لتقب مهرمأي لامعلا ىلإ بتك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ « «ميلس يبأ نب ثيل نع ءورمع

 الإ ةيزجلا نم ًاصاصِق اهلعجي مل وهف : :ديبُع وبأ لاق . مهتيزج نم ةيزجلا لهأل اهنامثأ ضبقو ريزانخلا

 ءاهرّشعُي نأ هل ُبيطي ال هنإف «رشاعلا ىلع ريزانخلاو رمخلاب يمذلا رم اذإ امأف ؛مهلاومأ نم اهاري وهو

 الو «لوألا بابلا ني سيل اذهو ءاضيأ اهعيبل يلوتملا وه يمذلا ناك نإو اهنم رشعلا نمث ذخأي الو

 رمخلا ىلع عضوُي ءيش وه امنإ انه اه رشعلا نأو ؛مهي مهيضرأو مهباقر ىلع بجو ٌّقح كلذ نأل .ههبشي

 دقو (ُهَنَمَ مرح اعيش ْمّرَح اذ هّللا ّنإ» : كو هللا لوسر لوقل ٌبيطي ال اهنمث كلذكو ءاهسفنأ ريزانخلاو
 لاق كلذكو «كلذ يف هب ىتفأ ام ريغب اذه لثم يف ىتفأ هنأ ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور

 .زيزعلا دبع نب ٌرمع
 نب ةبتُع نأ يِئاَبَّسلا ةريبُه نب هَّللا دبع نع «ةعيهل نب هَّللا ُدبع انثدح «يرصملا دوسألا وبأ انثدح

 تثعب :هنع هللا يضر رمع هيلإ بتكف «رمخلا ةقدض مهرد َفلأ َنيعبرأب باطخلا ِنِب ٌرمع ىلإ ثعب دقرف

 )١( ص ديبع يأل «لاومألا» رظنا 57.



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نه ٍروُنّسلاو ٍبْلَكلا نمث يف لَك هللا لوسر ٌمكُح

 ىلع كثلمعتسا ال هللاو :لاقو «سانلا كلذب ٌربخأو «نيرجاهملا نم اهب ٌقحأ تنأو ءرمخلا ٍةقدَصب ّيلإ
 .هكرتف :لاق ءاهدعب ءيش

 نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق :يعبضلا ديعس نب ىنثملا نع «نمحرلا دبع انثدح
 ناكو «هل هفنصو كلذب هيلإ ٌبتكف ؟تلخد نيأ نم ءكّلبِق يتلا لاومألا ليصفتب يلإ ثعبا نأ ؛ةاطرأ
 كنإ :هباتك ٌباوج هءاج مث ءهلا ءاش ام انثلف : لاق . مهرد فالآ ةعيرأ رمخلا رشع نم هيل بتك اميف
 الو ءاهيرتشيالو «ملسم اهرشعُي ال رمخلا نإو «مهرد فالآ ةعبرأ رمخلا روشع نم ركذت ّيلإ ٌتبتك
 «لجرلا بلطف .اهيف ناك امي ىلوأ وهف «هيلع اهُدّدراف «لجرلا بلطاف ءاذه يباتك كاتأ اذإف ٠ ءاهئيبي

00 
 . هيلع ثذدرف

 ركذ مث .كلذ ريغ لاق دق يعخنلا ميهاربإ ناك نإو «لمعلا هيلع يذلا يدنع اذهف :ديبُع وبأ لاق
 .روشعلا هيلع فعاضي :لاق «رشاعلا ىلع رمخلاب ٌرمي يمذلا يف هنع

 ملو رمخلا َرَّشَع «ريزانخلاو رمخلاب رشاعلا ىلع َرُم اذإ : لوقي ةفينح وبأ ناكو :ديبع وبأ لاق
 نب رمع :نيتفيلخلا لوقو : :ديبع وبأ لاق ىفنع كلذب ثّدحُي نسحلا نب دمحم ٌتعمس «ٌريزانخلا ٍرّشعُي
 . ؟هلعأ هللاو «عابتالاب ىلوأ امهنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا

 ٍروُنّسلاو ٍبْذَكلا نمث يف لي هللا لوسر ٌمكح
 «ٌيِنَبلا ٍرْهَمَو ٍبْلكلا ن نَمَن ْنَع ىهن لَو هللا لوسر نأ «دوعسم يبأ نع : 0©2(نيحيحصلا» يف

 .نهاكلا ٍناَوْلُحو

 :لاقف «رونّسلاو بلكلا نمث نع ًارباج ٌتلأس :لاق «ريبزلا يبأ نع :20«ملسم حيحص» يفو
 . كلذ نع لكي يبنلا َرْجَ

 .ٍروّتْسلاو ٍبْلكلا نمث نع ىهن كي ّيبنلا نأ هنع :2؟”دواد يبأ ننس يفو

 ٌرْهَم ٍبْسَكلا ُرَش» :لاق كي هللا لوسر نع ؛جيدخ نب عفار ثيدح نم : :20«ملسم حيحصا يفو
 . مالا ٌبْسَكو ٍبْلكلا ُنَمَثو َيِنَب 1

 :رومأ ةعبرأ نئسلا هذه تنمضتف

 وأ ةيشاملل وأ ديصلل «ًاريبك وأ ناك ًاريغص ءبلك لك ٌلوانتي كلذو «بلكلا عيب ٌميرحت :اهّدحأ
 يبأو «كلام باحصأ نع فورعم كلذ يف ٌعازنلاو «ةبطاق ثيدحلا ٍلهأ ِءاهقف ٌبهذم اذهو ؛ثرحلل
 فلتخا :باّمولا دبع يضاقلا لاقو ءاهنامثأ لكأو «بالكلا َعيِب ةفينح يبأ ٌباحصأ زوجف «ةفينح
 .ىهتنا .مرحي :لاق نم مهنمو ؛هركي :لاق نم مهتمف ؛بالكلا نم هذاختا يف نذأ ام عيب يف اًئباحصأ

 هعفاتم تناك ام :لاقف «بلكلا عيب يف مهفالتخا هيلع ىنبو «هعيب امل ًالصف دقعو
 ةللحم ىلإ هُعِفانم تَعّونت امو و ا اي يبل امر اهلك

 )١( ملسمو ,(؟7197) يراخبلا هجرخأ (؟) .54 257 ص «لاومألا» باتك رظنا )1951(.

 60( مقرب (4) ,(1ه58) مقرب )804"(.

 )0( مقرب )1658(,



 ٍروُنُسلاو بْلَكلا نمل يف هلل هللا لوسر مك انهنل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 راصو ءاهُمون ٌَريُثعاف ءاهل عبات مكحلاو ءاهب ٌرابتعالا ناك ةصاخ نيعلا نِم ٌدوصقملا ناك نإف «ةمرحمو

 «لطابلاب لام لكأ اهنم مرح ام لباقُي ام نأل «ٌعيبلا ّحِصَي مل نيعونلا يف تعزوت نإو ؛مودعملاك رخآلا

 . ًالوهجم ريصي نمثلا ةيقي نم هاوس امو
 :ليق ءلصألا اذه ىلع اهيف فالخلا ينُب اذإف ءديصلا بلك عيب ُةلأسم لصألا اذه ىلعو :لاق

 «عنم ةمرحم اهتلمج نأ ىأر نمف ءاهيف رظن مث «هعفانم ةلمج َتددُعو ءاذكو اذك عفانملا نم بلكلا يف

 ّمكحلا لعجف ؟مرحملا وأ للحملا ٌدوصقملا له :رظن ةعونتم اهآر نمو ءزاجأ ةَلَّلَحُم اهعيمج ىأر نمو

 اهُنوك هيلع سبتلا نمو ءًاضيأ عنم «ةدوصقم يهو ةمرحم اهنم ةدحاو ةعفنم ىأر نمو ءدوصقملل

 ضقانتلا نِم امهيف ام كل رهظي امهنيب قباطو «ليصفتلاو ليصأتلا اذه لمأتف ءهرك وأ فقو «ةدوصقم

 عفانم ةلمج نأ ىأر نم : هلوق نإف «ءانبلا دسفأ نِم لصألا اذه ىلع ديصلا بلك عيب ءائب نأو «للخلاو

 ةمألا تقفتا دقو ءطق سانلا نم ٌدحأ هلقي مل اذه نإف هٌعيِب زجي مل اهديدعت دعب ةمرحم ديصلا بلك

 نمف ؛كلذل الإ ىنتقي الو «هعفانم لج امهو ؛ةسارحلاو دايطصالا نم ديصلا بلك عفانم ةحابإ ىلع

 . ةزئاج هتراعإ نإف ؟ةيعرشلا هعفانم دارت نأ حصي الو «ةمرحم اهَّلُك هعفانم ىأر يذلا

 «ًاقافتا ةللحم ةروكذملا هعفانم نإف ءًاضيأ ٌدِساف مالك «زاجأ «ةللحم اهعيمج ىأر نمو :هلوقو

 .هعيب زاوج مدع ىلع روهمجلاو

 نإف «ةنبلا هتحت ةدئاف ال مالك ؟مرحملا وأ للحملا دوصقملا له «رظن «ةعونتم اهآر نمو :هلوقو

 هلثم ُرّدقُي ميرحتلا نم عفانملا يف ُرّدقُي امو ؟ٌعونتلا نيأف «ةسارحلا نود ٌدايطصالا يه ديصلا بلك ةعفنم

 ؟لغبلاو رامحلا يف

 هذه نإف «هلبق امم ًاداسف ٌرهظأ ءعنم ءةدوصقم يهو ةمرحم ةدحاو هعفنم ىأر نمو :هلوقو

 دصق ول امك وهف ءاهدصق هّيرتشم نأ َرّدُق نإو ءديصلا بلك نم ًةدوصقملا يه تسيل ةمرحملا ًةعفنملا

 هيلع لد يذلا وه حيحصلا لصألا نأو ؛ليصأتلا اذه داسف نيبتو «هعيب زوجي ام رئاس نم ةمرحم ةعفنم

 .هعيب ميرحت نم ةتبلا هل ضراعم ال يذلا حيرصلا ٌضنلا
 «يذمرتلا هاور ام ليلدب لك هللا لوسر هنع ىهن يذلا عونلا نم ىنثتسم ديصلا ٌبلك : ليق نإف

 . "ايِيّصلا بلك الإ «ٍبْلُكلا ِنَمَّن ْنَع ىَهَن لك ّيبنلا نأ ءهنع هللا يضر رباج ثيدح نم
 نب دامح نع دمحم نب جاجح انثدح «يصيصملا نسحلا نب ميهاربإ ينربخأ : يئاسنلا لاقو

 الإ ِروُنسلاو ٍبْلكلا ِنَمّت نع ىهن كي هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر رباج نع «رييزلا يبأ نع «ةملس
 . ””ديصلا ٌبلك

 «بويأ نب ىيحي انربخأ «ميرم يبأ نبا انثدح «ليعامسإ نب دمحم انثدح : غبصأ نب مساق لاقو

 نو هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر ةريرُش يبأ نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ,حاّبصلا نب ىّنثملا انثدح
 ديل هدْيَص بلك اّلِإ ٌتْحُس ب بْلكلا ُنَمَه : :لاق

 نع يور دقو :لاق مث «يذمرتلا هلعأ هبو ثيدحلا فيعض مزهملا وبأ هيفو «ةريره يبأ ثيدح نم :(1781) يذمرتلا هاور لب )١(

 . هدانسإ حصي الو اذه وحن لكك يبنلا نع رباج

 .ركنم ثيدح اذه :هبقع يئاسنلا لاقو «ريبزلا يبأ ةنعنع هيفو 03709 /7 يئاسنلا هجرخأ (؟)

 .ئتثملا فعضل فيعض هدانسإ (*)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز قفل ٍروُنُسلاو ٍبْذَكلا نمث يف دي هللا لوسر ُمكُح

 للك يبنلا نع ءهنع هللا يضر قيدٌصلا ركب يبأ نع ءباهش نبا نع «هربخأ نّمَع بهو نبا لاقو
 ألو روقَعلا بلكلا ُنَمّثو ,ةيزازلا ٌرْهَمو «نِهاكلا ْناوُلُح : :ٌتْحُس نه ثالثا :لاق

 نع ؛هدج نع ههيبأ نع ؛ةريمص نب هلا دع ني ا [نيسح نعآ ُرّْشلا ينثدح :بهو نبا لاقو
 . ”0روُقَعلا ٍبْلكلا ِنَمَّت ْنَع ىَهَن لكي َيِنلا َّنأ ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 نش نع نينا 4 ئبنلا نع ىوو نم حا اباج ذأ ؛ ًاضيأ ءانثتسالا اذه ةحص ىلع لديو
 ثيدحلا مومع صيصختل حلاص يباحصلا لوقو «ديصلا بلك نمث يف هّسفن رباج صخر دقو «بلكلا

 ٌحِصيو هب عافتنالا حابُي هنأل ًاضيأو ؟سايقلاو هئانثتساب ٌضنلا هعم ناك اذإ فيكف ؛ةجح هلعج نم دنع
 ناهجو امهو «ءاملعلا يلوق دحأ يف هتراجإو هتراعإ ٌزوجتو «ةبهلاو «ةيصولاو «ثاريملاب هيف ديلا لقت
 .رامحلاو لغبلاك هعيب زاجف «ةيعفاشلل

 «هنع هللا يضر رباج ثيدح امأ . هجوب ديصلا بلك ءانئتسا ل يبنلا نع ّخِصَي ال هنأ :باوجلاف
 :ينطقرادلا لاقو «فيعض وهو «رفعج يبأ نب نسحلا نم اذه : هنع لكس دقو دمحأ مامإلا لاقف
 .ثيدحلا اذه دانسإ حصي ال :يذمرتلا لاقو .رباج ىلع فوقوم هنأ باوصلا

 .- هنع هيوار ديري - فيعض مّرهملا وبأ ءحصي ال اذه :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف لاقو

 دبع نب رباجو «سابع نبا :مهنم «ٌةعامج بلكلا نمث نع هنلا لي ّيبنلا نع ىور :يقهيبلا لاقو
 يذلا ثيدحلاو .دحاو ىنعملاو «فلتخم ظفللا «ةفيحجج وبأو «جيدخ نب عفارو «ةريره وبأو هللا
 هللاو «هيلع بسك «هئانتقا نع يهنلا ثيدح دارأ هاور ْنَم نأكو ءحصي ال ديصلا بلك ءانثتسا يف يوُر
 . ملعأ

 نب نسحلاب هللا همحنر دمحأ مامإلا هفعض يذلا وهف «ريبزلا يبأ نع «ةملس نب دامح ُثيدح امأو
 هنأ باوصلا :ينطقرادلا هيف لاق يذلا وهو ءدمحم نب جاجح قيرط هل عقي مل هنأكو «رفعج يبأ

 ةياور نم سيلو «سلدم وهو ءرباج نم عامسلاب هيف حرصي مل ريبزلا ابأ نآب مزح نبا هّلعأ دقو «فوقوم

 ء«بالكلا نم هئانتقا نع َيِهُث امم ديصلا بلك ءانثتسا نم مهو هتاور ّدحأ نأب ٌيقهيبلا هلعأو . هنع ثيللا
 . عيبلا ىلإ هلقتف

 نم ٌعبرأ : :لاق هنأ «هنع ْحَص هنأ هيلع طْلُح هنأو «ءاذه رباج ٍثيدح ٍنالطب ىلع لدي اممو :تلق

 هيلع فوقوملل ًاضيأ ةلع اذهو «ماجحلا بسكو ؛ٌيغبلا ٌرْهَمو ءبلكلا ٌنمثو «لخَفلا ٌباَرِض :تحسلا

 .عوفرملاو فوقوملل ةلع وهف «ديصلا بلك ءانثتسا نم
 هيف نأل ؛؟لطابف ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءءاطع نع ءحاّبصلا نب ىّنثملا ُتيدح امأو

 هفعضو «حابصلا نب ىنثملا هيفو .دمحأ مامإلا هحّرجو ؛بذكلاب هيلع كلام دهش دقو «بويأ نب ىيحي
 انثدح «بيبح نب دمحأ نب نسحلا انثدح «يئاسنلا هاور ام ثيدحلا نالطب ىلع لديو .روهشم مهدنع
 وبأ لاق :لاق «حابر يبأ نب ءاطع نع «شمعألا انثدح ؛طابسأ انثدح «ريمن نب هللا دبع نب دمحم

 .قايسلا ميقتسي هبو «خسنلا نم طقس قفز . مسي مل نمو «لاسرإ هيف )١(

 اذبي 58٠0 /؟ «نازيملا» يف يبهذلا هركذو «كورتم هللا دبع نب نيسحلا هخيشو ءريمن نبا وهو «رمشلا لجأل ًادج فيعض هدانسإ
  هريكانم نم هنأ ىلع ثيدحلا



 ٍروُنُسلاو بْذكلا نمث يف و هللا لوسر مكُح فل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ٌبْسَكو «ٌيْغَبلا ٌرْهَمو ءٍبْلَكلا ُنَمَثَو ءٍلْخَفلا ٌباَرِض :تحّشلا نِم ٌعبرأ :هنع هللا يضر ةريره
 , "اجلا

 الو «باهش نبا نع بهو ّنبا ربخأ نم ىردُي الف ءهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع رثألا امأو
 .هب جتحُي ال اذه لثمو ؛هنع هللا يضر قيدصلا نع باهش نبا ٌربخأ نم

 ةطقاسلا راثآلا هذه لثمو «فعضلا ةياغ يف ةريمض نبا هيفف :هنع هللا يضر يلع نع ٌرثألا امأو

 لقن اهلقن نإ : ظافحلا ُضعب لاق ىتح «تابثألا ٌثاقثلا ةمئألا اهاور يتلا راثآلا ىلع مدقُت ال ةلولعملا

 سابع نباو «ةريره وبأو «رباج اذه لب «ةتبلا اهفالخ يباحص نع ّحِصَي مل هنأ رهظ دقو «رتاوت

 .ثيبخ بلكلا ٌنمث :نولوقي

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ِهِرَتْبَح نب سيق نع ؛ميركلا دبع نع ؛ليئارسإ انئثدح : :عيكو لاق

 .سابع نبا ّلوق نوكي نأ هيف ام لقأ اذهو . "”«ٌماَرَح ٍرْمَجلا ُنَمَّثو ءّيِفَبلا ٌرْهَمو «ٍبْلكلا نمش : : هعفري

 نم ٌحصأ ريزنخلا ىلع هّسايق لب «سايقلا دسفأ نمف «رامحلاو لغبلا ىلع بلكلا سايق امأو

 ولو «رامحلاو لغبلا َنيِبو هّنيب يذلا هبشلا نم ٌبرقأ ريزنخلا نيّيو هنيب يذلا هّبشلا نأل ءامهيلع هسايق

 .هل فلاخملا سايقلا نم ىلوأو ّحصأ ءهل قفاوملا ٌصنلاب دّيؤملا ٌسايقلا ناكل ناسايقلا ضراعت

 حسن ءاهضعب ُداختا ٌحيبأو ءاهّلتق ّمُرَح املف ءاهلتقب رمألا ناك َنيح اهنمث نع ئهنلا ناك :ليق نإف

 ٠ عيبلا ميرحت خسنف ءيهنلا
 ىلع لدي ام رثألا يف سيلو «ةهبش الو «ليلد اهتحصل اهيعدم عم سيل ةلطاب ىوعد هذه :ليق

 اهنمث لكأو اهعيب ميرحت ٌتيداحأ نأ :اهنالطب ىلع لديو .هوجولا نم هجوب ةتبلا ىّوْعَدلا هذه ةحص

 عونو «مدقتملا وهو كلذك عون :ناعون اهئانتقا نع يهنلاو اهلتقب رمألا ٌتيداحأو ءاهّلُك ةماع ةقلطم

 املف ؛كلذك ٌراثآلا هب تءاجل ًاصوصخم ًاديقم اهعبب نع يهنلا ناك ولف «رخأتملا وهو صصخم دّيقم

 ملعأ هللاو «هلاطبإ زوجي الف ءدارم اهقالطإو اهتومع نأ ٌمُِع «ةقلطم ةماع تءاج

 هاور يذلا حيرصلا حيحصلا ُثيدحلا هيلع لد امك «روّسلا عيب ٌميرحت :يناثلا مكحلا :لصف

 انثدح ؛مدآ نب دمحم انثدح «حاّضو نب دمحم انثدح ءغبصأ نب مساق هاور امك «هبجومب ىتفأو رباج

 بلكلا نمث هرك هنأ هللا دبع نب رباج نع ءريبزلا يبأ نع «ةملس نب دامح انثدح ؛كرابملا نب هللا دبع

 نم فلاخم هل فرعُي الو «هاور امب هرك هنأ هللا دبع نب رباج ايتف هذهف : :دمحم وبأ لاق .روئسلاو

 «ديز نب رباجو «دهاجمو «سوواط ٌبهذم وهو «هنع هللا يضر ةريره وبأ ىتفأ كلذكو «ةباحصلا

 باوصلا وهو ءزيزعلا دبع ركب يبأ ٌرايتخا يهو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ءرهاظلا لهأ عيمجو

 .هب ٌلوقلا بجوف «هضراعُي ام مدعو «كلذب ثيدحلا ةحصل

 لاق املف ءاهتساجنب ًاموكحم ناك نيح كلذ نأ ىلع ثيدحلا لمح نم ءاملعلا نمو : يتهيبلا لاق

 اذإ رونسلا ىلع هلمح نم مهنمو .عيبلا يف ًاخوسنم كلذ راص 0 (ٍسْحَتِب ب ُْتَسْيَل َُّرهلا» : لكي ئيبنلا

 .نسح هدانسإو :(5590) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .نسح ٍدانسإب 770/١: دمحأ هجرخأ (؟)

 .نسح ثيدح وهو «ةدائق يبأ ثيدح نم «1 يئاسنلاو :(4؟) يذمرتلاو «(5) دواد وبأ هجرخأ (*)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفك ٍروُنّسلاو ٍبْذَكلا نمث يف كي هللا لوسر ٌمكُح

 «هللا ءاش نإ هب لاقل هيف عقاولا ربخلا هللا همحر يعفاشلا عمس ولو . ىلوأ ةنسلا رهاظ ةعباتمو «شّحخوت

 هذه ىلع رباج نع نايفس وبأ هعبات دقو «ريبزلا يبأ تاياور تيبثت يف فّقوت ْنَم هب لوقي ال امنإو
 .همالك ىهتنا .نايفس يبأ نع «شمعألا نع ثايغ نب صفحو «سنوي نب ىسيع ةهج نم ةياورلا

 .نهولا نِم لماحملا هذه يف ام ىفخي الو ءكولممب سيل يذلا ٌرهلا ىلع هلمح نم مهنمو
 ٌلوسر مكحف ءاهب ىنزلا ةلباقم يف ةينازلا هدأت ام وهو «يغبلا رهم :ثلاثلا مكحلاو : لصف

 ىلع ناك امنإ ءاغبلا نإف اميس الو ءٌّةمأ وأ تناك رح ناك هجو يأ ىلع ٌثيبخ كلذ نأ لك هللا
 ءاهقفلا نيب عازن الو !؟ةرُحلا ينزت وأ :ةعيبلا تقو دنه تلاق اذهلو «رئارحلا نود ءامإلا يف مهدهع
 :نيتلأسم يف فلتخاو ءاهل ٌرهم ال هنأ اهب ىنزف اهسفن نم ًالجر تنكم اذإ ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا نأ يف
 ةعبرأ اهيفف «ىنزلا ىلع ةهركملا ةرحلا امأف .ةعواطملا ةمألا :ةيناثلاو .ةهركملا ةرحلا :امهادحإ
 :دمحأ نع تاصوصنم تاياور يهو «لاوقأ

 .اهربد وأ اهلبق يف تئطو ءاوس «ًابيث وأ تناك اركب رهملا اهل نأ :اهدحأ

 ُنْشرأ هعم بجي لهو ءّرهملا اهلف ًاركب تناك نإو ءاهل رهم الف ًابيث تناك نإ اهنأ :يناثلاو
 .ركب يبأ ٌرايتخا ٌلوقلا اذهو «نيتصوصنم نيتياور ىلع ؟ةراكبلا

 .رهملا اهلف ةيبنجأ تناك نإو ءاهل رهم الف مرحم ٌتاذ تناك نإ اهنأ :ثلاثلاو

 ةلاخلاو ةمعلاك اهتنبا لحت نمو ءاهل رهم الف تخألاو تنبلاو مألاك اهتنبا مرحت نم نأ : عبارلاو
 .رهملا اهلف

 . ًاييث وأ تناك ًاركب ءلاحب ىنزلا ىلع ةهركملل رهم ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو
 بجي مل امنإو ءرهملاب عرشلا يف ًاموقم لعج ةعفنملا هذه ءافيتسا نإ :لاق رهملا بجوأ نمف

 نم وضع فالتإ يف تنذأ ول امك ءءيش اهل بجي ملف اهل اهضوع يتلا ةعفنملل ةلذاب اهنأل «ةراتخملل
 . هفلتأ نمل اهئاضعأ

 ملو .دقع ةهبش وأ دقع يف ٍرهملاب ةموقتم ةعفنملا هذه لعج امنإ ٌعراشلا :لاق هبجوُي مل نمو
 ٌعراشلا لعج امنإو :اولاق .سايقلا دسفأ نم حاكنلا ىلع حافسلا سايقو «ةتبلا ىنزلا يف رهملاب اهموقُي
 .رهملا نامض َنيِبو هّنيب عمجي الف «ةبوقُعلاو ّدحلا عاتمتسالا اذه ةلباقم يف

 ىنعم وأ :ههيبنت وأ ؛هاوحف وأ «همومع وأ هباطخ صن نم عراشلا نم ىقلتُي امنإ بوجولاو :اولاق
 ام دعُب ايو «حاكنلا ىلع حافسلا سايق ىعدُي ام ةياغو .هنع ًاققحتم ًاتباث كلذ نم ءيش سيلو ءهّصن

 رهم :لاقيف هيلإ فاضُي امنإ اذهلو «ىنعمو ًاظفل حاكنلا صئاصخ نم وه امنإ رهملاو :اولاق
 امك ءدقعلا هب دارأو رهملا لَك يبنلا قلطأ امنإو ءانزلا رهم :لاقي الف «ىنزلا ىلإ فاضي الو «حاكتلا
 لكك ارح َءاَب لْجَرو» :لاق امكو ,2ماَنضألاو ٍريرْتخلاو ٍةَئيملاو ٍرْمُجلا َّعْبَب َمّرَح هللا نإ» :لاق
 1 . ةريثك هدئاظنو 0م
 هنمث

 .ةريره بأ ثيدح نم :(77717) يراخبلا هجرخأ (1) .1787 ص مدقت دقو «رباج ثيدح نم )١(



 ٍروُدُسلاو ٍبْلكلا نمث يف دي للا وسر ْمكُح اذللذل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 «يغبلا قح يف ٌحراشلا هطقسأ امنإو ءرهملاب مّوقت نأ ةعفنملا هذه يف لصألا :نولوقي نولوألاو

 يتلا اهتعفنم ٍلدب ظاقسإ زوجي الف «ًايغب تسيلف ىنزلا ىلع ةهركملا امأو ءاهرايتخاب ينزت يتلا يهو
 ةعفنملا هذه يضوعو ءاهضوع هّمزلي هنإف «هعفانم ءافيتسا ىلع رحلا ءركأ ول امك ءاهئافيتسا ىلع تهركأ
 .نيلوقلا ذخأم اذهف ءرهملا وه ًاعرش

 يتلا ةبوقعلا هّيسحو «ًائيش بيثلا ىلع بهذي مل ءىطاولا نأ ىأر «بيثلاو ركبلا نيب قّرف نمو

 لازأ هنإف ءركبلا فالخب ؛ ءاهيلع مدقأ نم مزلي لام ًاعرش اهلباقُي ال ةيصعملا هذهلو «هلعف ىلع تيت تبترت

 نم هفلتأ ام نمضف «٠ «ةلمجلا يف هيلع ٌةنومضم ٌةيانجلا هذه تناكف «هلازأ ام نامض نم دب الف « اهتراكب

 .ةعواطملا ركبلا نم همدع يف هل ةعبات تناك امك «نامضلا يف ءزجلل ةعبات ةعفنملا تناكو «ةعفنم ءزج

 ٌريغ نهنأو ءًأرقتسم ًاميرحت ناك امل نهميرحت نأ ىأر «نهريغو مراحملا تاوذ نيب قّرف نمو

 «يبعشلا ٌلوق اذهو ًارهم بجوي الف «طولتلا ةلزنمب نهنم ةعفنملا هذه ٌءافيتسا ناك :ًاعرش ءطولا لحم

 . هلاوز نكمُي ضراع هنإف «ةرهاصملا ميرحت فالخب اذهو

 . ًاضيأ ةىراظ ُهّنَأل «عاضرلاب تمرح نميف مكحلا نوكي نأ يغبني اذكهو :«ينغملا» بحاص لاق
 اهتنبا مرحت ال نم نأ ىأر هنأكف ؛مّرحت ال نم نيبو ءاهتنبا مرحت نم نيب مراحملا تاوذ يف قّرف نمو

 .ضراعلا هبشأف «ىرخألا ميرحت نم فخأ اهميرحت

 ىلوأ وه :ليق ؟كلذ ىلع ةعواطملا ةمألا وأ ءاهربُد يف ءطولا ىلع ةهركملا ٌمكح امف :ليق نإف

 . ًاقافتا رهملا هيف بجي ال طاوللاك اذهف «بوجولا مدعي

 وبأ لاقف .ةمادق نب دمحم وبأو «ةيميت نبا تاكربلا وبأ :ناخيشلا ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو

 لاقو .ربد وأ لبق يف ىنزلا ىلع ةّمّركملاو ةهبشب ةءوطوملل لثملا ٌرهم بجيو : «هررحم» يف تاكربلا

 الو ولدي دري مل عرشلا نأل «طاوللا الو ءربدلا يف ءطولاب ٌرهملا بجي الو :«يئغملا» يف دمحم وبأ

 مل لعفلا اذه نإف ءًاعطق ٌباوصلا وه ُلوقلا اذهو . جرفلا نود ءطولاو ةلبقلا هبشأن ؛ءيشل ٌفالتإ وه

 دسفأ نِم جرفلا ءطو ىلع هّسايقو «هوجولا نم هجوب ًارهم هل رَّدق الو «ًالصأ ةميق ٌعراشلا هل لعجي

 .ةتبلا دحأ هب لقي مل اذهو ءروكذلا نِم ةيطوللا هب تلعف نمل رهملا ٌباجيإ هلاق نم مزالو «سايقلا

 :امهّدحأ .نالوق هيف ؟رهّملا اهل بجي لهف ؛ةعواطملا ةمألا يهو :ةيناثلا ةلأسملا امأو :لصف

 طقسي الف ءاهريغل ةعفنملا هذه نأل :اولاق .هللا همحر دمحأ باحصأ رثكأو «يعفاشلا ٌلوق وهو «ٌبجي

 .اهفرط عطق يف تنذأ ول امك «ًاناجم اهلدب

 ربخأو ءاهرهم نع لكي هللا لوسر ىهن يتلا ٌيغبلا يه هذهو ءاهل رهم ال هنأ هب عوطقملا ٌباوصلاو

 مكحلا اذه يف ةلخاد ةمألاو ؛دحاو مكحب نهاكلا رجأو بلكلا ٍنمث ىلعو هيلع مكحو «ٌثيبخ هنأ

 يفو نهيفو ,ءاغبلاب نذرعُي نمت يتاللا نم ءامإلا نأل «همومع نم اهّصيصخت زوجي الف :ًايلوأ الوخد

 جرخت م نأ زوجي فيكف [+ :روتلا] 4 انسَح ندي هك نإ هلل لع مكيف أوه 4 اء :ىلاعت هللا لزنأ نهتاداس

 !؟نهريغ ىلع لمحُيو ءاعطق هب ندرأ صن ني ءامإلا

 ٌديسلا كلمي ٌةعفنملا هذه :لاقيف ءاهئافيتسا يف نذأي ملو اهديسل اهتعفنم نإ : مكلوق امأو

 اذإ الإ اهيلع ةّضواعملا ُكِلمي الو ء«هتهبش وأ جاكتلا دقعب اهيلع ةضواعملا ٌكِلميو ءهسفنب اهءافيتسا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نظليل ٍروُنّسلاو ٍبْذَكلا نمث يف كي هللا لوسر ٌمكُح

 اذه لب ؛هل ىضقي ىتح ديسلا ىلع توفيف «ةبوقعلا ريغ طق ًاضوع ىنزلل هلوسرو هللا لعجي ملو «تنذأ
 رجأو بلكلا ٍنمث ةلزنمب هلعجو «هثبخب ٌعراشلا مكح ضوع ُتابثإو ىلوسرو هللا هردهأ لام ٌميوقت

 .هب ىضقي نأ زجي مل ًاعرش ًاثيبخ ًاضوع ناك نإو «نهاكلا

 بجي لب هزوجتو ةحابم ةعفنم ةماجحلا ةعفنم نأل ءهب هل ىضقُيو ثيبخ ماجحلا رجأف :لاقي الو
 همكحو ءاهسنج ني اهضوع يتلا ةمرحملا ةثيبخلا ةعفنملا نم اذه نيأف «هرجأ هيفوُي نأ هرجأتسم ىلع
 لعجي مل عراشلا ذإ «طاوللا ةلباقم يف ضوع باجيإك ةيصعملا هذه ةلباقم يف ضوع ٌباجيإو ءاهمكح

 .ًاضوع لعفلا اذه ةلباقم يف

 فالخب «ةلمجلا ثيح نم ٌرهملا وهو «ًاضوع جرفلا يف ءطولا ةلباقم يف لعج دقف :ليق نإف
 .ةطاولا

 يفوتسا اذإ ًاضوع هل لعجي ملو ءدقع ةهبشب وأ دقعب يفوتسا اذإ ًاضوع هتلباقم يف لعج امنإ :انلق

 .قيفوتلا هللابو «هيف ةهبش ال ضحم ىنزب

 نوري نيملسملا نأ ٌبير الو ءاهب ينزملل رهملاب هيلع يضق ًايناز نأ طق مالسإلا يف فرعُي ملو
 . حيبق لجو زع هللا دنع وهف «ًاحيبق اذه

 هتضبق ام در اهيلع بجي له «تبات مث هتضبق اذإ ةينازلا بسك يف نولوقت : امف :ليق نإف :لصف
 ؟هب قّدصت مأ ٠ اهل ٌبيطي مأ ءهيابرأ ىلإ

 «ًاعرش هضبق هل سيل ام ضبق نم نأ يهو «مالسإلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ىلع ينبني اذه :ليق
 هيلع هدر .هّضوع ىفوتسا الو «هبحاص ىضر ريغب ٌلِخُأ دق ٌضويقملا ناك نإف ءهنم ٌصلختلا دارأ مث

 .هنع هب قدصت كلذ رّذعت نإف ءهتثرو ىلإ هدر كلذ رّذعت نإف . هيلع هملعي ًائيد هب ىضق هيلع هدر رذعت نإف

 ىفوتسا «ضباقلا تانسح نم ذخأي نأ الإ ىبأ نإو «هل ناك ةمايقلا موي هّباوث قحلا ٌبحاص راتخا نإف
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نع تبث امك ءاهب قدصتملل ةقدصلا ٌباوث ناكو «هلام ٌريظن هنم

 ءريزنخ وأ رمخ ىلع ضواع نمك «مرحملا هضوع ىفوتسا دقو عفادلا ىضرب ضوبقملا ناك نإو
 هضوع ىفوتساو «هرايتخاب هجرخأ هنأل «عفادلا ىلع ضوعلا در بجي ال اذهف «ةشحاف وأ ىنز ىلع وأ
 «ناودعلاو مثإلا ىلع هل ةناعإ كلذ يف نإف «ضوعملاو ضوعلا َنيِب هل عمجي نأ زوجي الف «مرحملا
 درتسيو ء«هضرغ لاني هنأ ملع اذإ | ةشحافلا لعافو ينازلا ديري اذامو . هيلع يصاعملا باحصأ ريسيتو
 ملظلا نيب عمجلا نمضتي وهو ؛هب ٌلوقلا ع ٌعوسي الو «هب نايتإلا نع ةعيرشلا ناصُت امم اذهف ؛هلام

 .ردغلاو ةشحافلاو

 يف رقتسم اذه حبقو «ًارهق اهاطعأ اميف عجري مث ءاهب ينزملا نم هضوع يفوتسي نأ حببقلا حبقأو
 هيلع مكح امك ثيبخ وه لي ؛هلكأ ضباقلل بيطي ال نكلو «ةعيرش هب يتأت الف «ءالقعلا عيمج رطف
 ةبوتلا مامتو «هنم صلختلا ى ٌقيرطف ءهنم ذخأ نم ملظل ال « ءهبسكم ثبخل هثبخ نكلو لي هللا لوسر

 بسك لك ٌمكح اذهف «يقابلاب قدصتيو فهتجاح ردق ذخأي نأ هلف هيلإ ًاجاتحم ناك نإف «هي ةقدصلاب
 نإف ءعفادلا ىلع هدر ُبوجو هئبخب مكحلا نم مزلي الو «ةعفنم وأ ناك ًائيع هضوع ثبخ ثيبخ

 .هعفاد ىلع هدر بجي الو ءماجحلا بسك ِثبُحِب مكح كي يبنلا



 ٍروُنّسلاو ٍبْذَكلا نمث يف هل هللا لوسر ٌمكُح 18 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هيف هيلع رجح لب «هعفد ٌروجي ال ام عفد مرحملا ضوعلا ةلباقم يف ِهّلاَم عفادلاف :ليق نإف
 عربت ول امك ؛هكلام ىلع هدر بجيف «همدعك ضبقلا اذه ٌدوجو لب «هعقوم هّضبق عقي ملف «عراشلا

 عربت وأ ءهفس وأ «سلفب هيلع ٌروجحملا عّربت وأ ؛ثلثلا ىلع ةدايزب يبنجأل وأ .ءيشب هئراول ٌضيرملا
 .هٌدر بجيف عفدلا اذه يف ًاعرش هيلع ٌروجحم هنأ ةلأسملا رسو .كلذ وحنو «كلذب هتوق ىلإ ٌرطضملا

 هعنم دق عراشلاو هيلع ضواعُي مل ضحم ٌعربت روصلا هذه يف عفدلا نأل ءدساف سايق اذه :ليق

 ىلع هلامب ضواع دق وهف ءهيف نحن ام امأو «هريغ ىلع ةمدقملا هسفن قح وأ «هب هريغ قح قلعتل هنم

 ال ام ىفوتساف «ًامرحم الام ضبقأو ءأمرحم ًاضوع ضبق دقف «ةمرحم ٍنيِع كالهتسا وأ «ةعفنم ءافيتسا

 ًاضوِع ىفوتسا ٌعفادلاو امرحم ًالام ضبق ٌضباقلاف .هّلذب ٌروجي ال ام هيف لذبو ,هؤافيتسا زوجي

 عوجر ريغ نم رخآلا در بجوُي الف ءامهدحأ در رذعت دق نكل «نيضوعلا ٌدارت لدعلا ٌةيضقو ًامرحم

 لاملا در بجو ءاهب رجفي ملو لاملا اهيلإ عفد وأ ؛ هكلهتسي مل هنيعب ًامئاق رمخلا ناك ول معن . .هضوع

 . ضبقلا اهب لصتي مل اذإ ةلطابلا دوقعلا رئاس يف امك ًاعطق نيتروصلا يف

 هّضبق زوجي ال ام ضبق نأ مولعمو «ةمرح هل لعج ىتح مرحملا ضيقلا اذهل ريثأت ّيأو :ليق نإف
 ؟هعفاد ىلإ ُُرَي نأ هيلعف «قح ريغب هضبق لاملا ضباقف ءًاسح عونمملاك ًاعرش ٌعونمملا ذإ ءهمدع هلزنمب

 امهل سيل ام عفد يف اكرتشا دق امهالك «قح ريغب ةعفنملا ىفوتساو ؛نيعلا ضبق عفادلاو :ليق
 ضوعلا نيب هل عمجي نأب امهدحأ ٌصخُي فيكف هلل صاع امهالكو ءهضبق امهل سيل ام ضبقو ءهعفد

 ؟ضوعملاو ضوعلا رخآلا ىلع ٌثوفيو ؛هنع ضوعملاو

 «هرايتخاب هسفن ىلع ضرعلا تَّرف رخآلاو :ليق .هرايتجاب هسفن ىلع ةعفنملا َتَّوف وه :ليق نإف
 .هللا دمحي حضاو اذهو ءامهنيب قرف الف

 :باتك يف هب ةقدصلا وأ ؛هلذاب ىلع ةمرحملا ةعفنملا هذه ضوع ٌدر بوجو يف انخيش فقوت دقو
 اولذب دق حونلاو ءانغلا عمتسمو «ينازلا :لاقو ؛ميحجلا باحصا ةفلاخمل ميقتسملا طارصلا ءاضتقا»
 وه امنإو ءمهقحل سيل هيف يذلا ميرحتلاو ؛مرحملا ٌضوعلا اوفوتساف ءمهسوفن بيط نع لاملا اذه
 ءرخآلا ٌّدر نيضوعلا ّدحأ در اذإ هنأ يضتقت لوصألاو «ضبقلاب ٌةعفنملا هذه تتاف دقو «ىلاعت هللا نحل

 ذخخأ يف ررض هيلع هّيعفنم تيفوتسا يذلا اذهو «لاملا هيلع دري مل ةعفنملا ُدر رجأتسملا ىلع رذعت اذإف

 يف هيلع ررض ال كلت نإف «ةتيم وأ ًارمخ ضرعلا ناك اذإ ام فالخب ءهنم ًاعيمج اهضوع ذخأو هتعفنم
 ناك ثيحب هيلع ترفوتل تفت مل ول حونلاو ءانغلا ةعفنمو «هيلع اهانفلتأل ةيقاب تناك ول اهنإف ءاهتاوف

 هسفن ىلع دروأ مث . اهب لمع يتلا ةوقلا فرص نم ينعأ ءرخآ رمأ يف ةعفنملا كلت فرص نم نكمتي
 :ليق :لاق نأب هنع باجأو .اهضبقب بلاط اذإ اهب اوضقت نأ يغبنيف :اذه ىلع لاقيف :لاقف « ًالاؤس

 «ضبقلاب مكحي مل ضبقلا لبق اوملسأ اذإ مهنإف «ةمرحملا رافكلا دوقعك اهدرب الو اهعفدب رمأن ال نحن
 ًادقتعم ناك هنأل «ةرجألا هذُه هيلع مرحت ملسملا نكلو ءدرلاب مكحُي مل ضبقلا دعب اوملسأ ولو
 يف كّتوق تفرص ثيح تطرف تنأ :هل انلقف ةرجألا بلط اذإ هنأل كلذو ءرفاكلا فالخب اهميرحتل

 هتضبقأ ينإف ءهدرب يل اوضقا :لاملا اذه عفادلا لاقو اهضبق اذإف «ةرجألاب كل ىضقُي الف «مرحي لمع

 ددراف «ذخأ ام عاجرتسا تبلط اذإف « ءاهب ٌتيضر ةضواعم هتعفد : :هل انلق «ةمرحم ةعفنم نع ًاضوع هايإ



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفح ٍروُنّسلاو ٍبْذَكلا نمث يف كي هللا لوسر ٌمكُح

 اهنأل اهدر سايقلا ٌرهاظ ناك نإو :لاق .لمتحم اذُهف ؛ةعفنم هعم هئاقب يف هل ناك اذإ تذخأ ام هيلإ

 ىهتنا .دساف دقعب ةضوبقم

 لكأ ُهركأ :يئارصتل ةتيم وأ ءاريزنخ وأ ارم لمح نميف «رضنلا يبأ ةياور يف دمحأ صن دقو

 صنلا اذه يف هباحصأ فلتخاف «ةهارك ٌدشأ وهف ملسمل ناك اذإو . ءاركلاب لامحلل ىضقُي نكلو «هئارك

 :قرط ثالث ىلع

 نأ دمحأ هركو :ىسوم يبأ ُنبا لاق .ةدحاو ةياور ةلأسملا نأو «هرهاظ ىلع هؤارجإ :اهادحإ

 ىلع ؟ال مأ هل ٌبيطي لهو ءاركلاب هل يضق «لعف نإف . ينارصنل ريزنخ وأ ةتيم لمحل هّسفن ملسملا رجؤُي

 هسفن رجأ اذإ :لاق «يدمآلا نسحلا وبأ ركذ اذكو «هب ٌقَّدصتيو ؛هل ٌبيطي ال هنأ :امههجوأ «نيهجو

 نعل كي يبنلا نأل «ميرحت ةهارك هذهو «هيلع صن ؛هرك «ةتيم وأ ءريزنخ وأ رمح لمح يف لجر نم
 ةراجإك ءامرحم ناك نإو ءءاركلاب هل ىضقُي نأ عنتمم ريغو ءءاركلاب هل ىضقيف «كلذ تبث اذإ .اهلماح

 .حيحصلا ىلع هيلع ةمرحم اهنوك عم ةرجألا قحتسي هنأب ءالؤه حّرص دقف .ىهتنا «ماجحلا

 نأ يهو «ةدحاو ةياور ةلأسملا لعجو ءاهرهاظ فلاخُي امب ةياورلا هذُه ليوأت :ةيناثلا قيرطلا

 هبتك يف اهنع عجر دقو «ةفيعض ةقيرط يهو ؛«درجملا» يف يضاقلا ةقيرط هذهو ءحصت ال ةراجإلا هذه

 . ًاميدق ؛درجملا» فنص هنإف «ةرخأتملا

 اهب قحتسي ةحيحص ةراجإلا هذه نأ :امهادحإ نيتياور ىلع ةلأسملا هذه ٌجيرخت :ةئلاثلا ةقيرطلا

 اذهو .لمح نإو ةرجأ اهب قحتسي الو «ةراجإلا حصت ال :ةيناثلاو .ةرجألاو لعفلل ةهاركلا عم ةرجألا

 هلو ملسأ اذإ :بلاط يبأ ةياور يف لاق .اهتقارإ بجتو ءاهكاسمإ زوجي ال :رمخلا يف هلوق سايق ىلع
 دمحأ صن دقف «سأب الف اهلتق نإو «هيلع امرح دقو «ريزانخلا حّرستو ءٌرمخلا بصُن «ريزانخ وأ رمخ

 «ينارصنل مرك ةراطنل هسفن رجاؤُي نأ هركي هنأ روصنم نبا ةياور يف صن دق هنألو ءاهٌكاسمإ زوجي ال هنأ

 لمح ىلع هسفن ةراجإ نم عنم دقف ءرمخلا ريغل عابُي هنأ ملعي نأ الإ ءرمخلا ىلإ عجري كلذ لصأ نأل

 «ةجرخملا ةياورلا مهدنع روصنملاو «هباحصأ رثكأ اهيلعو «هقيلعت» يف يضاقلا ةقيرط هذهو «رمخلا
 يبأو «يعفاشلاو ءكلام ٌبهذم يهو ءاهب هل ىضقي الو «ةرجأ قحتسي ال هنأو «ةحصلا ٌمدع يهو

 اذإ امأف ءاقلطم وأ ءريزنخلا لكأل وأ ءبرشلل هتيب ىلإ اهلمح ىلع رجأتسا اذإ اذهو .دمحمو «فسوي
 هنأل ذئنيح ٌروجت ةراجإلا نإف ءاهب ىَّذَأَتُي الثل ءارحصلا ىلإ ةتيملا لقنيل وأ ءاهقيرُيِل اهلمحل هرجأتسا

 دلجلا خلس دق ناك نإو «لثملا ةرجأ قحتساو «حصت مل ةتيملا دلج ةرجألا تناك نإ نكل ءحابم لمع

 .يعفاشلا بهذم هنأ :رهاظلاو «كلام بهذم وهو ءانخيش لوق اذه ءهبحاص ىلع هدر ءهذخأو

 هل ىضقُيو ةراجإلا حصت هنأ «ىلوألا ةياورلاك هبهذمف : هللا همحر ةفينح يبأ بهذم امأو

 ٌمدعو هّركذف ءرمخلا لمح سفن قحتسملا نكي مل ًاقلطم ناك اذإ لمحلا نأ كلذ يف هذخأمو «ةرجألاب

 هتوناح وأ «هراد هرجأ ول اميف :لاق اذكهو «تيزو لخك «هريغ رخآ ًائيش لمحي نأ هلو ءءاوس هركذ

 نأ طرتشي نأ نيب ةفينح يبأ دنع قرف ال :يزارلا ركب وبأ لاق .رمخلا اهيف عيبيل وأ ؛ةسينك اهذختيل

 هيلع قحتسي ال هنأل ءٌحِصت ةراجإلا نأ :رمخلا هيف ٌعيِبي هنأ ملعي وهو طرتشي ال وأ ءرمخلا اهيف عيب

 «ةسينك رادلا ذختي الو ءرمخلا هيف َعيبي ال نأ هل نأل «كلذ طرش نإو ءايشألا هذه لعف ةراجإلا دقعب

 اهكرتو اهركذ ناك «ءايشألا هذه لعف هيلع قحتسي مل اذإف «ةدملا يف ميلستلاب ةرجألا هيلع قحتسيو



 ٍروُّسلاو ٍبْلَكلا نمث يف لَك هللا لوسر ٌمُكُح نقف (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اذكو «كلذ لعفي مل نإو هيلع قحتست ةرجألا نإف ءاهنكسيل وأ اهيف مانيل ًاراد ىرتكا ول امك ءءاوس

 لب ءرمخلا لمح نيعتي ال هنأل ءحصي هنأ ًاريزنخ وأ «ةتيم وأ ًارمخ لمحيل ًالجر رجأتسا اذإ اميف :لوقي
 ةقلطملاو «ةقلطملا ةراجإلا ةلزنمب وهف ءوغل مهدنع ٌدييقتلا اذهف «ةرجألا قحتسا ًاريصع هّلدب هلمح ول
 مث ءارمخ هذختي نمل ريصعلا ُميِب زوجي امك ءاهيف يصعي رجأتسملا نأ هنظ ىلع بلغ نإو ةزئاج هدنع
 هوفلاخ ءاهقفلا ةماعو ؛هريغل حلصي ال لاتقلل لومعم حالسلا نأل :لاق .ةنتفلا يف حالسلا عيب هرك هنإ

 نوكتف ؛ٌةقحتسملا يه اهيلع ٌدوقعملا ةعفنملا لب «قلطملاك ديقملا سيل :اولاقو «ىلوألا ةمدقملا يف

 ول اميف هومزلأو ءاهّماقم اهّريغ ميقُي نأ رجأتسملل ناك نإو ؛ةمرحم ةعفنم يهو «ضرعلاب ةلباقملا يه
 ةراجإلا هذه لطبأ هنإف اذه عمو ؛هيلع ٍدوقعملا لعف هيلع ٌنِحتسي ال هنإف «ًادجسم اهذختيل ًاراد ىرتكا
 .ةراجإ دقعب ٌقحتست ال يهو «ةالصلا لعف تضتقا اهنأ ىلع ءائب

 عفتني رجأتسملا نأ هنظ ىلع بلغ اذإ :اولاقو «ةيناثلا ةمدقملا يف كلامو دمحأ باحصأ هعزانو

 ٌرِصعي امنإ رصاعلاو ءاهرصتعمو رمخلا ٌرِصاع َنعل لك ّيبنلا نأل «ةراجإلا تمرح مرحم ىف اهب
 .ةنعللا قحتسا ءهل هرصعيف ًارمخ هذختي نأ ديري ٌرِصتعملا نأ ملع امل نكلو ءًاريصع

 عرشلا ُلوصأف ءهلعاف ُنعليو ءهضغبُيو هللا ُهلطَحْسَي ام سفن ىلع ةنواعم اذه يف نإف ًاضيأو :اولاق

 ميرحتب لَو همكح ىلع مالكلا دنع اذه ريرقت ديزم يتأيسو «هيلع دقعلا نالطبو هميرحت يضتقت هُدعاوقو
 .ةبوقعلا نم اهيلع بترتي امو ةنيعلا

 «ةمرحم ةعفنملا تناك نإو ةرجألاب هل ىضقُي هنأ ينعي «ىسوم نبا ٌةقيرط ُهبشألاو :انخيش لاق

 للي يبنلا نأل كلُذو «سايقلا ىلإ ُبرقأو ءدمحأ دوصقم ىلإ ُبرقأ اهنإف :لاق . اهّنكأ هل ٌبيطي ال نكلو
 ةعفنم ىلع اضواع دق «لياحلاو رصاعلاف .هيلإ ةلومحملاو ءاهّلِماحو ءاهرصتعمو ءرمخلا رصاع نعل

 ول امك وهف «لمحتسملاو رصتعملا دصقب تَمّرَح امنإو ءاهسفن يف ٌةمرحم تسيل يهو ءًاضوع قحتست
 بهذي ال عئابلا لام نإف «يرتشملا دي يف رمخلاو ٌريصعلا تافو ءأرمخ هذختي نمل ًاريصعو ًابنع عاب

 نإف ءاهلدب ىطعُي لب ًاناجم بهذت ال رجؤملا اهافو يتلا ةعفنملا ءانه كلذك ؛هضوعب هل ىضقُي لب ًاناجم

 وأ ؛ةقارإلل اهلمح ول هنإف ءرجؤملا ةهج نم ال رجأتسملا ةهج نم ناك امنإ اهب عافتنالا ميرحت
 قحل ال هناحبس هللا قحل هيلع ةرجألا مرحن نحن مث .زاج اهب يذأتلا ةيشخ ءارحصلا ىلإ اهجارخإل
 لمعلا اذه سفن نإف «ةقرسلا وأ لتقلا وأ طولتلا وأ ىنزلل رجؤتسا نم فالخب ؛يرتشملاو رجأتسملا
 هذه سفن نأل ءاهنمثب هل ىضقي ال هنإف «ًارمخ وأ ةتيم عاب ول امك وهف ءرجأتسملا دصق لجأل مرحم
 .ةمرحملا ةعفنملا هذه ضوعب هل ىضقُي ال كلذكو «ةمرحم نيعلا

 فصوُت ال  ةتيملاو رمخلا لمح ىلع ةراجإلا ينعي  ةلاعجلاو «ةراجإلا هذه ٌلثمو :انخيش لاق
 هيلع بجي هنأ ىنعمب ءرجأتسملا ىلإ ةبسنلاب ةحيحص يه :لاقي لب ءًاقلطم داسفلاب الو «ًاقلطم ةحصلاب
 .رئاظن ةعيرشلا يف اذهلو ءرجألاب ٌعافتنالا هيلع مرحي هنأ ىنعمب ءريجألا ىلإ ةبسنلاب ةدسافو «ضرعلا

 ءهضوع نعو لعفلا اذه نع هاهنن انإف «ينارصنلا مرك ةراطن ةهارك ىلع دمحأ ّصن اذه يفانُي الو : لاق

 هورجأتسا نم لك نإف «ةاصعلل ةميظع ةعفنم اذه يف ناكل ءاذه لعفي مل ولو :لاق ءهئاركب هل يضقن مث

 مهيلع دري نأ بجوو «ًاثيش ٠ هوطعي مل اذإف «هنم مهضرغ اولصح دق ةيصعملا ىلع هب نوثيعتسي لمع ىلع

 مهيلإ ِمَّلَس نم فالخب «كلذ ىلع اونواعُي نأ لهأب اوسيلو «مهل نوعلا َمظعأ كلذ ناك ءمهنم ذخأ ام



 (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز لنفف ٍروُنّسلاَو ٍبْلَكلا نمث يف لي للا لوسر مكُح

 اوضبق ولو «ةرجأب مهل ىضقُي ال ءالؤه نإف «ةحئانلاو «ينغملاو «ةينازلاك ينعي «لاحب هل ةميق ال ًالمع
 نأ ائيبو «كلُذ يف ىفوتسم مالكلا مدقت دقف ؟هب نوقدصتي مأ «مهيلع هدر مهُمزلي لهف «لاملا مهنم

 .باوصلل قفوملا هللاو «هلكأ مهل ٌبيطي الو «هدر مهمزلي ال هنأ باوصلا

 نهاكلا ناولُخ يف فالخ ال :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق «نهاكلا ناولح : سماخلا مكحلا : لصف
 لاق ءةيطعلا :ةغللا لصأ يف ناولحلاو .لطابلاب لاملا لكأ نِم وهو «هتناهك ىلع هاطعُي ام هنأ
 : "مقلع

 ُهُلِقاَت تاَمْدِإَرْهْشلا يْئنِعْعْلَبُي يِققاَنو يلخر ُهوُلخَأ ُلَجَرْنَمْف

 . ىهتنا

 يه يتلا ةعرّقلا بحاصو .رجازلاو «مجنملا ناولُح ميرحت ىلع هيبنت نهاكلا ناولح ٌميرحتو

 «تابيغملا نع ٌرابخألا مهنم بلطت نمم مهوحنو لامّرلاو «فاّرعلاو ءاصحلا ةيراضو «مالزألا ةقيقش

 لزنأ امي رّفَك دَقُك ُلوُقَي امب هقَّدَصَن ًافاّرَع ىَنَأ ْنَم» نأ ربخأو ءِناَهُكلا نايتإ نع ل ٌيبنلا ىهن دقو
 بلق يف ٍناعمتجي ال .ءالؤه هب ءيجي امبو هلي دمحم هب ءاج امب ّناميإلا نأ بير الو "”:و هيلع

 هيتأي يذلا هئاطيشو ءريثك نم ٌليلق هبذك ىلإ ةبسنلاب هُقدِصف ءًانايحأ ُقِّدْصَي بدق مهّدحأ ناك نإو ءدحاو
 . هب مهنتفيو «سانلا هب يوُيِل هل ًانايحأ دي نأ هل دُب ال رابخألاب

 ؛ٍلاّهَجْلاو فاهفّسلاك «لوقعلا ءافعض اميس الو ؛مهب نوئمؤم :ءالؤهل نوبيجتسم سانلا رثكأو

 مهنم ريثكو «مهب نونوتفملا مه ءالؤهف «ناميإلا قئاقحب مهل ْمَلِع ال نمو «يداوبلا لهأو ءءاسّنلاو

 فعءاعد ٌسِمتليو هل رذنيو «هروزيو «كلُذب ًارهاجم هللاب ًارفاك ًاكرشم ناك ولو ءمهدحأب َّنظلا ٌنِسْحُي نسحي

 ىلع قحلا نيدو ىدهلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام ًءافخ هلك اذه ٌببسو . ًاريثك كلذ نم اًنْعِمسو انيأر دقف
 مهنع هللا يضر ةباحصلا لاق دقو 4٠[ : :رونلا] 4و ني مم اَمَق ايو وأ نأ لمي ل نيو : مهلائمأو ءالؤمل
 «نيِطاَيَّشلا ٍةَهِج ْنِم َكِلْذ َّنأ مهربخأف ءاولاق امك ٌنوكيف «رمألاب ًانايحأ اننوئدحُي ءالؤه َّنِإ : 06
 .ةَمِلَكلا َكْلَي لجأ ْنِم َنوُهَدَصُيَق "ابد ةئام اهَعَم ْمُه َنوُديِزيَف ءاقح ُنوُكت َةَمِلكلا مهل َنوُقْلي

 :ءايشأ نم مهمِحالم اوُبَكرف «محالملا ٌباحصأ امأو

 .ناهكلا ٍرابخأ نم :اهدحأ

 .باتكلا لهأ َنيِب ةثراوتم ةفلاسلا بتكلا نع ةلوقنم ٍرابخأ نم :يناثلاو

 . ًاليصفتو ةلمج اهب لكي اّيبن َرَبْخَأ رومأ نم :ثلاثلاو

 . مهدعب نّمو ةباحصلا نم فشك هل نم اهب ربخأ رومأ نم : عبارلاو

 :يلكلاو «هئيعب هنوركذي : يئزجلاف «يئزجو يلُك رمأ ىلع ةئطاوتم تامانم نم : سماخلاو

 .براقت وأ ًاقح نوكت نئارقو سدحب هنولصفُي

 )١( ص هناويد رظنا 371.

 ) )1.ةريثك دهاوش هلو «حيحص ثيدح وهو «ةريره يبأ ثيدح نم «474/7 دبحأ هجرخأ

 ) )9.ةشئاع ثيدح نم ((7774) ملسمو :(51/51) يراخبلا هجرخأ



 ٍروُنُسلاو ٍبْلَكلا نمث يف لَك هللا لوسر ُمكُح اضف () دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ال ةيضرأ ثداوحل ًابابسأو ةلدأو تامالع ىلاعت هللا اهلعج ةيولع راثآب لالدتسا نم :سداسلاو

 يولُعلا مّلاعلا هناحبس طبرو «ًاثبع الو ىدس ًائيش قلخي مل هناحبس هللا نإف «سانلا ٌرثكأ اهُملعي

 الو دحأ تومل نافسكتي ال ٌرمقلاو «سمشلاف «سكعلا نود هيلفُس يف ًارثؤم هيولُع لعجو :؛يلفّسلاب

 امهفوسُك دنع ٌرشلا ٌرييغت هناحبُس عرش اذهلو «ضرألا يف ثدحي رش ببسي امهُقوسك ناك نإو « هتايحل

 ءايشألا هذه نإف «قتعلاو رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلاو ةالصلا نِم َمّقوتملا ّرشلا كلذ عفدي امب

 .اهيلع تيوق نإ اهتابجوم عفدتو ءاهمواقُتو «رشلا بابسأ ٌضراعُت
 ٌببس يه يتلا لوصفلل ًاببس امهعلاطم فالتخاو «رمقلاو سمشلا ًةكرح هناحبس هللا لعج دقو

 ءامهتاكرحب ءانتعا هل نمف ءاهنم لصف ّلُكب قيلي امم امهيف ثّدحي امو ءفيصلاو ءاتشلاو «دربلاو رحلا

 ٌريثك هفرعي رمأ اذهو ءامهريغو ناويحلاو تابنلا يف ثدحي ام ىلع كلذب ٌلِدَتسي ءامهعلاطم فالتخاو
 بابسأ ىلع بكاوكلا ٍلاوحأو امهلاوحأب ٌتالالدتسا مهل نفسلا يتاونو «ةعارزلاو ةحالفلا لهأ نم

 .لَثْخَت داكت ال « ءاهفوصُعو اهتوقو حايرلا فالتخا نِم بطعلاو ٍةمالسلا

 لوبقل اهئيهتو ناسنإلا ةعيبط فالتخا ىلع سمشلاو رمقلا لاوحأب تالالدتسا مهل ٌُءابطألاو

 .كلذ وحنو ةبيرغ رومأل اهدادعتساو «ريغتلا

 نم نوجتنتسي مث «نيمجنملا ءامدق نع ةّئراوتم رومأو ءاذهب ةديدش ةيانع مهل محالملا وعضاووا

 .هريظنو مدقت ام هبشت ًاماكحأو تاسايق هّلُك اذه

 ءيشلا مكحو «هريظن مكح ريظنلا مكحف :هتمكح هتضتقا ننس ىلع ةيراج هقلخ يف هللا ةنسو

 لالدتسالاو ءضعبب هضعب رابتعاو ءردقلاو ٍءاضقلا ماكحأ ىلإ مهناهذأ ىوق اوفرص ءالؤهو ءهلثم مكح

 هضعب رابتعاو «عرشلاو رمألا ماكحأ ىلإ مهناهذأ ىوق عرشلا ةمئأ فرص امك «ضعب ىلع هضعبب

 ةمكح نع هرمأو هقلخ ردصمو ءرمألاو قلخلا هل هناحبس هللاو «ضعب ىلع هضعبي لالدتسالاو « ضعبيب

 نم ٍءيش يف هرمع ٍتاعاس دفنتساو ءهركفو هنهذ ىوق فرص نمو «ضقتنت الو لطعتت الو لتخت ال
 .هريغل سيل ام عالطالاو ةفرعملاو ذوفنلا نم هيف هل ناك «هملعو ملاعلا اذه ماكحأ

 «هعالطا لّمَكو ءاهيف دفن اذإ دبعلا نإف ءايؤرلا ةرابع وهو «هعورف نم ٍدحاو عرفب ٌرابتعالا يفكيو
 ةمزالتم ماكحأب ُرْبعملا اهيف مكحي «ةبيجع ًارومأ كلذ نم انّريغو نحن اندهاش دقو . بئاجعلاب ءاج

 بابسأي هريغ نع باغ ام ةفرعم يه امنإو «بيغ ملع هذه :اهعماس لوقيو «ةئيطبو ةعيرس «ةقداص

 ةحجار هُثرضم ام كلذ يطاعت نم مرح هيلع هللا تاولص عراشلاو «هريغ ىلع تيفخو ءاهملعب وه درفنا

 يف لاملا لذب مرحو «كرشلا ىلإ هّرجي نأ هبحاص ىلع ىشْحُي ام وأ «هيف ةعفنم ال ام وأ «هتعفنم ىلع

 هنإف ءايؤرلا ةرابع ملع فالخب هّشِدَخي وأ ناميإلا اهيلع دسفُي امع ةمألل ةنايص هب هذخأ مرحو كلذ

 ناك امّلُك اذهلو «ةوبنلا ءازجأ نم نم ءزج يهو «يمانملا يحولا ىلإ ةدنتسم ايؤرلا نأل :لطاب ال ٌّقح

 فالخب ءّحصأ هٌريبعت ناك «ملعأو ربأو قدصأ ٌرّبعملا ناك املكو «ٌقدصأ هايؤر تناك ٌقدصأ يئارلا

 قداص نم ّحِصَت ال مهتعانص نإف ؛نيطايشلا نم مهناوخإ نم ددم مهل نمم امهبارضأو مجنملاو نهاكلا
 هللا نع دعبأو ٌرجفأو ٌبذكأ مهّدحأ ناك املك نيذلا ةرحسلاب ُهبشأ مه لب «ةعيرشلاب ديقتم الو ءراب الو

 ناك املك هّبحاص نإف ءقحلاو عرشلا ملع فالخب ءًاريثأت ٌدشأو ىوقأ هعم ٌرحسلا ناك «هنيدو هلوسرو

 .قيفوتلا هللابو «ىوقأ هيف هذوفنو هب هملع ناك ءَنيدأو ٌقدصأو ّربأ



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لفك ٍروُنُسلاو ٍبْذَكلا نمث يف لكي هللا لوسر ٌمكُح

 نوكي نم لكو «طراشلاو دصافلا هيف ٌلُخديو «ماججحلا بسك ُتبخ :سداسلا مكحلا :لصف
 ؛هانعم يف الو هظفل يف ال :ٌناطيبلا الو لاّخكلا الو «ٌبيبطلا هيف لخدي الو «مدلا جارخإ نم هّبسك

 َمجتحا هنأ هنع ٌّحصو ؟ ااَميِقَر وأ هَحِضاَن هِّلْعَي ْنأ هّبِحاَص َّرمأو هثبخب مكح هنأ لَو يبنلا نع ٌحصو

 هبسك نع َيهنلا نأ اونظو «ءاهقفلا نم ريثك ىلع نيذه نيب ٌعمجلا لكشأف .2"ةّرجأ َعاجحلا ىطعأو
 .هرجأ هئاطعإب ٌحوسنم

 ٍلكأو «بالكلا عيب ةحابإ يف نييفوكلل هجاجتحا يف لاقف «يواحطلا َكلسملا اذه كلس نممو

 ءديصلا بلك يف صخر مث ؛«بالكللو يل اما : لاق مث «بالكلا لتقب ل ٌيبنلا رمأ امل :اهنامثأ

 مث «هلتق يف هيلع ضرفلل ًايدؤم هلتاق ناكو ءًامارح هب ٌحافتنالاو كاذ ذإ بالكلا عيب ناكو «منغلا بلكو
 نع ب هّيهن كلذ ٌلثمو : لاق ءهعيب زاوج يف حراوجلا رئاسك راصف «هب ةايطصالا حابأو «كلذ ٌحِسن

 هعنمل ًاخسان كلذ ناكو «هّرجأ ماجحلا ىطعأ مث ؛ٌثيِبَحخ ماّجَحلا بسك : لاقو «ماَجّبسَحلا بسك

 1 .همالك ىهتنا . هيهنو هميرحتو

 ام هسفن ثيدحلا يفو فيك :لبقُت الف اهيلع ٌليلد ال ةدرجم ىوعد اهنأ ةقيرطلا هذه يف ام لهسأو

 .ديصلا بلك يف مهل صخر مث ؛بالكلا لابو مهّناب ام» : لاق مث «بالكلا ٍلتقب رمأ ُهلكي هنإف ٠ ءاهلطبُي

 دا ةيبئام وأ منع بلك وأ ٍديصلا َبْلك الإ بالكل لتقب كو هلا لوسر ّرمأ رمع نبا لاقو

 مث ؛ «بآلكلا ُلاَبو مهّناب ام» : لاق مث بالكلا لتقب لكي هللا ٌلوسر انرمأ : لّفغم نب هللا ٌدبع لاقو
 بلك يف ًةصخرلا نأ ىلع ٌلدف ؛«حيحصلا» يف ٍناثيدحلاو .””هنغلا بلكو «ديصلا بلك يف صخر
 يذلا وه هئانتقا يف هيلي هللا لوسر نذأ يذلا ٌبلكلاف «بالكلا لتقب رمألا دعب تعقو منغلا بلكو ديصلا

 جاتحت ىتح ىقبتسم ٌريغ هلتقب ٌرومأملا نإف «هلتقب رمأ يذلا بلكلا نود ٌثيبخ هنأ ربخأو ءهنمث مّرح
 ةجاحلا نإف «هئانتقا يف نوذأملا بلكلا فالخب هئارشو هعيبب ٌةداعلا رجت ملو «هنمث مكح نايب ىلإ ةمألا

 .هلتقب اوُرمَأ دق لب :هعيبب مهتداع رجت مل ام نايب ىلإ | مهتجاح نم ىلوأ هنمث نايب ىلإ ةيعاد

 ام يهو اهيلع سوفنلا صرحل ةداع لاومألا اهيف لْذبُت يتلا ةعبرألا ركذ ْكي هنأ اذه نيبُي اممو

 «هعيبب ٌةداعلا ٍرْجَت مل بلك ىلع اذه لمحُي فيكف « «بلكلا عئابو ٌماَجحلاو ٌنِهاكلاو ةينازلا هُّدخأت

 رهظ ءاذه نيبت اذإو .هُئانتما ٍنيبلا عنتمملا نم اذه !؟اهعيبب ةداعلا ترج امنإ يتلا بالكلا هنم جرختو

 .دعبأ اهيف خسنلا ىوعد لب «ماجحلا ةرجأ ِثِبُح خسن نم هب هبش ام داسف
 نإ :لقي مل هنإف .؛ثيبخ ماجحلا بسكا :هلوق ضراعُي الف ؛هرجأ ماجحلا ِهكَك يبنلا ٌءاطعإ امأو

 «ذخآلا ىلإ ةبسنلاب ٌثيبخ وه نكلو «زئاج امإو ءبحتسم امإو «بجاو امإ هؤاطعإ لب «ثيبخ هءاطعإ
 موثلا كي ئبنلا ىمس دقف ءهٌميرحت كلذ نم مزلي ملو ءبسكلا ٌثيبخ وهف ؛هلكأ ىلإ ةبسنلاب هثبخو
 نوك نع ًالضف هلكأ لج هّرجأ ماجحلا ِهِ ّيبنلا ءاطعإ نم مزلي الو ءامهلكأ ةحابإ عم نيثيبخ لصبلاو

 هدانسإو يثراحلا ةصيحم ثيذح نم « 477/0 دمحأو ((5155) هجام نباو «(17937) يذمرتلاو :(747؟) دواد وبأ هجرخأ )١(
 . نسح

 .سنأ ثيدح نم «(151/9) ملسم هجرخأو 5597(2) يراخبلا هجرخأ (0)

 .(080) ملسم هجرخأ (5) )١99/1(. ملسم هجرخأ ()



 لخفلا ٍبْسَع عيب يف لي همكحخ يف :لصف لنففن (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يطعُي ناك دق يبنلاو 0'”ءأراَت اَهطبَي اه ُجُرْخَي ةيلوَعلا َلُجّرلا يطغأل يْنِإ)» :لاق هنإف ءًايبط هلكأ
 ام ةعاطلاو مالسإلا نم اولُدبيل هيلإ مهتجاح مدعو مهانغ عم ءيفلاو ةاكزلا لام نِم مهُبولق ًةفلؤملا
 هلذب ىلإ ٌةردابملا مهيلع ٌبجي لب ءذخألا ىلع هلذب فق تك رت مهل لحي الو ءءاطعلا نودب هلذب مهيلع ُبِجَي

 وأ ءًابحتسم وأ ؛زئاج ثوكي دق لذبلاو دقعلا نأ عرشلا لوصأ ني فورعم لصأ اذهو . ضروع الب

 ىلع مرحيو ءَّذْبَي نأ ٍلذابلا ىلع بجيف ءرخآلا فرطلا نم ًامرحم وأ ًاهوركم «نيفرطلا دحأ نم ًابجاو

 .هذحأي نأ ذخآلا

 اذهو «ةحئارلا ٌثيبخ اذه نكل «لصيلاو موثلا لكأ ثبُش سنج نم ماّجحلا رجأ ٌتبخف ةلمجلابو

 :ءاهقفلل لاوقأ ٌةثالث هيف اذهل :ليق ؟اهّلحأو بساكملا ُتيطأ امف :ليق نإف
 .ةراجتلا بسك هنأ : اهدحأ

 .اهوحنو ةماجحلاك ةئيندلا عئانصلا ريغ يف ديلا لمع هنأ :يناثلاو

 اهّلحأ نأ حجارلاو .ًارظنو ًارثأ حيجرتلا نِم هجو هذه نم ٍلوق لكلو .ٌةعارّزلا هنأ :ثلاثلاو
 اذهو عراشلا ناسل ىلع مهل حيب امو نيمئاغلا ُتسك ومر هللا لوسر قزر هنم لعج يذلا ٌبسكلا

 هراتخأ رذهلو « مهريغ ىلع نب مل ام هلهأ ىلع ىنثأو «هريغ نم ٌرثكأ هٌحدم نآرقلا يف ءاج دق ٌبسكلا

 ُهَدْحَو هللا دع دعي ىَلح ةَعاّسلا يدي َنْيَب ٍفِيّسلاب ُتْنعب» :لوقي ثيح هلسرو هئايبنأ متاخو ءهقلخ رخل هللا
 وهو ”يرثأ تلاخ نم لَ افصل للا لمُجَ «يحئنُر ّلِظ َتْحَن يقرر َلِعُجو هَل َكيِرَش ل

 هللاو .هريغ بسك همواقُي الف هللا ىلإ ءيش بحأ لعجو هللا ءادعأل رهقو فرشو ةزعب ٌدوخأملا ٌقزرلا

 ١ . ملعأ

 هياَرِضو لخفلا ٍبْسَع عيب يف كي همكحخ يف :لصق
 . لخَفلا ٍبْسَع نع ىهنولل# ّيبنلا نأ رمع نبا نع” «يراخبلا حيحص» يف
 ريسفت يناثلا اذهو .لحفلا ٍباَرِض عْيَب نع ىهنولَي ئبنلا نأ رباج نع” ؛ملسم حيحص» يفو

 نيع ةلباقم يف لوذبم ٌنمثلاف «هل يذلا ًءاملا وه ٍدوصقملا نوكل امإ ًاعيب هبارض ةرجأ ىمسو «لوألل
 «عفانملا عيب يهو ةضواعم دقع يه ذإ ًاعيب كلذل هتراجإ ىمس هنأ امإو «عيبلا ٌةقيقح وهو هئام

 ناك ءاوس «لطاب هيلع دراولا ٌدقعلاو «هنع يِهُن يذلا وه اذهو ؛ِباّرّصلل لحفلا نوُرجأتسي مهنأ ةداعلاو

 .مهباحصأو ةفينح وبأو «يعفاشلاو ٌدمحأ مهنم ؛ءاملعلا روهمج ُلوق اذهو «ةراجإ وأ ًاعيب

 ىلع هوزنو «لحفلا عفانم ىلع دقع هنأل ءزاوجلا يدنع ٌلمتحيو : ليقع نب ءافولا وبأ لاقو

 ىلع دقعلاك نوكيف «هوزن ٌبيقع هّلوصح بلاغلاو «ًاعبت لخدي لحفلا ءامو «ةدوصقم ةعفنم يهو ىثنألا

 دقو ًاعبت لخدي ءاملا نإف «ءام رئب اهيفو «ًاضرأ رجأتسا ول امكو ؛يبصلا نطب يف ُنبللا لّصحيل ءرثظلا
 .تاعوبتملا يف رفتغُي ال ام عابتألا يف رفتغي

 .هب سأب ال هدانسإو «ديعس يبأ ثيدح نم .17و 4 /* دمحأ هجرخأ )١(

 .(5784) مقرب (9) .6/*71 ةبيش يبأ نباو 45و 5١ /7 دمحأ هجرخأ (7)

 هر( مكم) مقرب (5)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفح لخّقلا ٍبْسَع عيب يف هو همك يف :لصف

 يف (!رهاوجلا» بحاص لاقف «ليصفتلا هباحصأ هركذ يذلاو ؛هُزاوج هنع َيِكُحَف كلام امأو

 لحفلا راجئتسا ىلع هيف يهنلا لمحُيو «ِلْسَملا ٍبْسَع ُعيب اهنمو :عراشلا يهن ةهج نم دقعلا داسف باب
 ٍتاعفد هيلع وزني نأ ىلع هّرجأتسي نأ امأف «هميلست ىلع رودقم ٌريغ هنأل «دساف وهو ىئنألا حاقِل ىلع

 .هميلست ىلع ٌرودقمو ءهسفن يف مولعم ٌدَمأ وه ذإ ءزئاج كلذف ةمولعم

 «هبارض ةرجأ ٌذخأ رخآلا ىلع مّرحيو «لاح لك ىلع هب دقعلا ُداسفو ًاقلطم هميرحت ٌحيحصلاو
 بسك يف امك اذه نم عنمي الو «هيلإ جاتحي حابم ليصحت يف هلام لذب هنأل «يطعملا ىلع مرحي الو

 عيب كلذ ىمسو «بارّصلل لحفلا راجئتسا نم هنوداتعي امع ىهن هلي يبنلاو «حاّسكلا ةرجأو ؛ماجحلا
 دصق يذلا هنأ عم نايبلا نم عقاولا ءالخإو داتعملاو عقاولا ريغ ىلع همالك لمح ٌروجي الف هوبْسَع
 تاعفد هل يذلا ىثنألا ىلع لحفلا وزن يف حيحص ضرغ رجأتسملل سيل هنأ مولعملا نمو «يهنلاب

 :للع ةدعب ٌميرحتلا لّلع دقو .هلام لذب هلجألو «هترمثو كلذ ةجيتن هّضرغ امنإو «ةمولعم

 رايتخاب قلعتم كلذ نإف «قبآلا ةراجإ هبشأف ؛هيلع دوقعملا ميلست ىلع ردقي ال هنأ : اهادحإ
 .هتوهشو لحفلا

 اذهو «نيعلاو ردقلا ٌلوهجم هنإف دقعلاب هٌدارفإ زوجي ال امم وهو ٌءاملا وه ًدوصقملا نأ :ةيناثلا
 نإ : ملعأ هللاو لاقي دقو ءاهٌريغ اهيلع ساقُي الف «يمدآلا ةحلصمب تلمتحا اهنإف ءرثظلا ةراجإ فالخب
 دوقعل ًالحم هلعجو «نامثألاب لحفلا ءام ةلباقم نإف ءاهلامكو ةعيرشلا نساحم نِم كلذ نع يهنلا

 ءمهسفنأ يف مهنيعأ نِم طقاس مهدنع كلذ لعافو «ىالقعلا دنع نجبهتسمو حبقتسم وه امم تاضواعملا

 وهف ًانسح نوملسملا هآر امف «حيبقلاو نسحلل ًانازيم نيملسملا اميس ال هدابع ّرْطِف هناحبس هللا لعج دقو
 . حيبق هللا دنع وهف ًاحيبق نوملسملا هآر امو «نسح هللا دنع

 لجرلا ٌلحف ازن ول اذْهلو «هيلع ضواعُي امم وهالو «هل ةميق ال لحفلا ءام نأ ًانايب اذه ديزيو
 وهو ءاملا ٌدرجم الإ لحفلا نع ْلِصفني مل هنأل «ًاقافتا ٍةَكَمَّرلا بحاصي دلولاف ءاهدلوأف هريغ ةَكَمَر ىلع
 نِي هيف امل «ًاناجم مهنيب سانلا هلوانتيل هيارض ىلع ًةضواعملا ٌةلماكلا ةعيرشلا هذه تمرحف «هل ةميق ال
 ةعيرشلا نساحم نمف هلام نم ناصقن الو «لحفلا بحاصي رارضإ ريغ نم هيلإ جاتحملا لسنلا ريثكت

 ٌقوقح هذهف 2'”ءاَهِوُلَد ةَراَعإو اًهِلْحَك ٌقارطإ اَهقَح ْنِ نت : ب يبنلا لاق امك ءًاناجم اذه ٍلذب ٌباجيإ
 . ًاناجم اهلذب ةعيرشلا تبجوأف «ةضواعملاب الإ اهٌعنم سانلاب رضي

 هل لهف «ةمارك هيلإ قاس وأ «ًةيده لحفلا بحاص ىلإ ىثنألا ٌبحاص ىدهأ اذإف :ليق نإف
 ؟اهذخأ

 نكي مل نإو ءهّذخأ هل لحي مل نطابلا يف طارتشالاو ةضواعملا هجو ىلع كلذ ناك نإ :ليق
 .هب سأب الف كلذك

 .زاج ةراجإ ريغ نم ةمارك وأ «ةيده لحفلا ٌبحاص ىطعأ نإو :يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ لاق
 «سأب الف ًاماركإ ناك اذإ :لاق هنأ كو نبنلا نع «هنع هللا يضر سنأ نع يوُر ثيدحب انباحصأ جتحاو

 .ه15 ةنس يفوت ؛هرصع يف ةيكلاملا خيش ساش نبا مجن نب هللا دبع مامإلا وه )١(

 .رباج ثيدح نم :(9848) ملسم هجرخأ )22



 ءاملا عيب نِم عئملا يف كي للا لوسر مكح ُركذ نفق (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 نبا ةياور يف دمحأ صن دقو ؛هجّرخ نم الو ثيدحلا اذه لاح فرعأ الو ؛«ينغملا» بحاص هركذ

 نأ انغلبي مل :لاقف ؟هنع ًايهنم ناك نإو ىطعُي ماّجحلا ّلثم ُنوكي الأ :هل ليقف .هفالخ ىلع مساقلا
 . ماجحلا يف انغلب امك ًائيش اذه لثم يف ىطعأ ِكَي يبنلا .

 ىلع يضاقلا هلمحف «هليوأت وأ هرهاظ ىلع هللا همحر دمحأ مالك لمح يف انباحصأ فلتخاو
 .سايقلا ىضتقم ىلع هادع اميف يقبف «ماجحلا يف هاضتقم كرت نكل «رظنلا ىضتقم اذهل :لاقو هرهاظ
 «سانلاب ٌقفرأ زاوجلاو «ميرحتلا ىلع ال عرولا ىلع لمحُي دمحأ مالك :«ينغملا» يف دمحم وبأ لاقو

 .سايقلل ٌقفوأو

 ٌسانلا هيف كرتشي يذلا ءاملا عيب نم عنملا يف ِدْلَك هللا لوسر مكح ٌركذ
 ٍلض ِعِئَب ْنَع لَو هللا لوسر ىهن :لاق هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ؛ملسم حيحص» يف تبث
0 

 نعف ءْثَرْخُتِل ٍضْرَألا ءاَملا ِعْيَب ْنَعَو «ٍلْحَفلا ٍباَرِض عْيَب نع لي هلا ٌلوسر ىهن :لاق هنع هيفو
60 

 دلي هللا ٌلوسر ىهن كلذ

 عميل ِءاَملا لَ ٌعَنْمُي ال١ : لاق 5 هلا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُم يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 ال١ :هقرط ضعب يف يراخبلا لاقو ؛«ألكلا هب اوعنمتل ءاملا لضف اوعنمت ال” :رخآ ظفل يفو هُالكلا ِهِ
 , "”ولكلا َلْضَم هب اوُعَتمَتِل ِءاَملا ّلْضَم اوُعَتْمَت

 هلي يبنلا نع «هنع هللا يضر هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم «دنسملا) يفو

 , 0قماَيقلا موي ُهَلْضَق هلل ُهَعَتَم 3 ِديَلَك لْضَك وأ ِِئاَم َلْضَق َعَنَم ْنَمه :ل :ل

 ألل :3 لا لوسر لاق :لاق هنع لا يضر ةريره يبأ ثيلح نم مجم نيا نخسإ فو

 . ناَّتلاو ٌالكلاو ُءاّملا : َنْعتْمُي
 يف ُءاَكَرُش ّنوملسملا» : هلك هللا ٌلوسر لاق :لاق امهع هل يضر سابع نبا نع اضيأ اهتسف فو

 حل «ماَرَح ُهْنَمَتو ألكلاو ٌراَثلاو ٌءاَملا :ِثَآلَث

 ةنالم :٠ هلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ ثيدح نم «يراخبلا حيحص» يفو

 يول هلق ناك ُّلْجَر : ميل ٌباَذَع هلو ْمِهِبكَري َالَو ِقَم ايلا َمْوَي ْمِهْيِإ َلَجَو ْرَع هل هللا ٌرظْنَي
 اَهْنم همي مل ناو «َيِضَر اهني هاطغأ نإ ءاَيئدلل الإ هُعياَُ ال هَماَمإ عياَب لُجَدَ «ٍليِبّسلا نبا نم ُهَعَنَمَك

 َُكَدَصُم ءاذكَو اًذك اهي ُتيغأ دق ريع هلإ ال يذلا هللاو :َلاَقَك ٍرْضَعلا َدْعي ةَمْلِس َماَكآ ٌلُجَرَو لطْخَس
 , "ةيآلا [0/07 :نارمع لآ] اليف اًنَمَث منيو هَل دْهَمب َنعَيْمَي نذل َّذإ» :ةيآلا وِذُه أرق م يم ظَلُجَر 5-2 391

 )١( ملسم هجرخأ (5) .(19560) ملسم هجرخأ )1916( )76(.

 .01835) ملسمو ؛(564) يراخبلا هجرخأ (7)

 .نسح هدئسو :771و 147 194/7 دمحأ هجرخأ (4)

 .حيحص هدانسإ : «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(7؟47) هجام نبا هجرخأ (5)

 .اههريغو ؛يراخبلاو ةعرز وبأ هفعض شارف نب هللا دبع :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو «(11475) هجام نبا هجرخأ (17)

 1 .01762) يراخبلا هجرخأ 00



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفيد ءاملا عيب نم عنملا يف 2, هللا لوسر مكح ٌركذ

 مث ؛هئزتليو هنم وندي لمَ لإ ّيبنلا يبأ نذأتسا» :تلاق ةَسْيِهَب نع 27 دواد يبأ نئس# يفو

 لحي ال يذلا مب ميشلا ام هللا يبن اي : لاق ءءاملا :لاق ؟هقنم لحي ال يذلا ٌميشلا ام هللا يبن اي :لاق
 كَل ٌرْيَخ ٌرْيَكلا َّلَمْفَت نأ :لاق «ُهعْنَم ُلجي ال يذلا ُءيَّشلا ام هللا يبن اي :لاق ٌحْلِملا :َلاَق ؟ةْعنَم

 هب ّصخأ ٌدحأ نوكي الف مهل ايقس هلعجو «مئاهبلاو دابعلا نيب ًاكرتشم لصألا يف هللا هقلخ ءاملا

 ءىناّثلا نم ُثحأ ليبسلا نبا :هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع لاق ءهيلع اَنَبو .هيلع ماقأ ولو ءدحأ نم
 «هئانإ وأ هتبرق يف هزاح نم امأف .براش لوأ ٍليبسلا ُنبا :ةريره وبأ لاقو ."”هنع ديبع وبأ هركذ .هيلع
 اهّعيب دارأ مث ءهكلم ىلإ اهزاح اذإ تاحابملا رئاس ةلزنمب وهو «ثيدحلا يف روكذملا ٌريغ كاذف

 رْفلَ ىلع بح ٍةَمْزُحب يني .ُةلْبح مكذَحأ َدخاَي ْنآل» :ه6 يبنلا لاق دقو «حلملاو الكلاو بطحلاك
 م0 يراخبلا هاور هوُعَتَم وأ هْوَطَْأ َساّنلا َلَأْسَي ْنآ ْنِم ُهَل رح َةَهْجَو اهي تفكيك ٠ اهعيبيف

 موي منغم يف لَك هللا لوسر عم ًافِراَش ُتبصأ : لاق هنع هللا يضر يلع نع «نيحيحصلا7 يفو

 ٌليخأ نأ ُديِرَأ انأو راصنألا نم لجر باب دنع ًاموي امهُتخناف ءرخآ ًافِراَش لكي هللا ٌلوسر يناطعأو «ردب
 .ٌتيدحلا ركذو .«'”هعيبأل ًارخذإ امهيلَع

 اذُه سيلو ؛تاحابملا رئاسو ُكمسلا كلّذكو «هزارحإو هذخأ دعب حابملا بطحلاو لكلا يف اذهف
 ال اذه نإف «سانلا نيب ةكرتشملا رابكلا راهنألا هايم عيب ًاضيأ يهنلا لحم الو ةرورضلاب يهنلا لحم

 :روص يهنلا لحم امنإو ءاهيلع ٌرجحلاو ءاهقنم نكمُي
 سيلو «سانلا نيب ةكرتشم ىهف «ةحابم ضرأ يف تعمتجا اذإ راطمألا نِم ةعقتنملا هايملا : اهدحأ

 هعيِب لحي ال ٌحونلا اذهف ءىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك هضرأ برُقل ميدقتلاب الإ دحأ نِم اهب ٌّقحأ دحأ
 .هادي لمعت مل ام لضف عنم ذإ هلضف عنمو هللا ديعول ٌبجوتسم صاع هعنامو ؛هُعنم الو

 هّكِلمي لهف ءًارثب رفح وأ «ءاملا اهيف عمجي ٌةرفح هل ةكولمملا هضرأ يف ذختا ولف : ليق نإف
 لكلاو ؛هكلم يف عبانلا ُءاملا ناك ىتمو «هريغ ني هب ٌقحأ هنأ بير ال :ليق ؟هْعيب هل لحيو .«كلذب

 ٌلجدي ال اذهو ءدمحأ هيلع صن هّلْذب هيلع بجي مل «هباودو هتيشام برشو هبرشل هتيافك ٌقوف ندعملاو

 .اذه يف لضف الو «ءاملا لضف عنم ْنَم دّعوت امنإ هنإف كِل ّيبنلا ٍديعو تحت

 هلَُذَي «همئاهب وأ هّلثم يمدآ هيلإ جاتحاو ,هعرزو همئاهب ٍةجاحو هتجاح نع هنم لْضَق امو :لصف

 نم هٌعنم ءاملا بحاصل سيلو «هتيشام يقسيو ٌبرشيو ءاملا ىلإ مّدقتي نأ دحاو لكلو «ضوع ريغب

 وأ ءًاناجم ٌلبحلاو ةركّبلاو وّلدلا هل َلُذِبي نأ هّمزلي لهو . َضَوِع مئاهبلا يقاسو براشلا مزلي الو كلذ

 «هيلإ ةجاحلا دنع عاتملا ةراعإ بوجو يف دمحأ باحصأل ناهجو امهو نيلوق ىلع ؟هترجأ لحي نأ هل

 .نوعاملا نِم وهو «هّبوجو ًاليلد امٌهرهظأ
 سيلف «ءاملا هيف ناك اذإ ناينبلا نأ : ينعي ٍناينبلا نود ةيربلاو يراحصلا يف اذُه امنإ :دمحأ لاق

 )١( ليهاجم هيف «فيعض هدانسإو «(1579) مقرب .

 .الاله ص «لاومألا» (؟)

 . ماوعلا نب ريبزلا ثيدح نم «(141/1) يراخبلا هجرخأ ('")
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 ءاملا عيب نِم عذملا يف هلك للا لوسر مكح ُركذ نفح (14) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ناتياور امهو «ناهجو هيف ؟هريغ عرزل هئام لضف لْذب هُمزلي لهو «هبحاص نذإب الإ هيلإ لوخدلا دحأل

 :دمحأ نع

 ىلع ُبجي ال اذهلو ءهسفن يف هل ةمرُح ال عرزلا نأل ,يعفاشلا بهذم وهو ؛هّمزلي ال :امهدحأ
 .ةيشاملا فالخيب هّيقس هيحاص

 نب ِهَّللا دبع نع يوُر اميو ءاهيومعو ةمدقتملا ثيداحألاب لوقلا اذهل جتحاو ءهلذب همزلي : يناثلاو

 نيثالثب بلطُي ٌلضف ءاملا نم هل لَضَمو ؛هضرأ ىقس هنأ هربخُي هيلإ بتك "”طهولاب هضرأ مي نأ ورمع

 ٌتعمس ينإف «ىندألاف ىندألا قسا مث َكَدْلِ مقأ : امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع هيلإ بتكف «ًافلأ

 . ءاَملا ضف ِعْيَب نع ىَهني كو هللا لوسر

 هل ةمرح ال :مكُلوقو ٠ ةيشاملاك مرحف فداسقإو هكالهإ عرزلا يقس نم هعنم يفو : اوُناق

 دمحم وبأ لاق ؟عرزلل ةمرُح ال هنأ مكل مّلس نمو هلام كالهإ ىلإ | بّيستلا ٌروجي الف «ةمرُح هبحاصلف

 ليلد كلذو ءمرحم هفالتإو ءاهنع يهنم لاملا ةَعاضإ نإف «هنع ةمرحلا يفن عنمي نأ ليتحيو : يسدقملا

 . هتمرح ىلع
 كلمل ًاعبت هل ًاكلم نوكت لهف «ةطبنتسم نيع وأ «ةعبان رئب هراد وأ هضرأ يف ناك اذإف :ليق نإف

 «نالوق هيفف ٌءاملا امأو ءضرألا كلامل ٌةكولممف «نيعلا ضرأو رئبلا سفن امأ :ليق ؟رادلاو ضرألا

 :يعفاشلا باحصأل ناهجوو .دمحأ نع ناتياور امهو

 ىلإ رهنلا يف يراجلا هبشأف «هكلُم ىلإ ضرألا تحت نِم يرجي هنأل «كولمم ٌريغ هنأ : امهدحأ

 ١ . هكلم
 ضرألا ٌبحاص كرتشاف ىام رخآلو ٌضرأ هل لجر يف دمحأ لاق هل كولمم هنأ :يناثلاو

 .ركب يبأ ٌزايتخا لوقلا اذهو «سأب ال :لاقف ؟امهنيب نوكي ؛عرزلا يف ءاملا ٌبحاصو

 ألكلا كلذكو «حلملاو ايموملاو طفثلاو ٍراَملاك كالمألا يف ةيراجلا ٌنداعملا ءاملا ىنعم يفو
 .ءاملا يف نيتياورلا ىلع جرخُي كلذ ّلُك هضرأ يف ُثبانلا

 ءاملا ٌعيِب ينبجعُي ال :دمحأ لاق فايشألا هذه كلذكو «كلمُي ال ءاملا ذه نأ بهذملا رهاظو

 .ةتبلا

 اذهلو ءموي اذهل مهُضرأ هنم برشت رهن مهنيب موق نع لأسي هللا دبع ابأ ٌتعمس : مرثألا لاقو

 للط ئبنلا امأ ءيردأ ام :لاق ؟ مهاردب هيركأ هيلإ جاتحأ الو يموي ءاجف « «صصحلاب هيلع َنوُقِفَتي ناموي

 اذهل ءيش يأف ءهوُتْسحُيِل اذهب اوُناتحا امّنإ : لاق هيركي امنإ ءهٌعيِبي سيل هنإ :ليق ءءاملا عيب نع ىهنف
 . ىهتنا .عيبلا الإ

 اهنع لئس يتلا ةلأسملا هذهو .هعيب نم عنملا ىلع رهاظ ٌليلد ءاملا يف سانلا ٍِكارتشا ٌثيداحأو
 نح هل دوكي ناتسبلاو ضألا نإ ءاهريشو هنناسيو ماشلا ىضرأ يف سانلا اهب لبا دق ينل يم دمحأ
 مث ءألوأ دمحأ فقوت دقف هءام رجؤُيو «تيناوحو رود هيئبي وأ «هنع لصفيف ءرهن نم برّشلا نِم

 )١( ص ديبع يبأ دنع رثألاو «فئاطلاب ةيرق :طهولا 794 880



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1 ءاملا عيب نم عئملا يف لك هللا ٍلوسر مكح ٌركذ

 يهو «ةليج ٌةيمستلا هذه :لاق ؛ةراجإ هذه نإ :هل ليق املف «واملا عيب نع ىهنو ّيبنلا نأب َباجأ

 هل ناك امنإ هنإف «ءاملا اذُه عيب نم عنّملا يضتقت ةعيرشلا ٌدِعاوقو :ٌعيبلا دقعلا ةقيقحو .ظفللا ٌنيسحت

 هل زجي مل ءهنع ىنغتسا اذإف «هريغ نيبو هنيب كرتشملا ءاملا اذ نم هضرأ يقس يف ميدقتلا ٌنح

 مل ؛هتجاح هنم ذخأف ندعم ىلع ماقأ نمك اذُهو ؛هدعب هب ىلوأ هيلإ جاتحملا ناكو ءهنع ٌةضواعملا

 . هنع هعزن ّدعب هيقاب ٌعيبي نأ هل زي

 ىنغتسا اذإف «آسلاج ماد ام اهب ٌقحأ وهف ءةعساو قيرط وأ ِةْحَر يف سولجلا ىلإ قبس ْنَم كلذكو

 «هيلإ هباودب قبسف «بشع وأ الك اهيف ناك اذإ ةحابملا ٌضرألا كلّذكو ْرَجَي مل ؛هدعقم رجأو ءاهنع

 اذكهو :كلذ هل نكي مل هنع لَضَ ام ٌعيبو ءاهني جورخلا بلط اذإف هيف هباود تماد ام يغري ٌثحأ وهف

 هب هل صاصتخا ال يذلا ألكلا ةلزنمب راصو ءٌنح هيف هل قبي مل هّضرأ قراف اذإ إف ءءاوس ُءاملا اذه

 .هضرأ يف وه الو
 رئاسك اهكلمب هكلمف « اهعفانم نم ٌةعفنم وهف هضرأ سفن يف ءاملا اذه نأ امهنيب ٌقرفلا :ليق نإف

 ميدقتلاو عافتنالا ٌنح هل امنإو «هكلم نم تسيل نايعألا كلت نإف ءروصلا نِم متركذ ام فالخب اهعفانم

 .ةصاخ قبس اذإ

 َكَلَمُف ءهضرأ قوقح نم ًاقح كلذ لعجو «هعيب زّرج نم ٌرّرج اهلجأل يتلا ةتكنلا هذه :ليق
 كلم يف ال عافتنالا يف هضرأ ٌنح : لاقُيف ءضرألا عم هيلع ةضواعملا كلمي امك هدحو هيلع ةضواعملا

 رجحتلا يف هريغ ىلع عافتنالا ميدقت يف لح لعجو «كارتشالا فصوب اهيف هللا اهعدوأ يتلا نيعلا

 ولعو . . ملاعلا حلاصم ىلع هلامتشاو هتمكحو عرشلا ُدعاوق هيضتقت مت يذلا وه ٌلوقلا اذهف «ةضواعملاو

 هضرأ يف َنشَّشع ول ام هبشأف «لصألا يف حابم هنأل ءهكلم ًائيش هنم ذخأف هنذإ ريغب هريغ لخد اذإف اذهل

 .هذخأف ءهيلإ لخدف ؛«كمس نع اهؤام بضن وأ «يبظ اهيف لصح وأ ءرئاط

 ؟هنذإ ريغب هكلم يف هّلوخد ٌروجي لهو ءهكلم لوخد نِم هٌعنم هل لهف :ليق اذإف

 يف هل لصأ ال اذهو «هنذإ ريغب كلذ ذخأل هكلم ٌلوخد هل ٌروجي ال :انباحصأ ٌضعب لاق دق :ليق

 عم ةحابم ريغ ضرأ يف يعرلا زاوج ىلع دمحأ صن دق لب ءدمحأ مامإلا مالك يف الو ءعراشلا مالك

 هل زوجي هنأ ٌباوصلاف . هنم عونمم يعرلا ريغل اهلوخدو «ٌةرجأتسم الو هل ةكولمم تسيل ضرألا نأ

 يقسو برشلا ىلإ جاتحا دق نوكيو ءاهكلام ناذئتسا ًابلاغ هيلع ُرَّذعتي دقو ءهذخأ هل ام ذخأل اهّلوخد

 رارضإ كلذ يف ناك هنذإب الإ اهلوحخد نم هانعنم ولف «بئاغ ضرألا كلامو ءالكلا يعرو ؛همئاهب

 . همئاهبب

 هيلع بجي لب «لوخدلا نِم هٌعنم ضرألا بحاصل سيل هنأل «نذإلا اذهل ةدئاف ال هنإف ءًاضيأو

 يف ةدئاف الف ءلوخدلا نم هُعنم هل ُّلِحَي ال ًاعرش هيلع ٌمارح اذُهو ءهل نذأي مل هنأ ردقي ام ٌةياغف «هئيكمت

 .نذإلا ىلع هلوحخد فقوت

 هيف نوذأم وهف ٍلوخدلاب الإ ٌعراشلا هل هلعج يذلا هقح ذخأ نِم نكمتي مل اذإ هنإف «ًاضيأو

 امأف «نذإ ريغب ٌلوخدلا هل ٌروجي الف ؛هلهأ ىلعو هميرح ىلع ةريغي هنذإ ريغب هّلوخد ناك ول لب «ًاعرش

 :ىلاعت هللا لاق دقو «هريغو ٍنذإب ٌلوخدلا هلف ءاهب سينأ الو ركب اهيف راد وأ ءءارحصلا يف ناك اذإ



 ءاملا عيب نِم عنملا يف دلو هللا ٍلوسر مكح ٌنكذ ١4 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
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 هنع عفر يذلا لوخدلا اذهو 4 :روسلا]4ْنكَل عم اهئ بم ريغ ايوب وُلدت نأ حن ككلَع سيو

 ىلع اوُمُلِسُيو اوُسنأتسي ىتح مهتويب ريغل لوخدلا نم لبق مهعنم دق هنإف «نذإ الب لوخدلا وه حانجلا
 يف حانجُلا مهنع عفر مث «كلذك فلسلا ضعب ةءارق يف يهو «ناذئتسالا :انه سانثتسالاو ءاهلهأ

 ٍريغ هضرأو هريغ تيب ىلإ لوخدلا زاوج ىلع كلذ ّلدف «مهعاتم ذخأل ةنوكسملا ٍريغ تويبلا لوخد

 .قيفوتلا هللابو دمحأ صن ىضتقم َوُهو «نآرقلا ٌرهاظ اذِهَف ءألكلاو ءاملا نم هّقح ذخأل ؛ةنوكسملا

 ؟ٌروجي له ءاهسفن نيعلاو رثبلا عيب يف نوُلوقت امف :ليق نإف
 اهسفن رئبلا عيب زوجيو «هرارق يف نويعلاو رئبلا ءام لضف عيب نع يهن امنإ :دمحأ مامإلا لاق

 . اهئامب ٌقحأ اهيرتشمو «نيعلاو
 هب يِرَتْشَي ْنَم" :لاقد# يبنلا نإف «ةنسلا هيلع تّلد يذلا وه دمحأ مامإلا هلاق يذلا اذه

 يدوهي نم هنع هللا يضر نافع نب ُنامثع اهارتشاف «لاق امك وأ "ههنا ُهَلَو َنيِمِلسُملا ىلَت اَهب ُعّسَوُي

 ١ .اهءام ُعيبي ٌييدوهيلا ناكو «َنيِملسُملِل اهلّبسوللي ئينلا رمأب

 رتخا :يدوهيلل لاق مث ءفلأ رشع ينئاب اهفصن هنم ىرتشا هنع هللا يضر نامثع نأ ثيدحلا يفو

 ًاموي راتخاف ءاولد اهيلع َبِصْنَأو «ًاولد اهيلع كل ٌبِصْنَت ْنأ امإو «ًاموي اَمّدخآو ًاموي اَمَّدُحَأت نأ امإ

 رتشاف «يرعب يلع ٌتدسفأ :ُيدوهيلا لاقف «نيمويل نامثع موي يف اهنم نوقتسي ٌسمانلا ناكف «ًامويو

 ءاهليبستو ءاهئارش زاوجو رئبلا عيب ةحص ىلع ٌةجح اذه يف ناكف «فالآ ةينامثب هارتشاف ءاهيقاب

 ةمسق زاوجو ءاهئامب ٌّنحأ كلاملا نوك ىلعو «ةأياهملاب ءاملا ٍةمسق زاوجو ءاهنم ىقسُي ام عيب ٍةحصو

 .كولممب سيلو قح هيف ام

 نكمأ فيكف «هتجاح هنم يقتسي نأ دحاو لكلو ؛كلمي ال مكدنع ٌءاملا ناك اذإف :ليق نإف

 لخدو ٌةكولمم تناكو رئبلا سفن ىرتشا :متلق نإف ؟اهّلّبسو ٌرئبلا ُنامثع ىرتشا ىتح هرّجحت يدوهيلا

 لكلا ذخأل هريغ ضرأ ٌلوخد لجرلل زوجي هنأ متررق مكنأ وهو رخآ هجو نم مكيلع لكشأ ءاعبت ُءاملا

 ال هنأ ىلع امإو ؛هرارق كلمب ءاملا كلم امإ :دُي الو نيرمأ دحأ ىلع لدت يدوهيلا رئب ٌةيضقو «ءاملاو

 . اهكلام نذإب الإ حابملا نم اهيف ام ذخأل ضرألا ٌلوخد زوجي

 نيرمألا عنم نمو ؛نيبهذملا نيذه نم دحاو ىلإ بهذ نم هب كسمتي دقو «يوق لاؤس اذه :ليق
 كاذ ذإ دوهيلا ناكو ءماكحألا ررقت لبقوُهْلَي يبنلا مدق نيحو مالسإلا ٍلَّرأ يف ناك اذه نأب هنع بيجي

 ىلع مهّرقأو مهحلاص مدق املعي ٌيبنلاو ؛مهيلع ًةيراج مالسإلا ٌماكحأ نكت ملو «ةنيدملاب ٌةكوش مهل

 ٌماكحأ مهيلع ترجو ؛هللا مهنعل دوهيلا ٌةكوش تلازو ءماكحألا ترقتسا مث هل ضّرعتي ملو مهيديأب ام

 .رمألا لوأ يف ةنيدملا يي ئبنلا مدقم نيح تناك اهنأ يف رهاظ رئبلا هذه ةصق قايسو «ةعيرشلا

 كلمي مل «كلذ ريغو رايكلا راهنألاك كلم ريغ نم ًاعبان ناك امف «ٌةيراجلا ُهايملا امأو :لصف

 لكلو «كلذب كلمي الف هضرأ ىلإ لخدي ريطلاك وهو «كلذب هكلمي مل لجر ضرأ ىلإ لخد ولو «لاحب
 رثبلا عقنك وهف ءاهنم جرخي مث ءاهيف عمتجي ةكرب وأ ًاعنصم هضرأ يف هل لعج نإف «هديصو هٌّدخأ دحاو

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «ءثيدح فرط وهو ؛نامثع ثيدح نم «(77/7) يذمرتلا هجرخأ )١(



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا دار نست هدنع سيل ام عيب نم ٍلجرلا عنم يف

 هنع لضف امو ؛يقسلاو برشلل هب ٌنحأ وهف اهنم جرخي ال ناك نإو ؛هيف ام عازنلا نم هيفو «ءاوس
 .مدقت ام مكح همكحف

 كلذب هكلمي هنأ ىلوألاف ءاهنم جرخي ال ةكربلا يف ٌريسي ٌءام ناك نإو :«ينغملا» يف خيشلا لاقو
 نم اهوحنو اهيف عمتجت راطمألا هايمل ة ةذختملا عناصملا امأف :لاق مث .راطمألا هايم يف هركذنس ام ىلع
 ُدَعُم ٍءيش يف هلصح حابم هنأل «ًامولعم ناك اذإ هعيب حصيو ءاهؤام كلمي نأ ىلوألاف ءاهريغو كربلا
 .هكلام نذإب الإ هنم ءيش ٌذخأ زوجي الف هل

 رثبلا ءام لضف عيب نع ىهن امنإ : :لاق دمحأ نإف :ٌبهذملا امأ . ًاليلدو ًابهذم ءرظن اذه يفو
 الو ءىاوس رئبلاك ًارقم تذختا يتلا ةكربلاك وهف ءاهقرافُي ال رئبلا ءام نأ مولعمو «هرارق يف نويعلاو
 . اذه عيب نم عنملا ىلع لدي ام دمحأ صوصن نم مدقت دقو ءامهنيب ٌقرف

 يف يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف هلوقو ءاهانقس يتلا صوصُنلا نم مدقت امف : :ليلدلا امأو

 هضرأ يف ٌلضفلا كلذ نوكي نأ نيب قرفُي ملو ليسا َنبا ُهعتْمَي ام لضف لع َلجّرلاَ' :ةثالثلا ديعو
 نوك ةكرشلا هذه يف طرتشي ب ملو «نالث يف ءاكرُش ُساَلا' : :هلوقو «ةحابملا ضرألا يف وأ «هب ةصتخملا
 هرقم نوك طرتشي ملو «ءاملا» :لاقف ؟هعنم ّلِحَي ال يذلا ءيشلا ام : :لثس دقو هلوقو «ًاكرتشم هرقم
 .ًارظنو ًارثأ ةلأسملا هذه يف ليلدلا ىضتقم اذهف ءأحابم

 هدنع سيل ام عيب نم ٍلجرلا عنم يف هي هللا لوسر مكُح ٌركذ
 ينلأسي ّلجرلا ينيتأي هللا لوسر اي : تلق :لاق مازح نب ميكح ثيدح نم «دنسملا»و «نئنّسلا» يف

 لاق ©"كَدْنِع َسْيَل ام ْعبَت الد :لاقف «قوسلا نم هُعاتبأ مث هنم هعيبأف «يدنع سيل ام عيبلا نم

 .نسح ثيدح :يذمرتلا

 آلَو ٌعْيَبَو ٌفَلَس لحي ال١ : هظفلو ءدنع هللا يضر ورمع نبأ ثيدح نم ءوحن «نئسلا' يفو

 . حيحص نسح ثيلح : :يذمرتلا لاق "”كدْنِع َسِيل ام ُعْيَبالَو ءنَمضُي م اَم حب لَو ؛عَب يف ِناَطْرَش
 وهو كو هظفل نم ظوفحملا وه اذهف «هدنع سيل ام عيب ب نع لك هيهن ىلع نيثيدحلا طفل قفتاف

 ناك هل هملسي وأ هيرتشيل ىضم مث ءهكلم يف سلو ًانيعم ًائيش هعاب اذإ هنإف «ررعلا نم ًاعون نمضتي
 .هنع َيَِنَف ءراَمِقلا هبشي ًاررغ ناكف «همدعو لوصحلا ٌنيِب , ًاددرتم

 يف ىورو «مودعملا عيب ٌحِصْيال : :لاقف «ًامودعم هنوكل هنع ىهن امنإ هنأ سانلا ضعب َّنظ دقو
 هل الو «ثيدحلا بتك نم ءيش يف فرعُي ال ثيدحلا اذهو «موُدْعَملا عيب نع ىهن ل هنأ ًاثيدح كلذ
 يهنملا اذه نأو ءدحاو امهانعم نأ َّنظ ْنَم م طلغو «ثيدحلا اذه نم ىنعملاب يورم هنأ رهاظلاو ءلصأ
 «صاخ مودعم وهف «ناك نإو :ًامودعم نوكي نأ م ٌمزلي ال هنع هللا يضر ورمع نباو ميكح ثيدح يف هنع

 .هلوصح يف ًاددرتو ًاررغ نمضتي مودعم وهو ٍةلّبَحلا ٍلّبَح عيبك وهف

 هداتسإو ,474 407/8 دمحأو ,(71417) هجام نباو 2789/17 يئاسنلاو )١١75(.: يذمرتلاو ((0607) دواد وبأ هجرخأ )١(
 . ييرختب 149 /؟ «يبرعلا نبا ماكحأ» يف هيلع مالكلا ديزم رظناو «حيحص

 01*37 ص «ةدعلا» رظناو «تاقث هلاجرو نسح هدانسإو «(1184) هجام نباو 2788/17 يئاسنلاو :(700 4) دواد وبأ هجرخأ ()
 . يجر ختب 4/7/5 «ريدقلا حتف»و



 هدنع سيل ام عيب نم ٍلجرلا عذم يف نيني (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 :ماسقأ ثالث مودعملاو

 نوكي نأ عونلا اذه يف طرش ةفيثح وبأ ناك نإو ًاقافتا هعيب زوجي اذهف «ةمذلا يف فوصوم مودعم

 . ىلاعت هللا ءاش انإ هركذ يتأيسو «ُمَلّسلا وه اذهو ؛ةلمجلا ثيح نم دوجولا يف دقعلا تقو

 .هيف فلتخم عونو «هيلع قفتم قفتم عون ٍناعون وهو «هنم ٌرثكأ ناك نإو «دوجوملل عبت مودعم : يناثلاو

 فنصلا كلذ عيب زاوج ىلع ّسانلا قفت ةئاف ءاهنم ةدحاو ةرمث حالص ٌّردُب دعب رامثلا ٌعيِب هيلع قفّتملاف

 اهعيب زاج نكلو «دقعلا ّتقو ًةمودعم رامثلا ءازجأ ةيقب تناك نإو «هنم ةدحاو ٌحالص ادب يذلا

 قلخُت مل دوجولا نع ةلصفنم رخأ ًانايعأ نوكي دقو :دوجوملاب ًالصتم مودعملا نوكي دقو ءدوجوملل

 . دعي

 زوجي هنأ : امهدحأ :نالوق هيف اذهف . .تباط اذإ خطابملاو ءىئاقملا عيبك هيف فلتخملا عونلاو

 ودب دعب ةرمثلا عيب ىرجم يرجيو «ةداعلا هب ترج امك ءيش دعب ًائيش يرتشملا اهذخأيو «ةلمج اهعيب

 تأي ملو «هنع مهل ىنغ الو ؛ةمألا لمع هيلع رقتسا يذلا نيلوقلا نم حيحصلا وه اذهو ءاهحالص

 «ةنيدملا لهأو كلام بهذم وهو «حيحص سايق الو رثأ الو «عامجإ الو ةئس الو ٌباتك هنم عنملاب

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌرايتخا وهو ءدمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأو

 نإو ءًبلاغ هب لمعلا ُرّدعتيو ًافرُع الو ًاعرش مهّلوق ظبضني ال ٌةطْقل طفل الإ عاب ال : اولاق نيذلاو
 راغصلا ذخأ ديرُي يرتشملا نإف «ديدشلا فالتخالاو عزانتلا ىلإ يدؤيو «رسعلا ةياغ يفف نكمأ

 فرع كلذ يف سيلو «كلذ رئؤُي ال عئابلاو ءهرابك نم بيطأ هراغص ناك اذإ اميس الو ءرابكلاو

 ءىرخأ ةطقّل اهيف ثدحي ىتح ةرهاظلا ةطقّنلا يرتشملا ٌبعوتسي الف «ٌةريثك ةأثقملا نوكت دقو «طبضنم

 نم تقو َّلُك اهل ٌرِضْحُي نأ ةأثقملا بحاص ىلع رّسعتي وأ رذعتيو «هزييمت ٌرّدعتيو «هريغب عيبملا طلتخيو

 الو ٍرودقم ريغ اذهف «هب يتأت ال ةعيرشلا نإف ءاذكه ناك امو ,دقعب هدرفُيو ءاهيف دّدجت ام يرتشي

 نم نيلثامتم نيب قيرفتلا نمضتي هنإ مث ؛ْمِهُحِلاِصم تلطعتو مهلاومأ تدسفل هب ُنسانلا مزلأ ولو «عورشم
 قحالتك اهئازجأ قحالتو «رامثلا يف حالصلا ٌردُب ةلزنمب ءىثاقملا يف حالّصلا ودُي نإف ؛هوجولا لك

 نيب قيرفت امهنيب ُقيرفتلاف «ّدحاو نيتروصلا يف ٌنِلخ امل ًاعبت اهنم قلخُي مل اَم ٌُلْعَجو «رامُثلا ءازجأ
 . نيلئامتم

 اهلصأ َعيبي نأب كلذ عفر ُقيرط :اولاق رّدعتلاو داسفلا نم ٌةطَْل ًةطقُل اهعيب يف ام ءالؤه ىأر املو

 قورعلا عيبب ٌعفتري ال اذه نإف ءررغو مودعم ٌعيِب وهو «مكدنع ةدسفم ًةلمج اهعيب ناك اذإ :لاقيو ءاهعم
 يف ٌدصق يرتشملل سيلو ؛لوذبملا نمثلا ىلإ ةبسنلاب ًادج ةريسيف ةميق اهل ناك نإو ءاهل ةميق ال يتلا
 ىتح امهل ةحلصملا نم اهعم قورُغلا عيبب لصح يذلا امو «لاملا نم ةلمجلا اهيف عفدي الو «قورعلا

 يهو توُتلاو ٍنيتلاك ةقح ةقحالتملا ة ةرمشلا عيب ةحص يف ًاطرش رامثلا لوصأ عب نكي مل اذإو ءطرش

 اذه نأ دوصقملاو ءٍةدوصقم ٌريغ يهو اهعيب ةحص يف ًاطرش ء ئاقملا ٍلوصأ ٌعيِب , ٌنوكي فيكف «ةدوصقم

 اهنإف ةزاجإلا يف اهيلع ٍدوقعملا عفانملاك اذهو ؛مودعملل ريثأت الو «دوجوملل اعبت هعبب وجي مودعملا

 حلاصم ةياعر ىلع اهانبم ُعئارّشلاو «ةدحاو ٌةعفد تّدحت نأ نكي ال اهنأل ءدقعلا دروم يهو «ةمودعم

 .هب الإ مهشاعم يف مهُحِلاصم متت د الو «هنم مهل َّذُب ال اميف مهيلع رجحلا مدعو «دابعلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نييلل هدنع سيل ام عيب نم ٍلجرلا عنم يف

 ٌنوكي لب ءهلوصحب هعئابل ةقث الو «لصحي ال وأ لصحي ءىردُي ال مودعم :ثلاثلا :لصن
 ٌةروص هنمف «ًاررغ هنوكل لب ًامودعم هنوكل ال هّعيِب ٌعراشلا عنم يذلا اذهف ءرطخ ىلع هنم يرتشملا

 يف سيل ام عاب اذإ | عئابلا نإف ءامهنع هللا يضر رمع نباو مازح نب ميكح ٌثيدح اهنمضت يتلا يهنلا

 رامقلاب ًاهيبش كلذ ناك ؛يرتشملا ىلإ هملسيو .هلصحيو ٍبهثيل «هميلست ىلع ةردُق هل الو هكلم

 قبلا ٍلبَح ُميب كلذكو . هيلع امهُيحلصم ٌُفّفوتت الو .دقعلا اذه ىلإ امهب ةجاح ريغ نم ةرطاخملاو

 هئرقب وأ هتقان لمحت ام هعاب ول لب «لمحلا لمحب , يهنلا اذه ٌصتخي الو «هتقان لمحت ام لمح عيب وهو

 نع يهنلا نم ٌصوصخم مَّا عيب نأ ةفئاط ٌّنظ دقو ءاهنوداتعي يتلا ةيلهاجلا حويب نم ناك ؛هتمأ وأ
 ٍرودقم ءاهيف ٍتباث «ةمذلا يف نومضم رمأ ىلع دري ملسلا نإف فرُبظ امك وه سيلو «هدنع سيل ام عيب
 هيلع بجي ءهيلإ مّلسملا ةمذ يف لاملا لعج وه لب « «رطخ الو كلذ يف ررغ الو «هلحم دنع ةميلست ىلع

 نومضملا نمثلاب يرتشملا ةمذل لغش اذهف «يرتشملا ةمذ يف نمثلا َليجأت هبشُي وهف ءهلحم دنع هّؤادأ
 اذه يف انخيشل ُثيأرو «ٌنول هدنع سيل ام ٌعيبو «نول اذهف «نومضملا عيبملاب عئابلا ةمذل لغش اذهو

 : هتقايس هذهو ًاديفم ًالصف ثيدحلا

 لام يه يتلا ةنيعملا ةعلّسلا َعيِبي نأ كلذب دارملا :ليق «لاوقأ ثيدحلا اذه يف سانلل : لاق
 لقنو «نايعألا نم َكَدْنِع سيل ام ْعِبَت ال :ىنعملاو ؛يرتشملا ىلإ اهملسُيو ءاهُكّلمتي مث ٠ ءاهعيبيف ءريغلا

 ىلع هلمحف ؛هعاب ام هيلإ ملسملا دنع نوكي ال دقو «لاحلا ٌملسلا زوجي هنإف «يعفاشلا نع ريسفتلا اذه

 . ًالجؤم وأ ًالاح ناك ًٌءاوس «هتحت لخاد ريغ ةمذلا يف ام عيب نوكيل نايعألا عيب

 مث «هريغل كلم وه ًانيعم ًائيش عيبي ناك ام مازح نب ميكح نإف ءًادج ٌفيعض اذه :نورخآ لاقو
 هلعفي يذلا امنإو «نالف ٌراد الو «نالف دبع ٌبلطن :نولوقي هنوتأي نيذلا ناك الو ءهنم هيرتشيف ٌقِلطني

 معن :لوقيف «كلُذ ريغ وأ ءاذكو اذك ًابوث وأ ءاذكو اذك ًاماعط ُديرأ :ٌنوقيف ءٌُبلاطلا هيتأي نأ ُنمانلا
 هلعفي نم هلعفي يذلا وه اذه ءهدنع نكي مل اذإ هريغ دنع نم هلصحيف «بهذي مث «هنم هعيبيف «كيطعأ

 كولمم وه ام ينم بلطي : لقي مل ؛«يدنع سيل عيبملا ينم بلطيف ينيتأيل :لاق اذهلو «سانلا نم

 سبليو لكؤي امل بلاطلا ةداع هب ترج امك ؛ًانيعم ًائيش بلطي مل سنجلا بلط ُبلاطلاف «يريغل

 ريخ وأ هلثم وه امم هاوس ام نود هنيعب صخش كلم يف ضرغ هل سيل «كلذ سنج بلطي امنإ «بكريو
 نع يهنلا يضتقي همومع ىلع ثيدحلا :اولاقف «يناثلا لوقلا ىلإ ٌةفئاطو دمحأ مامإلا راص اذهلو ءهنم
 ثيداحألا تءاج نكل .هدنع نكي مل اذإ ملّسلا نع يهنلا لوانتي وهو «هدنع نكي مل اذإ ةمذلا يف ام عيب
 .لاحلا ٍمَلّسلا يف اذه يقبف «لجؤملا ٍمَلّسلا زاوجب

 الو «لجؤملا ملسلا نع يهنلا هب دري مل ٌثيدحلا نإ : - لاوقألا رهظأ وهو - ثلاثلا لوقلاو
 حيربو «هميلست ىلع ُري الو هل اكولمم وه سيل امم ةمذلا يف ام يي نأ هب ديرأ امنإو .ًاقلطم لاحلا
 ٍفلستسملا دنع نكي مل اذإ لاحلا ملسلا نع يهن وهف «هميلست ىلع ردقيو ؛هنمضيو ءهكلمي ب نأ لبق هيف
 ٌلصحي دقف هيرتشي يب بهذ اذإو «هئاطعإ ىلع ًارداق وه سيلو «هيف حبريو «لاح ءيشب هتمذ مزليف فهعاب ام

 «لاحلا يف هُميلست هيلع بجو ًالاح ملسلا ناك اذإو «ةرطاخملاو ررغلا عون نم وهف ٠ ءٌلصحي ال دقو

 ُنوكي الف «هنم عاتبا يذلا ىلع هلاحأ امبرو .هنمضيو هكلمَي نأ ىلع هيف حبريو «كلذ ىلع رداقب سيلو

 ىلع ًرداق هيلإ ملسملاو لاحلا ملّسلا ناك اذإف اذه ىلعو ؛لطابلاب لاملا لكأ لب ءأثيش لمع دق



 هدنع سيل ام عيب نم لجرلا عنم يف 118 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 .زاوجلاب ىلوأ ُلاحلاف لّجؤملا زاج اذإ :يعفاشلا لاق امك وهو ءزئاج وهف ءءاطعإلا

 ؛مدقت امك ةمذلا يف قلطم ءيش عيب نع هلأس امنإ لئاسلا نأ وْ يبنلا ًدارم اذه نأ نيبُي اممو
 ءيش عيب نع هلأس امنإ ناك اذإو « عنملاب ىلوأ هكلمي مل يذلا نيعملا ُعيبف بف «كلذ ٌعيِب زجي مل اذإ نكل
 َسِبَل اَم ْعِبَت كلا هل لاقف «هعاتبأف بهذأ مث هٌعيبأ :لاق هنإف ًالاح هعيب نع هلأس امئإف «ةمذلا يف

 سيل وأ هدتع ناك ءاوس ءاذه عبت ال : :ءادتبا هل لاقل ءأقلطم ٌروجي ال لاحلا ٌفلسلا ناك ولف :هَكَدْنِ

 اذإ لب «هملسي ام هدنع ناك ولو ءزوجي ال ًالاح ةمذلا يف ام ُعيِب : لوقي لوقلا اذه ّبحاص نإف ؛هدنع
 :لاق لب ءًاقلطم كلذ نع 6 ُّيبنلا هني مل املف ءةمذلا يف ًائيش عيبي ال ًائيعم الإ عيبي ال هنإف هدنع ناك

 «كلذك سيل امو «هميلست ىلع ردقيو هكلميو هدنع وه ام نيب قّرف لي هنأ ملع « ؛كَدْنِع َسْيَل ام ْعِبَت ال

 .ٌباوصلا وه َتلاثلا َلوقلا نأ هل نّبت اذه رّبدت نمو .ةمذلا يف امهالك ناك نإو

 «لجأ ىلإ َّميبي نأ جاتحا عئابلا نأل «سيلافملا ٌعيِب وهو ةرورضلل ٌرئاج لّجؤملا َعيِب نإ :ليق نإف

 يف فوصوم عيب ىلإ ةجاح الف «هاريف عيبملا رضحي نأ هنكميف «لاحلا امأف «نآلا هعيبي ام هدنع سيلو

 ؟ًاقلطم ًائيش عيبي ال ةفوصوم ةبئاغ نيع عبب وأ ءةمذلا

 نم امهالك ؛نمثلا ليجأتك عيبملا ُليجأت لب ءلصألا فالخ ىلع ّملَّسلا نأ ملسن ال :ليق
 . ملاعلا حلاصم

 ًافوصوم ًانيعم هزوجي الو ًاقلطم هزٌّوجُي نم مهنم :لاوقأ ٌةثالث بئاغلا عيبم يف مهل ٌسانلاو

 «ةفينح يبأو دمحأك ًاقلطم هزوجي الو ًافوصوم ًائيعم هزّوجي نم مهنمو ؛هنع روهشملا يف يعفاشلاك

 يف فوصوملا قلطملا ٌعيب زاج اذإ :هريغل وه لاق ام لثم يعفاشلل لاقيو ءاذهو اذه ٌزاوج ٌرهظألاو

 يف امم رثكأ لهجلاو رطخلاو ررغلا نم هيف قلطملا نإف «زاوجلاب ىلوأ فوصوملا ٌنيعملاف «ةمذلا

 نيعملا عيب ٌراَج ول لب «ىلوأ ةفصلاب ةئيعم اهعيب ٌزاوجف «ةفصلاب ةقلطم ةطئح عيب زاج اذإف «نّيعملا
 دمحأو ةفينح يبأ بهذم وهو «ةباحصلا نع لقن امك ءًاضيأ زاج ءهآر اذإ رايخلا يرتشمللف ءةفصلاب
 .عيبلا ظفلب لاحلا ّملَّسلا دمحأ باحصأ نم هريغو يضاقلا زوج دقو «نيتياورلا ىدحإ يف

 درجمب ال اهدصاقمو اهقئاقحب دوقعلا يف ٌرابتعالاف هظفلو ظفل نيب ٌقرف ال هنأ :ٌيقحتلاو

 ين امك ؛نمشلا هل لجع اذإ ًاقلس ىسسُي اهضبف رخأتي يتلا ةرضاحلا نايعألا ييب ٌسفنو ءاهظافلا

 اَدَب اذإف ُهُحَّدلَص ادّب ْدَ َنوُكَي ْنأ اّلِإ ِهِنْيَعِب طْئاَحلا يف َمِلْسُي ْنأ ىَهَن هّنأ هلي يبنلا نع «دنسملا»
 تعتبا :لوقي نأ زوجي امك زاج «طئاحلا اذه رمت نم قسوأ ةرشع يف كيلإ ٌتملسأ :لاقو ءُهحالَص

 :هل ليق نمثلا هل لَّجع اذإف ءهحالص لامك ىلإ هّضبق رخأتي نمثلا نكلو ءةربّصلا هذه نم قسوأ ةرشع

 « نرحل الن التو اًنلَس ْمهكاَمجْم9 : ىلاعت هللا لاق مدقتملا فلاسلاو ؛مدقت يذلا وه فلسلا نأل .فلس

 حِلاَصلا اَنِفَّلَسِب قحلا» : لي ّيبنلا ُلوق هنمو ؛ةفلاسلا لحاورلا لَّوأ يمسُت برعلاو [51 :فرخزلا]

 "0 .قنعلا يهو «يتفلاس ّدرفنت ىتح مهّتلتاقأل :هنع هللا يضر قيدصلا لوقو . "')ٍنوُمْظَم نب ناَمُْع

 اذه هنمو ءهمدق : يأ «ضرقلا فلسأ ًاضيأ ضرقملا نأل «ملسلاو ٌّضرقلا لوانتي فلسلا ظفلو

 «نسح دانسإلاو «تام امل ميهاربإ هنبا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق «عيرس نب دوسألا ثيدح نم (4177) يناربطلا هجرخأ (1)

 هربوا «عمجملا» رظناو



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز امك هدنع سيل ام عيب نم لجرلا عنم يف

 ًالَمَج ىَضَقو ءًأرْكَب َفّلْسَتْسا كي ّيبنلا نأ رخآلا ٌثيدَحلا هئمو «ٌعْيَبَو ٌفَْلَس ُلِحَي ال١ :ثيدحلا

 يرتشيف بهذي مث رعسب ُكِلَئْسُف هرجات وهو «حبرلا الإ ُدِصقي ال هدنع سيل ام عيب يذلاو «أ'”ًيِعاَب
 :لوقيف هريغل لكوتي نم اذه لعفي امنإو «ةدئاف الب هريغل هسفن ّبعتأ دق نوكي هنإف «نمثلا كلذ لثمب

 اهيرتشيف بهذي مث ءهضبقي نيعم نمثب اهعيبي هنأ امأ ءانيمأ نوكيف ٠ «ةعلسلا هذه كل يرتشأ انأف ينطعأ

 نوكي دقف ءٌّرجات كانه ناك اذإ معن .لقاع هلعفي ال اذهف «لاحلا يف ةدئاف ريغ نو نمشلا كلذ لثمب
 «لجؤملا ملسلا يف عقي اذهف «ةعلسلا كلت لصحي نأ ىلإ ةرم هب عفتتيو ُةُفِلْسَتْسيِ يف «نمثلا ىلإ ًاجاتحم

 ام لاحلا يف هدنع سيلو «ءسلفم وهو نمثلا ىلإ ًاجاتحم نوكي هنإف «سيلافملا عيب ىمسي يذلا وهو
 اهنودب لعفُي الو «ةجاحلا عم لعفي اذهف «ةمذلا يف هعيبيف ؛هريغ وأ ّلّقَم نم هرظتني ام هل نكلو «هعيبي
 نإف «ملسلاب ٌُثوفي امم رثكأ حبرلا نم هب لصحي هنأ ىري وأ ءلاحلا يف نمثلاب ٌرِجَّني نأ دصقي نأ الإ
 صخرأب لجأ ىلإ اهيرتشُي نأ ىري فلسملاو «ًادقن يواست ام نودب لاحلا يف ةعلسلا ٌعيبي فلستسملا
 ءاهيف ملسُي مل ملسلا لام سأر لثمب عابت لصألا درط دنع اهنأ ملع ولف الإو « ءاهلوصح دنع نوكي امم

 يف هنأ َّنظ اذإ الإ ًاملس كلذ لعجي الو ءًاضرق كلذ هضرقأ رجألا دصق اذإو «ةدئاف الب هلام ٌعفن بهذيف

 فلستسملا ةجاح عم الإ نوكي ال بلاغلا يف لجؤملا ٌملسلاف «لجألا لولح ّتقو هنم ٌصخرأ لاحلا
 «ةرات ًائيعم هدنع ام عيبيف «نمثلا ىلإ ًاجاتحم ٌنوكي دقف ءهدنع ناك نإف «لاحلا امأو «نمثلا ىلإ

 ءرعسب هعيبيف «حبرلاو ةراجتلا دصق اذإ الإ هلعفي ال هنإف ؛هدنع نكي مل اذإ امأو «ىرخأ ًافوصومو

 . هنم صخرأب هيرتشيو

 نمثب الإ اهيف فلسُي يتلا ةعلسلا كلت هل لصحي ال دقو ءهردق امك ٌلصحي دق هرَّدق يذلا اذه مث

 وه هيرتشي نأ هنكمي ناك ذإ فلسلا مدق ءكلذ نم صخرأ رعسب تلصح نإو «مدنيف فلسأ امم ىلغأ

 عابب دراشلا ريعبلاو ءقبآلا دبعلا عيبك «ةرطاخملاو رامقلاو رسيملا عون نم اذه راصف «نمثلا كلذب
 ٌعيبو قّلَبَحلا ٍلَبَح عيب كلذكو .يرتشملا مَن لصحي مل نإو «عئابلا مدن لصح نإف «هنمث نودب

 عئاب سنج نم هدنع سيل ام عئابف «لصحي ال دقو ٌلصحي دق امم كلُذ وحنو ؛نيماضملاو حيقالملا

 .رسيملاو رامقلا سنج نم وهو «لصحي ال دقو لصحي دق يذلا ررغلا

 لكوتيو حبريو اهعيبي نأ دصقب ةعلسلا يرتشي نأ وهو ةراجتلا ةرطاخم : ناترطاخم ةرطاخملاو

 ىلاعت هللا همّرح يذلا اذهف «لطابلاب لاملا ّلكأ نمضتي يذلا رسيملا :يناثلا رطخلاو . كلذ يف هللا ىلع

 ودب لبق رامثلا عيبو «نيماضملاو حيقالملاو ةّلبَحلا ٍلّبَحو «ةذبانملاو ةسمالملا عيب لثم هلوسرو

 فالخي رخآلا ني امهُّدحأ ملظتيو ؛هملظو رخآلا ٌرَمُق دق امهدحأ نوكي عونلا اذه نمو ءاهحالص
 «ةليح هيف دحأل سيل هناحبتس هللا نم اذهف ءاهرعس صقن اذه دعب مث «ةعلسلا ىرتشا دق يذلا رجاتلا

 اذه ىلع حبري نأ دصق هنأل ءرسيملاو رامقلا مسق نم هدنع سيل ام ٌعيبو «عئابلا نم اذه ُلثم مّلظتي الو

 كلذ اوُملع ول سانلا رثكأو «هريغ نم يرتشي مث ؛هعيبي هنأ ملعي ال يرتشملاو «هدنع سيل ام هعاب امل

 لب راجتلا ةرطاخم ةرطاخملا هذه تسيلو ءوه ىرتشا ثيح نم نورتشيو نوبهذي لب ءهنم اورتشي مل
 اكلم هدنع تراصو «ةعلسلا رجاتلا ىرتشا اذإف ؛ميلستلا ىلع ةردقلا لبق عيبلاب لجعتسملا ةرطاخم

 ) )1١عفار يبأ ثيدح نم 1500(2) ملسم هجرخأ .



 ٍرَرَغلاو ٍةاّصخلا عيب يف و هللا لوسر مك ٌركِذ ١4 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ملون اًولُكأَت ال» : هلوقب هلا هلحأ امك ةراجتلا عيب ابو. ؛ةراجتلا رطخ يف لخد لانيحف «ًاضبقو
 .ملعأ هللاو ء[59 :ءاسنلا] 4مُكَنِم ٍضاَر نع هرج تروكت نأ الإ ليلي مُكحَتْي

 ِةَدَباَتُملاو ةسمالٌملاو ٍرَرَّقلاو ٍةاّصخلا عيب يف ُهلك لا لوسر مك وك
 ْنِعَو ٍةاَصَحلا ع عْبَب ْنَع لكي هللا لوسر ىهن : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع "' !ملسم حيحص» يف

 . را ْيَ
 :ُةَسَمَألُملا اّمأ» :ملسم داز هقُلباتُملاو ٍةَسمالملا نع ىهن وللا لوسر نأ هنع ؛نيحيحصلا» ينو 1

 ملو ءرخآلا ىلإ هب هَبوَن اَمُهّْنِم ٍدِحاَو ُلُك ٌذَْي نأ :ةَدَباَتُملاو «لمأت ريك هيِحاَص َبْوَن امُهْنم ُلُك َسِمْلَي نآف

 ا رخآلا ِهيِحاَص ٍبْوَّت ىلإ اًمُهنم ٌدحاو رظني

 ٍةَسْمالملا ٍنَع ىَهُّ : ِنْيََسْبْلو نْيَتعْبَب ْنَع لَو هللا لوسر ىهن : لاق ديعس يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 «كلذي الإ هبِلْقي الو ءراهنلاب وأ ليللاب هديب رخآلا َب وث لجرلا ٌسمل :ُةَسَمالُملاَو ءعِيَبلا يف ِةَدَباَتُملاو

 الو رظن ريغ نم امهَعيَب كلذ نوكيو هيرش رخآلا ةبثيو «هّبوث لجرلا ىلإ ْلجرلا ُدِبْنَي نأ :ةذباتملاو
 . ””رضارت 2 5

 ءامهوحنو ةئيسنلا عيبو «رايخلا عيبك «هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم وهف ءٍقاصحلا ٌعيب امأ
 .مدلاو ةتيملا عيبك «هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم سيلو

 هذه مرا :لوقي نأب ةاصحلا ٌعيِب ٌرّْسُق اذهلو «نيمسقلا نيذه ىلإ ٌعجرت اهنع يهنملا عويبلاو
 ٌةيمر هيلإ تهتنا ام ٌردق هضرأ نم هّعيب نأب رسفو ءمهردب كل وهف تعقو بوث يأ ىلعف ؛ ًةاصحلا

 « عيبملا ءيشلا نم ةضبفلا نم جرخ ام ددعب يل :لوقيو ءاصح نم فك ىلع ضبقي نأب ٌرْسُثو «ةاصحلا
 امهدحأ كسي نأب رو ءمهرد ةاصح ّلُكِب يل :لوقيو ءاصحلا نم فك ىلع ضِفَيَو «ةعلس هعيبي وأ

 ذإ :امهدحأ لوقيو ءاعيابتي نأب ٌرّسْقو ؛ٌعيبلا بجو «ةاصحلا تطقس تقو يأ :لوقيو ءهدي يف ةاصح

 7 :لوقيو «ةاصح ذخأيف ءمنغلا نم عيطقلا ضرتعي نأي َرْسُمو «ٌعيبلا بجو دقف «ةاصحلا كيلإ تبن

 ررغلا نمو «لطابلاب لاملا لكأ نم هنمضتت امل ةدساف اهّلك ٌُروصلا هذهو ءاذكب كل يهف اهتبصأ ةاش

 .رامقلاب هيبش وه يذلا رطخلاو

 وه :ٌرّرَعلاو ؛نيماضملاو حيقالملا عيبك ؛هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نمف ِرّرَعلا ٌعيِب امأو :لصف

 «بولسملاو ضوبقملا ىنعمب بلسلاو ضبقلاك هب رورغم :يأ «لوعفم ىنعمب لعف وهو ءهسفن عيبملا

 ةبرض عيبكو ءءاوهلا يف ريطلاو ءدراشلا سرفلاو ؛هميلست ىلع ردقي ال يذلا قبآلا دبعلا عيبك اذهو

 ال امم كلذ وحنو هايإ هثروي وأ هل هبهي وأ ءديز هب هل ىضري ام وأ ؛هتقان وأ هترجش لمحت امو صئاغلا

 يف تبث امك «ةلبحلا ٍلّبَح عيب هنمو «هرادقمو هتقيقح فرعي ال وأ «هميلست ىلع ردقي الوأ هلوصح ملعي

 اوناكف «لجأ هنأ :يناثلاو .لاوقألا دحأ يف جاتنلا جاتن وهو « دنع ىهن ُكَي ّيبنلا نأ «نيحيحصلا»
 .دربملا هلاق .غلبي نأ لبق مركلا لمح ٌعيِب هنأ : :ثلاثلاو .ررغ امهالكو ءملسم هاور اذكه ؛هيلإ نوعيابتي

 .01911) ملسمو :(5145) يراخبلا هجرخأ )١( ,(161) مقرب (1)

 ,01814) ملسمو :(1147) يراخبلا هجرخأ 2 .(161؟)ملمو )047٠(« يراخبلا هجرخأ (؟)



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ١44 ٍرَرَغلاو ٍةاّصَحلا عيب يف هك هللا لوسر ٍمكُح ُركِن

 اوناك لجأ هنأب هرسف هنإف ءهنع هللا يضر رمع ُنبا امأو ءاهحتفو ءابلا نوكسب مركلا :ةلبحلاو :لاق

 ءدمحأ بهذ هيلإو «جاتنلا جاتن عيبب هرسفف «ةديبُم وبأ امأو «يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو «هيلإ نوعيابتي

 نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس ثيدح يف تبث امك ؛نيماضملاو حيقالملا عيب هنمو

 ٍقّنِجألا نم نوطبلا يف ام : :حيقالملا :ديبع وبأ لاق حيقالملاو نيماضملا نع ىهنلكي ّيبنلا

 ماع يف لحفلا هبرضي امو «ةقانلا نطب يف نينجلا نوعيبي اوناكو ؛لوحفلا بالصأ يف ام :نيماضملاو

 :دشنأو ؛ماوعأ وأ
 ٍبْذُحلا ٍروهُظلا يف ٍلوُحُملا هم ٍبلّصلا يِف يِقَْلا َنيِماَضَملا نإ

 ءةقانلا نطب يف ام رجملا :يبارعألا نبا لاق 2" ُهْنَع ىَهْنك يبنلا نإف ءِرْجَملا ٌعيب :هنمو
 .ةئبازملاو ةقلاحملا :رجملاو ءرامقلا :رجملاو ءابرلا :رجملاو

 نع ؛ملسم حيحص » يفف «ثيدحلا سفن يف امهريسفت ءاج دقو «ةذبانملاو ةسمالملا ٌعيِب : هنمو

 انهن اجار لك يجلي ذأ ةحئالفلا ان ةّذَباَتُملاو ةسّمالّملا : ِنْيتعْيَب ْنَع ىَهَن هنع هللا يضر ةريره يبأ
 ىلإ امهنم دحاو رظني ملو ءرخآلا ىلإ هب :وث امهنم دحاو ُلُك ذبني نأ :ةذبانملاو «لمأت ريغب هبحاص َبوُت

 ."”ملسم ظفل اذه ءهبحاص بوث

 «عيبلا يف نيتسبلو نيتعيب نمي هللا لوسر اناهن :لاق ديعس يبأ نع «نيحيحصلا» يفو
 ذبني نأ :ةذبائُملاو «كلذب الإ ُهُبِلْقَي الو ءراهنلاب وأ ليللاب هديب رخآلا بوث لجرلا سمل :ةسمالملاو

 8 ضارت الو رظن ريغ نم امهعيب كلذ نوكيو «هبوث هيلإ رخآلا ذبنيو ءهّبوث لجرلا ىلإ لجرلا
 ةذبانملاو .اذكب كيلع وهف ءهتسمل ىتم كنأ ىلع اذه يبوث كّتعب :لوقي نأب ةسمالملا ِترّسفو

 مالك رهاظ وهو «ةذبانملاو ةسمالملا نم عون ًاضيأ اذهو ءاذكب يلع وهف ىلإ هتذبن بوث يأ :لوقي نأب
 رطخلا نم هنمضت ام لب «طرش عيبلا ٌقيلعت ةلعلا سيلو ءرهاظ كلذ يف ررغلاو هللا هَّمِحَر ذمحأ

 .ررغلاو
 لصبلاو ساّقْلَقلاو لجفلاو ٍرْرَجلاو تفللاك ضرألا يف تايّيخملا عيب ٍررغلا عيب نم سيلو :لصف

 عم ِةَرْبَصلا رهاظك وهف ءاهنطاب ٌناونع اهّرهاظو ءاهب ةربخلا لهأ اهُفِرْعَي ةداعلاب ةمولعم اهنإف ءاهوحنو
 سانلل دب ال يتلا ةماعلا ةحلصملا بنج يف رفتغُي ريسي ررغ وهف ًاررغ كلذ يف نأ َرّدُم ولو ءاهنطاب
 نع ولخت ال ةاناسم توناحلاو رادلاو ناويحلا ةراجإ نإف «عنملل ًابجوم نوكي ال ررغ كلذ نإف ءاهنم
 مف نم ٌبرشلا اذكو «مامحلا لوخد اذكو ؛رادلا مادهناو «ناويحلا توم هيف ضرعي هنأل ءررغ

 ال يتلا ةميظعلا ٍةربَّصلا عيب اذكو ءملّسلا ٌعويب اذكو ؛هردق يف سانلا فالتخا عم ردقم ريغ هنإف ؛ءاقسلا
 نم ولخي ال امم كلذ لاثمأو «قتسفلاو زوللاو زوجلاو خيطبلاو ناّمْرلاو ضيبلا عيب اذكو ءاهليكم ملعي

 نم ًاعنام نكي مل ءهنم ٌذارتحالا نكمي ال وأ اريسي ناك اذإ ٌرخلاو «ميرحتلل ًاببس ررغ ّلُك سيلف «ررغلا

 دهاوش ثيدحلل نكل «فيعض وهو «رضخألا يبأ نب حلاص هيف : ٠١5/5 يمئيهلا لاقو «فشك» 17519(2) رازبلا هجرخأ (0)

 . هيوقت
 .ةديبع نب ىسوم فعضل فيعض ٍدنسب 24١/5 يقهيبلا هجرخأ (1)

 .(1817) ملسمو :(2810) يراخبلا هجرخأ (4) .(5) (1911) مقرب 09



 ٍرَرَغلاَو ٍةاّصخلا عيب يف لي هللا لوسر مك ُركذ 18 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ادب يتلا رامثلا رخآ وأ «ناويحلا نوطب لخادو «ناردجلا تاساسأ يف لصاحلا ررغلا نإف ,دقعلا ةحص

 ءاقّسلا نم برشلاو ءمامحلا لوخد يف يذلا ٌررغلاو «هنم ٌزارتحالا نكمي ال ضعب نود اهضعب حالص

 وهو ءهنم زارتحالا نكمي يذلا ريثكلا ررغلا فالخب عيبلا ناعنمي ال ناعونلا ناذهف ءريسي ررغ هوحنو
 وه.اذهف «هّئيبو اهنيب قرف ال اهل ًايواسم ناك امو . ةكَيهْللا لوسر اهنع ىهن يتلا عاونألا يف روكذملا
 .دقعلا ةحص نم عناملا

 نكمي الو «ريسي هررغ نإف «نارمألا هنع ىفتنا ضرألا يف تابيغملا عيبف ءاذه َفرُح اذإف

 هعيبل طرش ولف «ضرألا يف وهو الإ كلذ نم اهيف ام ٌعيِب نكمي ال رابكلا لوقحلا نإف «هنم زارتحالا

 ًائيش الإ هعيب عنم نإو ءعرش هب يتأي ال ام لاومألا داسفو «ةقشملا نم كلذ يف ناك ةدحاو ةعفد هجارخإ
 لاومألا كلت بابرأ حلاصم ليطعتو ؛ةقشملاو جرحلا نم كلذ يفف «هعاب ًائيش جرخأ املك ًائيشف
 ىتح «ةتبلا كلذب سانلا حلاصم موقت الو :عراشلا هبجوُي ال امم كلذو «ىفخي ال ام يرتشملا حلاصمو
 ًادُب دجي مل ؛هيلع ًارظان ناك وأ «كلذك ٌجارخ مهدحأل ناك اذإ ضرألا يف اهعيب نم نوعنمي نيذلا نإ
 « لكيلا لوسر هنع ىهن يذلا ررغلا نم اذه سيلف ؛ةلمجلابو .كلذ ىلإ ًارارطضا ضرألا يف هعيب نم

 .عويبلا نم هنع ىهن امل ًاريظن الو

 قتسفلاو زوللاو زوجلاك هفوج يف هلوكأم ام ريظن وه لب ءهترأف يف كسملا ُعيِب هنم سيلو :لصف
 ىلإ ُبرقأ اهيف هؤاقبو «هتحئارو هتبوطر هيلع ظفحتو «تافآلا نم هنوصت هل ءاعو هترأف نإف «دنهلا زوجو
 راجتلا ةداع ترجو «ضوفنملا نم ريخ سانلا دنع ةرأفلا يف يذلا كسملاو ءريغتلاو شغلا نم هتنايص

 ررغلا نإف «ءيش يف ررغلا نم سيلف «فلتخت داكت ال ةفرعم هسنجو هردق نوفرعيو ءاهيف هئارشو هعيبب

 امأو «هنيع ُْتَلِهجو «هتفرعم ُتيوط ام وه :ىرخألا ةدعاقلا ىلعو .تاوفلاو لوصحلا نيب ددرت ام وه
 َبِلوط رع هنأ ىعداو ءيش َعيب ٌمّرح نمو «ًافرع الو ًاعرش الو ةغل ال ًاررغ ىمسي الف ءهوحنو اذه
 «يعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأ ةرأفلا يف كسملا عيب ٌزاوجو «ًاعرشو ةغل ررغلا ىمسم يف هلوخدب

 يف نبللاو ءجاجدلا يف ضييلاو ءرمتلا يف ىونلا عيب لثم هولعج هوعنم نيذلاو «ًاليلد ٌحجارلا وهو
 .رهاظ نيعونلا نيب ٌقرفلاو «ءاعولا يف نمسلاو ءعرضلا

 تبير الو «هتحلصم نم هنأل «هناوص يف قتسفلاو زوللاو زوجلا بلق عيب ّلثم هنولعجي مهوعزانمو
 . ىنعم الو ًاظفل هّيهن ُهْلَمشي ملف «هانعم يف الو ؛عراشلا هنع ىهن امم وه الف «لوألاب هنم اذهب ُةبشأ هنأ

 هسنج ىلع هُنُدي ثيحب هسأر ىأرو هحتف نإ هنإف «ليصفت هيفف ؛ءاعولا يف نمسلا عيب امأو
 هل فصوي ملو هري مل نإو ءاهرهاظ دهاش يتلا ةربّصلا عيبك ٌريصي هنكل ءءاقّسلا يف هُعيِب زاج ءهفصوو

 زوجلاو ضيبلاك هئاعو يف ًاقولخم سيلو ءًافصوو ًاعونو ًاسنج فلتخي هنإف ءررغ هنأل ءهعيب زجي مل
 . اهب هقاحلإ حصي الف ءاهتيعوأ يف كسملاو زوللاو

 هيف بجي يذلاو «ةفينح يبأو يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ هعئمف «عرضلا يف نبللا عيب امأو

 عيب اذإ هنأل ءناويحلل ًاعبت زوجيو ًادرفم زوجي ال اذهف «عرضلا يف دهاشملا دوجوملا عاب نإف «ليصفتلا

 يف نبللاك ًادهاشم ناك نإو هنإف «عيبلا هيلع عقو ام ٌرادقم فرعي ال هنأل «هنيعب عيبملا ميلست رذعت ًادرفم

 نإو «زيمتي ال هجو ىلع هريغب ٌعيبملا طلتخاف «عرضلا يف نكي مل امم هلثم هفلخ هبلح اذإ هنكل «فرظلا



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لاخلا ٍرَرَخلاو ٍةاَصَحلا عيب يف 46 هللا لوسر مكُح ُركِذ

 ابي ْنأ ىَهن» :لك هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم ةهنئسا يف ("”هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا حص
 هذخأي نبللا نم ةمولعم ًاعصآ هعاب نإ امأو ؛هلمحم هللا ءاش نإ اذهف ؛عْر يف نبأ رهط ىَلَع فوُص

 نإ امأو ءٌزوجي ال اهحالص ٌوُدُي لبق رامثلا عيب ةلزنمب اذهف «ةمولعم ًامايأ اهئبل هعاب وأ ٍةاشلا هذه نم
 ,زئاج اذه :انخيش لاقف «ةرقبلا وأ ةاشلا هذه نم هنوك طرتشاو «ةمذلا يف ًافوصوم ًاقلطم أنبل هعاب

 «هحالص ادب دق نوكي نأ الإ هنيعب طئاح يف ملسي نأ ىهن لكك يبنلا نأ نم «دنسملا» يف امب جتحاو

 نأ زوجي امك ءزاج طئاحلا اذه رمت نم قسوأ ةرشع يف كيلإ ٌتملسأ :لاقو هحالص ادب اذإف :لاق

 اذه .هحالص لامك ىلإ هضبق رخأتي نمثلا نكلو «ةربّصلا هذه نم قسوأ ةرشع كنم تعتبا :لوقي

 ال اذهف ءةدملا كلت يف اهنبل ذخأل ةمولعم هدم ةقانلا وأ ةرقبلا وأ ًءاشلا هرجأ نإ امأو :لصف

 :لاق .درفم ٌتّدصم اهيف هلو ؛ملعلا لهأ ضعبل ًالوق هءاكحو :هزاوج انُحيش راتخاو ؛ٌروهمجلا هُزوَجُي

 عم ةامسم ةرجأب وأ «كلاملا ىلع اهفلعو «ةامسم ةرجأب نبللا مايأ ًاقون وأ ءًأرقب وأ ًامنغ رجأتسا اذإ

 ٍء عيبلا هبشي اذهو :لاق «رئّطلا يف امك ءاملعلا يلوق رهظأ يف كلذ زاج «نبللا ٌدخأي نأ ىلع اهفلع

 لصحي نيللا ناك اذإ نكل ؛ةراجإلا يف مهّضعبو «عيبلا يف ءاهقفلا ضعب هركذي اذهلو «ةراجإلا هبشيو

 امنإو اهُقِلعي يذلا وه كلاملا ناك نإو ءرجشلا راجئتسا هبشي هنإف «منغلا ىلع همايقو رجأتسملا فلعب

 بحاص نإف ءًاضيأ عيب وهف ًاقلطم نبللا ذخأي ناك نإو «ضحم ٌعيِب اذهف .ًاردقم ًانبل يرتشملا ٌذخأي

 عيب نم لي هنع ىهن اميف ًالخاد اذه سيلو «لفطلا يقست يه امنإف ءرثظلا فالخب نبللا هيفوي نبللا

 9 ءرسيملا وه يذلا رامقلا سنج نم هنأل «هعيب نع يهنف مدعلاو دوجولا نيب ٌةٌدرت ررغلا نأل ءٍرَرَغلا

 نوكي امنإ اذهو «ىلاعت ُهَللا همرح يذلا ملظلا نم كلذو «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف امل كلذ مرح
 ال يذلا اذهف «لصحي ال دقو هل لصحي دق رخآلاو «لام هل لصحي نيضواعتملا ُّدحأ ناك اذإ ًارامق

 «يرتشملا لام ذخأي عئابلا نإف قْلَبَحلا ٍلَبَح عيبو ؛دراشلا ريعبلاو «قبآلا دبعلا عيب يف امك زوجي
 ًافورعم ًائيش ناك اذإ امأف ءلصاحلا ردق فرعي الو «ءلصحي ال دقو ءيش ُهل لصحي دق يرتشملاو

 مئاهبلا ٍنبلو داتعملا رثظلا نبل لثمو «ةبادلاو ضرألا ةعفنم لثم ةراجإلاب نايعألا عفانمك ةداعلاب

 هجولا ىلع لصح نإ مث .زئاج وهو دحاو باب نم هّلُك اذهف «داتعملا عرزلاو رمثلا ٍلثمو .داتعملا

 يف ةحئاجلا عضو لثم وهو «ةدوصقملا ةعفنملا نم َتاف ام ردقب رجأتسملا نع كح الإو ءداتعملا

 . عويبلا رئاس يف ضبقلا نم نكمتلا لبق عيبملا ٌضعب فلت اذإ ام ُلثمو «عيبلا

 «هلكأيل ماعطلا راجئتسا ُحِصَي ال اذهلو «نايعألا ال عفانملا وه امنإ ةراجإلا دقع ُدِرْوَم :ليق نإف

 ُنبللاو ءاهيدث هماقلإو ءاهرجح يف لفطلا عضو يهو ةعفنملا ىلعف ءرئظلا ةراجإ امأو «هبرشيل ءاملاو
 يف رفتغي ال ام ًاعبتو ًانمض لخد اميف رفتغيو ءرادلا ةراجإ يف رئبلا عقنك وهف «ًاعبتو ًانمض لخدي

 .تاعوبتملاو لوصألا

 :هوجو نم اذه نع باوجلا :ليق

 يتهيبلا اذكو :146 /7 ينطقرادلا دنع وهو :«ينطقرادلا نئس# دارأ فئصملا نأو ءملق قبس هنأ رهاظلاو «خسنلا يف عقو اذك )١(

 .يوقلاب سيلو «خورف نب رمع هعفرب درفت :يقهيبلا لاقو ءةمركع ىلع هيف لسرملا ينطقرادلا حجرو ؛٠74 8



 ٍرَرَغلاو ٍةاَّصحلا عيب يف هلو هللا لوسر مكُح ُركِذ قيما (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 الو ةئسلاب الو باتكلاب ًاتباث سيل اذه نإف «ةعفنم ىلع الإ ُدِرَي ال ةراجإلا دقع نوك عنم : اهدحأ

 نب ٍديسأ ةقيدح لبق هنأ هنع هللا يضر رمع نع ّحص امك «هفالخ ةباحصلا نع ٌتباثلا لب «عامجإلاب

 ذخأل رجشلا ةراجإ هذهف «لخنلا يه :ةقيدحلاو .هّئيد اهب ىضقف ةرجألا ذخأو «نيئس ثالث ريضح

 «فلاخم ةياحصلا يف هل ملعي الو ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ بهذم وهو ءاهرمث

 ال ةراجإلا دقع دروم نإ :مكلوقف ءانخيش رايتخاو ءدمحأ باحصأ نم ليقع نب ءافولا وبأ هراتخاو

 زبخلا ةراجإ ىلع عازنلا لحم سايق مكعم ام ةياغو «ليلدلاب تباث الو ءملسم ٌريغ ةعفنم الإ نوكي
 نبللا فالخب هلثم ٌتلختسي الو هنيع بهذت زبخلا نإف «سايقلا دسفأ نم اذهو «برشلل ءاملاو «ءلكألل

 . عفانملا ةلزنمب ناك ؛ًائيشف ًائيش ثدحيو فلختسي ناك امل هنإف ءرئبلا عقنو

 اهوحنو ةّيراعلاو فقولا يف دئاوفلاو عفانملا ىرجم يرجي رمثلا نأ وهو : يناثلا هجولا هحضوي

 زوجيو ءاهتلخب فقولا ٌلهأ َعفتنيل ء ضرألا ُفقي امك اهتارمثب فقولا لهأ عفتيل ة ةرجّشلا فقي نأ زوجيف

 لاملا ءامنب عربت هلك اذهو «نبللا ٌةحينمو «رادلا ةّيراعو رهظلا ةراعإ ٌروجي امك ؛ةرجشلا ةراعإ

 عفد نم ةلزنمبو ءاهبكري نم ىلإ هتباد عفد نَم ةلزنمب وهف ءهنكسي نَم ىلإ هراقع عفد نم نإف ؛هتدئافو
 ٌبرشي نم ىلإ هتاش عفد نم ةلزنمبو ءاهُعرزي نم ىلإ هّضرأ عفد نم ةلزنمبو ءاهرمثتسي نم ىلإ ةرجش
 لخديو .سبحم ريغ وأ ؛فقولاب ًاسِّبَحُم لصألا ناك ءاوس «عربتلا دوقع يف ٌلخدت ٌدئاوفلا هذهف ءاهنبل
 اهّرَد نم ءزجب اهيلع لمعي نم ىلإ ةقان وأ «ةرقب وأ «ةاش عفد اذإ هنإف «تاكراشملا دوقع يف ًاضيأ

 .تاراجإلل دوقعلا يف لخدي كلذف ءدمحأ نع نيتياورلا حصأ ىلع مص ءاهلسنو

 بهذ بهذ اذإ لب «ًائيشف ًائيش فلختسي ال عون :ناعون نايعألا نأ وهو :ثلاثلا هجولا هحضوي

 عفانملا نيب ىطسو ٌةبتر !ذهف .هلثم ءيش هفلخ ءيش هنم بهذ امّلك ءًأئيشف ًاثيش ُكَلُحَتْسُي عونو «ةلمج

 هي ُهَهِبَّش نأ مولعمو هب قحليف نيعونلا ّيأب ِهِهّبَش يف رظني نأ يغبنيف .فّلُخَتسُت ال يتلا نايعألا نيبو

 .ىلوأ اهب هقاحلإف «ىوقأ عفانملاب
 هذخأت آم ىّمسو ءرثظلا ةراجإ ىلع هباتك يف صن هناحبس هللا نأ وهو : عبارلا هجولا هحضوي

 كل َنْمَصْأ نَا : ىلاعت هلوقب رئطلا ةراجإ الإ انتعيرش يف اهيلع صوصنم ةراجإ نآرقلا ي سلو ءًأرجأ
 ثيح سايقلا فالخ اهنأ ٌتاظلا نظ امنإو :انخيش لاق .[+ :قالطلا] 4فورتَب ذنب اوتو شوو َنُهواَف

 ىفوتسي ام لك ىلع ٌُنوكت ةراجإلا لب ؛كلذك ٌرمألا سيلو هيام
 فوقوملا هافوتسا اميف راعتو فقوت يتلا يه نيعلا هذه نأ امك ةعفنم وأ ًانيع ناك ءاوس ءهلصأ ءاقب عم
 ءلصألا ءاقب عم ىفوتسم رئظلا نبل ناك املف «ضوعلابو ٌرجأتسملا هيفوتسي ضوع الب ٌريعتسملاو هيلع

 ًائيش هللا اهثدحي نايعألا هذه نإف «سايقلا ٌضحم اذهو «ةعفنملا ىلع تزاج امك هيلع ةراجإلا تزاج

 .قاب اهلصأو ءيش دعب ًائيش عفانملا هللا ٌثدحي امك ءقاب اهلصأو ٍءيش دعب

 «هلوسرو ُهّللا همّرح ام الإ ءافولا ٌبوجو دوقعلا يف ذ لصألا نأ وهو :سماخلا ٌةجولا هحضويو
 ام الإ دوقعلاو طورشلا نم مرحي الف « لاح مرح وأ ًامارح ّلحأ ًاطرش الإ مهطورش ىلع نيملسملا نإف

 لصألا َنيب نأ َمِلُم دق سايق مهعم امنإو ءقتبلا ميرحتلاب ٌّضن نيعناملا عم سيلو :هّلوسرو هللا همّرح

 عرفلا ةاواسم ىلإ ٌبرقأ كلذ زاجأ ْنَم عم يذلا ّسسايقلا نأو «قاحلإلا عنمي ام قرفلا نم هيف عرفلاو
 .قيفوتلا هللابو .هيف ةليح ال ام اذهو ءهلصأل



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لنه ٍرَرَقلاو ٍةاَصحلا عيب يف لَو هللا لوسر ٍمكُح ُركِي

 صنلاب ٌةتباث رثظلا ةراجإ اوأر امل «ةراجإلا هذه اوعنم نيذلا نأوهو :سداسلا هجولا هحضوي
 ٌةعضرملاو مه نوملعي ًارمأ اهزاوجل اوُنُمت يع وهو ُنبللا وه امنإ دقعلاب دوصقملاو «عامجإلاو
 نبللاو «طقف اهيدث هماقلإو اهرجح يف لفطلا اهعضو ىلع عقو امنإ ُدقعلا :اولاقف «هنالطب ٌرجأتسملاو

 ًادوصقم سيل اهرجح يف لفطلا عضو نأو ؛كلّذك سيل رمألا نأ ةبطاق ءالقعلاو ملعي هللاو ءًعبت لخدي

 رجح يف وهو َلفطلا تعضرأ ولو «ًاعرش الو ٌةقيقح الو ًافرع ال «ةراجإلا ُدَقع هيلع درو الو ءًالصأ
 ةأرما لك هل رجؤتسال ءدرجملا يدثلا ماقلإ ٌةوصقملا ناك ولو «ةرجألا تقحتسال ءهدهم يف وأ ءاهريغ

 رثظلا ةراجإ نإ :لاقي فيكف :درابلا هقفلاو ءاقح دسافلا نسايقلا وه اذهف «نبل اهل نكي مل ولو يدن اهل
 .حبحصلا سايقلا وه اذه نأ ىعديو سايقلا فالخ ىلع

 ركذو «كلذ ىلع ّضحو «"” اهنيلل ةاشلاو ٍزْنعلا ةحينم ىلإ بدني يبنلا نأ :عباسلا هجولا
 ةّيراع وه امنإو «ٌّحِصَت ال لوهجملا مودعملا ةبه نإف «ةبه الو عيبب سيل اذه نأ مولعمو «هلعاف باوث
 ءدحاو عرشلا يف امهالكو ءاهردب عافتنالل ةحابإ اذهف ءاهبوكرل ةبادلا هريعي امك اهنبلب عافتنالل ةاشلا

 عربتلا يف نافلتخي امنإو ءدحاو امهدروم نإف «ةراجإلاب ىفوتسي نأ زاج ةّيراعلاب ىفوتسي نأ زاج امو
 .رخآلا ىلع ةضواعملاو اذهب

 نب دابع انثدح ءروصنم نب ديعس انثدح :«هلئاسم# يف ينامركلا برح هاور ام :نماثلا هجولاو

 نب رمع اعدف ؛نيد مهرد فالآ ٌةتس هيلعو يفوت ريضح نب ديسأ نأ هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءدابع
 بلاغلا ةنيدملا قئادحو :لخنلاو رجشلا اهيفو «نيتنس هضرأ ِمُهَلَبَقَف «هءامرُع هنع هللا يضر باطخلا
 فالخ كلذ نأ ىعدا نمو ءاهرمث ذخأل رجشلا ةراجإ اذهف «ليلق اهيف ءاضيبلا ضرألاو لخنلا اهيلع

 كلذ لعف هنع هللا يضر رمع نإف «برقأ كلذ زاوج ىلع عامجإلا ءاعدا لب ءهملع مدع نمف «عامجإلا

 «راكنإلاب دحأ اهلباقي ملو ءراهتشالا ةنظم يف ةصق يهو راصنألاو نيرجاهملا دهشمب ةيوبنلا ةنيدملاب

 امك «هنع هللا يضر ٌرمع هلغف نإو اهّنوُد وه ام نوركني اوناك دقو ءرارقإلاو ميلستلاب ٌةباحصلا اهاقلت لب

 هللا ءاش نإ نيبئسو «ةعقاولا هذه دحأ ركني ملو ؛"' ”جحلا ةعتم نأش هريغو نيصح نب نارمع هيلع ركنأ

 .زوجت ال ليحب اهيلع نوُلَّيحتي مهنأو ءاهنم مهل دب ال اهنم نيعناملا نأو «سايقلا ٌضحم اهنأ ىلاعت

 لغملا وهو نايعألا نم ٌنيع وه ضرألا عرز ىلع ةراجإلا دقعب ىفوتسملا نأ : عساتلا هجولا

 يف ىرج دصق هل ناك نإو «كلذ ريغ ضرألا ةعفنم يف ٌدوصقم هل سيلو ءرجأتسملا هُلِغتسي يذلا

 . عَ كلذف «عرزلا ريغب عافتنالا

 «ةعفنملا هذه نم دّلوتت د ُنيعلاو ءاهتحالفو اهرذبو ضرألا ُقَش دن ةعفنم وه هيلع ٌدوقعملا : ليف نإف

 .ءاملا ال لمعلا سفن وه هيلع ٌدوقعملاف «ءاملا اهنم جرخف رئب رفحل رجأتسا ول امك

 هيف هل سيل ءاهريغل ٌةدوصقم ةليسو ّلمعلاو «لغملا ريغ يف ٌدوصقم هل سيل ضرألا ٌرجأتسم :ليق
 ةاشلا ٌبجاتسم اذكهو «هلمعو هيقسب بسلا نم هللا هُثِِحُي ام هةوصقم امنإو ءةقشمو بعت وه لب «ةعفنم
 ال ام الإ ةتبلا امهنيب قرف الف ءاهيلع مايقلاو اهظفحو اهفلعب اهنبل نم هللا هثدحي ام هدوصقم ءاوس اهنبلل

 )١( صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم 15321(2) يراخبلا هجرخأ .

 ) )5(15؟57) ملسمو ((1611) يراخبلا هجرخأ )159(.



 ٍرَرَقلاو ٍةاَصخلا عيب يف لي هللا لوسر ٍمكُح ُركِذ نطل (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 رثبلا رفح ريظن لب «دساف ٌريظنت رثبلا رفحل راجئتسالاب مكريظنتو «ةاغلملا قورفلا نم ماكحألا هب طانت
 ضرألا ةراجإب هنبلل ناويحلا ةراجإ ريظنت نأ بير الو ءاهيقسيو اهرذبيو هضرأ ثرحل ًاراكأ رجأتسي نأ

 . لكألل زبخلا ةراجإب ريظنتلا نم ٌحصأ مَّدقت امك وهو ؛سايقلا ٌضحم وه اهلغمل

 ريثكب مظعأ اهلغم لوصحل ضرألا ةراجإ يف يذلا رطخلاو ررغلا نأ وهو :رشاعلا هجولا هحضوي
 «نيللا تافآ نم ٌرثكأ عرزلل ضرعت يتلا عناوملاو تافآلا نإف هنبلل ناويحلا ةراجإ يف يذلا ٍرّرْعلا نم

 .ىرحأو ىلوأ هنبلل ناويحلا ةراجإ يف رفتغي نألف «ضرألا ةراجإ يف كلذ رفتغا اذإف

 :ةثالث عرضلا يف نبللا ىلع دقعلا يف لاوقألاف :لصف

 .ةفيتح يبأو يعفاشلاو دمحأ بهذم وهو «ةراجإو ًاعيب هعنم : اهدحأ

 .ةراجإو ًاعيب هزاوج :يناثلاو

 .هللا همحر انخيش رايتخا وهو ؛ًاعيب ال ةراجإ هزاوج :ثلاثلاو
 :ناثيدح عرضلا يف نبللا عيب نم عنملا يفو

 سابع نبا نع ؛ةمركع نع «ريبزلا نب بيبح نع فيعض وهو خورف نب رمع ثيدح : امهدحأ
 هاور دقو «عْرَص يف ْنبل وأ نبل يف ْنْنَس وأ ءرْهظ ىَلَع فوض عابي نأ ىَهّلا : ًاعوفرم امهنع هللا يضر
 .هريغو يقهيبلا هاور .نمسلا ركذ نود هلوق نم امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمركع نع قاحسإ وبأ

 نب ٌمَضهج انثدح «ليعامسإ نب متاح انثدح ءرامع نب ماشه نع هجام نبا هاور ثيدح :يناثلاو

 نع «بشوح نب رهش نع .يدبعلا ديز نب دمحم نع «يلهابلا ميهاربإ نب دمحم نع «يناميلا هّللا دبع
 ءعضت ىتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نعي هللا لوسر ىهن# : :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ

 نعو «مسقت ىتح مئاغملا ءارش نعو «قبآ وهو دبعلا ءارش نعو ءنزو وأ ليكب الإ اهعورض يف امعو

 نع يهنلاو ؛ةجح هب موقت ال دانسإلا اذه نكلو ''”«صئاغلا ةبرض نعو «ضبقت ىتح تاقدصلا ءارش
 نبأ رهو قبآلا ديعلا ءارش نع يهنلاو ؛نيماضملاو حيقالملا نع يهنلاب تباث ماعنألا نوطب يف ام ءارش

 «هدنع سيل ام عيب نع يهنلا يف لخاد ٌمَسْقُت ىتح مناغملا ءارش نع يهنلاو «ررغلا عيب نع يهنلاب ٌمولعم
 لبق ماعطلا عيب نع ىهن لَك ُئبنلا ناك اذإو ءاهضبق لبق ٌتاقدصلا كلذكو «ةرطاخمو ٍررغ ٌعيب وهف

 مئاغملاف «هب هريغ قلعت عاطقناو «هل هنييعتو «هيلع هكلم تويثو يرتشملا ىلإ هلاقتنا عم هضبق
 .هب ءافخ ال رهاظ ررغف «صئاغلا ةبرض امأو . يهنلاب ىلوأ اهضبق لبق تاقدصلاو

 فوصوم نبل عيب ناك نإو «هنيعب عيبملا ٌميلست نكمي مل ًانيعم ناك نإف «عرضلا يف نبللا ُعيِب امأو
 ٌةهجو قالطإ ةهج :ناتهج هل عونلا اذهو «ةريشلا هذه نم ةقلطم ةزفقأ ةرشع عيب ةيظن وهف «ةمذلا يف
 دق نوكي نأ الإ هنيعب طئاح يف ملسُي نأ لك يبنلا يهن هزاوج ىلع لد دقو ءامهنيب يفانت الو «نييعت

 ءزاج ًانوبل تراص دقو ةاشلا هذه نبل نم مولعم ليك يف هيلإ ملسأ اذإف ءدمحأ مامإلا هاور «ةحالص ادب

 ًائيعم نزولاو ليكلاب هعيبل َنذِإ اذهف «نزو وأ ليكب الإ اهعورض يف ام عيب نع ىهنو# :هلوق تحت لخدو
 .هركذل ًاطرش نييعتلا ناك ولو «نزولاو ٍليكلا ىوس طرتشي ملو ءلصفي مل هنأل ًاقلطم وأ

 . فيعض ٍدنسب ((5197) هجام نبا هجر خحأ فلز



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نفل ٍرَرْغلاو ٍةاَّصحلا عيب يف هلي هللا لوسر مك ُركِذ

 ؟نزو الو ليك ريغ نم ةمولعم ًامايأ اهنبل هعاب ول نولوقت امف لبق نإف
 ثلتخي ال ًامولعم اهنبل ناكو تبثي مل نإو «نزو وأ ليكب الإ ٌهعيب زجي مل ثيدحلا تبث نإ :ليق

 ةرمو «ٌيزي ةرمف ًافلتخم ناك نإو ؛هنزو وأ هليك ىرجم ةداعلاب همكح ىرجو ءامايأ هعيب زاج ةداعلاب

 ةبادلا هفلعب هكلم ىلع ثدحي نبللا نإف «ةراجإلا فالخب اذهو ءزوجي ال ررغ اذهف «ٌعطقني وأ ءٌُصُقني
 وهف «عطقنا وأ «ةداعلا نع ُنبللا صقن نإ معن «كلذ يف ررَُغ الف «يقسلاب هكلم ىلع ٌّبحلا ثدحي امك
 رجألا نم هنع صقني وأ ؛خسفلا قح رجأتسملل تبثي اهليطعت وأ «ةراجإلا يف ةعفنملا ناصقن ةلزنمب

 .بهذملا ٌُنمايق اذه «ةعفنملا نم هيلع صقن ام ردقب

 ةعفنملاب يضر هنأل «ةرجألا عيمج هتمزل كاسمإلا راتخا اذإ :«ينغملا» بحاصو ليقع نبا لاقو

 ام ردقب ةرجألا نم هنع طقسي هنأ حيحصلاو ءًابيعم عيبملاب يضر ول امك ءضرعلا عيمج ج همزلف ةصقان

 عيمج همزلي مل هل ملست مل اذإف «ةميلس ٍةلماك ةعفنم يف لماكلا ٌضوعلا لذب امنإ هنأل «ةعفنملا نم ّصقن

 . ضرعلا
 :نيهجو نم هباوج ءأييعم عيبلاب يضر ول امك وهف ةيبعم ةعفتملاب يضر هنإ : مهلوقو

 بيعلاب ُهاَضِرَقف .بهذملا رهاظ ىلع كلذ هل ناك هشرأ ذأي نأب ًابيعم هب يضر نإ هنأ : امهدحأ

 1 - .هقح طقسُي ال شرألا عم
 دق هنأل ؛ةراجإلا يف شرألا طوقس مزلي مل ءدرلا هل كسممل شرأ ال هنإ : انلق نإ :يناثلا

 يقاب در يف ررض هيلع ٌنوكي دق هنألو ءاهضبق امك ةعفنملا در هنكمي ملف ؛هيلع دوقعملا ّضعب ىفوتسا

 بيعلا عم ةرجألا عيمجب همازلإف «كاسمإلا نم ًادب دجي ال دقف «كلذ نم نكمتي ال دقو «ةعفنملا

 سرغلاو عرزلا رجاتسمل اميس الو هيلع ررض خسفلاب الإ هتمالظ كاردتسا نم هعنمو «ًارهاظ صقنملا

 ءدرلا هل كسممل عيبملا يف شرأ ال هنأ ٌُباوصلاف «قيرطلا يف ٌبيعتتف رفسلل ةباد رجأتسم وأ «ءانبلاو

 . شرألا هل ةراجإلا يف هنأو

 نم رامثلا يرتشم نع طقسي نأ يهو حئاوجلا عضوب مكح لَو ّيبنلا نأ اذه حضوي يذلاو

 مل رامثلا نأل اذهو «نمثلا نم هطسقب يقابلا كسميو هترمث نم ةحئاجلا هيلع تبهذأ ام ردقب ؛ةرمثلا

 يهف :ًائيشف ًائيش ذخؤت امنإو «ةدحاو ةلمج اهذخأب ةداعلا رجت ملو «ةدحاو ةعفد اهحالص لمكتست

 الب كاسمإلا نيبو درلا نيب يرتشملا رّيخ ةاّرصملا يف كي يبنلاو ءءاوس ةراجإلا يف عفانملا ةلزنمب

 دقو «رامثلا عيبب هبشأ ةراجإلاو «فانركذ ام ٌقرفلاو «شرألا عم كاسمإلا هل لعج رامثلا يفو « ٍشرأ

 .نمثلا ضبق لبق ةحئاجلا عراشلا عضو يف هبشلا اذه رابتعا رهظ

 .ءاملعلا قافتاب ةحئاجلا اهيف عضوت ال عفانملاف :ليق نإف

 سيلو :انخيش لاق .مهو دقف كلذ َّنَظ نمو «عفانملا يف حئاوجلا عضو باب نم اذه سيل :ليق

 ةدوصقملا ةعفنملا فلت باب نم وه لب «ىرتشملا رمثلا يف امك عيبملا يف ةحئاجلا عضو باب نم اذه
 هنإف ءاهئافيتسا نم نكمتلا لبق تفلت اذإ ةراجإلا يف ةعفنملا نأ ىلع ًءاملعلا قفتا دقو ءاهتاوف وأ دقعلاب

 نم ًازيفق يرتشي نأ ةلزنمب وهو ءهضبق نم نكمتلا لبق توميف ًاناويح رجأتسي نأ لثم ةرجألا بجت ال
 رجاأتسملا نكمتي ملول اذهلو «عازن الب عئابلا نامض نم هنإف «زييمتلاو ضبقلا لبق ةربّصلا فلتتف ةربُص



 ٍرَرَقلاَو ٍةاَصَحلا عيب يف لي هللا لوسر مكخ ٌركذ لنطلن (4) دايعلا ريخ يده يف داعملا داز

 لبق هتفلتأ ةيوامس ةفآ تلصح مث عرزلا تبن نإو .ةرجألا هيلع نكي مل تلصح ةفآل ضرألا عاردزا نم

 نيبو هنيب اوقّرف نيذلاو «تقرف ةفئاطو «ةعفنملاو ةرمثلاب هتقحلأ ةفئاطف ءعازن هيفف .هداصح نم نكمتلا
 لب ؛هيلع ًادوقعم سيل عرزلا انهو «ةعفنملا كلذكو اهيلع دوقعملا يه ةرمثلا :اولاق ةعفتملاو ةرمثلا
 اذإف ؛ٌعرزلا وه ةراجإلاب دوصقملا :اولاق امهنيب اوٌوَس نيذلاو ءاهافوتسا دقو ةعفنملا وه هيلع دوقعملا

 ءهضبق نم نكمتلا لبق دقعلاب دوصقملا فلت دق ناك «ةراجإلاب دوصقملا نيبو هنيب ةيوامسلا ةفآلا تلاح

 اذإف ءعرزلا لوصح نم رجأتسملا اهب نكمتي يتلا ةعفنملا ىلع ضواع دقف عرز ىلع ضواعي مل نإو
 تفلت لب ءاهيلع دوقعملا ةعفنملا ملست مل هداصح نم نكمتلا لبق عرزلل ةدسفملا ةيوامسلا ةفآلا تلصح
 نكمتي مل اذإ اهرخآ يف وأ ةدملا لوأ يف ضرألا ةعفنم ليطعت نيب قرف الو «عافتنالا نم نكمتلا لبق

 نم نكمتي ال ثيحب ًاقلطم عرزلا دعب تناك اذإ ةيوامسلا ةفآلا نأ مولعمو «ةعفنملا نم ءيش ءافيتسا نم
 .اهرخأتو اهمدقت نيب قرف الف «ةفآلا كلت عم ضرألاب عافتنالا

 غست ملو هب ُلوقلا بجول هنع يهنلاب ٌثيدحلا اذه ٌحص ولف «رهظلا ىلع فوصلا عيب ب امأو :لصف

 اذه هجوو .لاحلا ىف هرج طرشب هزاجأ ةّرمو «هعنم ٌةرمف ءدمحأ نع هيف ٌةياورلا تفلتخا دقو «هتفلاخم

 ىلع ثداحلاب دوجوملا عيبملا طالتخا نم ردقي امو «ةبطرلاك هعيب زاجف :هميلست نكمي مولعم هنأ لوقلا
 هرج طارتشا مدعب ليق ولو اذه .هطبض نكمي ال ًادج ريسي ثداحلاو ؛لاحلا يف رجب لوزي عئابلا كلم
 هجو هل ناك اهذخأ نمز يف لوطت تناك نإو «ًائيشف ًائيش ذخؤت يتلا ةبطرلاك نوكيو «لاحلا يف

 عبتت اهنإف «قلخت مل يتلا رامثلا ءازجأك وهف «دوجوملل ًاعبت قلخي مل مودعم عيب هتياغو «حيحص
 .اهلامك ّتقو ةرمشلا ذخأ ةلزنمب ناك هيف ذخؤي ًانيعم ًاتقو فوصلل العج اذإف ءاهنم دوجوملا

 هدارفإ زجي ملف ناويحلاب ٌلصتم :اولاقو ناويحلا ءاضعأ ىلع هوساق هوعنم نيذلا نأ اذه حضويو

 .ناويحلا ةمالس عم اهميلست نكمي ال ءاضعألا نأل «سايقلا ٍدسفأ نم اذهو .«هئاضعأك عيبلاب

 ؟هنود اذه متغوس دقو عرضلا يف نبللا نيبو هنيب قرفلا امف :ليق نإف

 «ثودحلا عيرس نبللا نإف «ًاعيرس عئابلا كلمب هيف يرتشملا كلم طلتخي عرضلا يف نبللا :ليق
 .مكحأو ملعأ هللاو .فوصلا فالخب ّرَد هبلح املك
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 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز 1١و54 تايوتحملا

 1 هيلع نذأي ناك نمو ؛هكاوسو هلعنو همتاخو هتاقفن ىلع ناك نميف :
 2 7 كلي هئابطخو هئارعش يف :

 213377 0 رفسلا يف ِلك هيدي نيب نودحي اوناك نيذلا هتادُح يف :
 007070000 0 0 00000-ب هك ءايارسو هثوعبو هتاوزغ يف :

 237777 لي هئاثأو هحالس ركذ يف

 0 1 1 0 0ة يي وهسلا دوجس يف وكي هيده يف

 لاقتنالا ةعرسو ءاهّدعب هسولجو «ةالصلا نم هفارصنا دعب هلوقي يو هللا ٌلوسر ناك اميف :
 0 اهدعب ةءارقلاو راكذألا نم هتمأل هعرش امو ءاهنم

 لصف

 لصف

 لصف

 لصف

 : لصف
 0 . هو هباود يف :لصف

 32223777 1 1 1 1 1 1 1 ة 1 ة ةيةيي لكَ هسبالم يف : لصف

 2337 . هلهأ لك هترشاعمو حاكنلا يف هيده يف :لصف
 01700077 00000 ههابتناو همون يف ٌهِفَك هتريسو هيده يف : لصف

 هل بوكرلا يف َِْي هيده يف : لصف
 54 هتلماعم يف لَو هيده يف :لصف
 0 هباحصأ عمو ءهدحو هيشم يف هو هيده يف :لصف
 0 0 1 1 1 1 14141 ة هئاكتاو هسولج يف ْهِئلَي هيده يف : لصف

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ة ةجاحشلا ءاضق دنع كي هيده يف : لصف
 0 1 1 1 1 1 1 1 ة 2 ة ياي اهعباوتو ةرطفلا يف مي هيده يف : لصف
 ل براشلا صق يف كي هيده يف :لصف
 7 . هئاكبو هكحضو هتوكسو همالك يف ُهَِك هيده يف : لصف
 ف ف :لصف
 م :لصف

75 

 : لصف
 ااا

 الاب ذ :لصف
 7" :لصف
 : لصف
 لصف

 07 1 1 1 1 1 ية ليللا لوأ ةالص ركذو هرتوو ليللاب كو هتالص قايس يف :لصف
 0 0 0 ىحضلا ةالص يف هلي هيده يف : لصف



 تايبوتحملا لنظم (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 كلا ا ا احسسساحلا

 ل ز ]1 ]1]1]1]ذ]ذ1ذ اا نآرقلا دوجس يف كك هيده يف :

 11416 وا و ا ا ام ا موو ممم اهموي صئاصخ- ركذو ةعمجلا يف لكي هيده يف

 ل ا ]1 ]1 ]1 ]1 12 ة ا ا ةعمجلا أدبم يف

 لنا ا ]1 ]1 ]1 1 ]11 يي هيف هتدابعو هرفس يف هي هيده ىف :

 نيسحتو هعامتساو «هتءارق دنع هئاكبو ؛هعوشخو «هعامتساو «نآرقلا ةءارق يف هك هيده يف : ؟ 4 4 4 4 © © 9

 كلذ عباوتو هب هتوص
 5١1ه

 ةالص يف تيملل هب وعدي ناك امو ءاهنفدو ءاهعابتاو ءاهيلع ةالصلاو زئانجلا يف ِةلَك هيده يف : لصف

 ا 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ذ1 1 1 121 كلذ عباوتو نفدلا دعبو ةزانجلا

 اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي روبقلا ةرايز يف ِهلكَي هيده يف

 ا ااا ةاكزلاو ةقدصلا يف لي هيده يف :

 رطفلا ةاكز يف هلك هيده يف :

 فق ممم هموم م هموم ممم ممم مومو مم ووقف عوطتلا ةقدص يف هيو هيده يف

 ... و هل لامكلا ىلع اهلوصحو رودصلا حرش بابسأ يف

 : لصف
 لصف

 لصف

 :لصف
 : لصف
 :لصف
 ة :لصف

 لا 111 1 ز ]1 ]1 ]1 1 1 فاكتعالا يف هلي هيده يف :لصف

 :لصف
 :لصف
 لصف

 : لصف
 : لصف
 ة : لصف

 : لصف
 :لصف

 0 از ز ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ية هرمعو هجح يف لَ هيده يف

 لا اذ ز ]1 ]1 1 1 1 1 1 ية ا هتجح يف وي هيده قايس يف

 1[ مومو ممول طلغلاو مهولا أشنم نايبو «لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعأ يف :



| 

0 

 هدعبو هلبق ماعطلا راكذأ يف وَفي هيده يف :

 تيمشتو ناذئتسالاو مالسلا يف ِهِكَو هيده يف

 ةسوسولا ىلع هب ٌنيعتسي امو هازل يلثبا نم هلعفيو هلوقب اميف :

 2111010 هناتخو دولوملا ةيمست يف و هيده يف :
 21211110100 ىنُكلاو ءامسألا يف هلي هيده يف :

 11111101000 را و بم يل
 ط1 ووحنو بوثلا سبل دنع ركذلا يف يك هيده يف :

 150100010011 1 11 1 1 1 1 2 هلزنم ىلإ هلوخد دنع ِهكَي هيده يف :

 غطا ءالخلا هلوخد دنع ركذلا يف ِِكَي هيده يف :

 11011011100101 ءوضولا راكذأ يف ِهَي هيده يف :

 1111111 هراكذأو ناذألا يف هلي هيده يف :

 121101111111111 بالا لهأ ىلع مالسلا يف هي هيده يف

 21111111 ناذئتسالا ١ يف و يده يف يف :

 531010100101111 111010000000 حاكتلا راكذأ يف و6 هيده يف :

 ص000 هلامو هلهأ نم هبجعُي ام ىأر ْنَم لوقي اميف دك هيده يف :

 ١ ىلتم ىأر نم لوقي امين . 111010000000

 532100100101100 دتشا نم هلعفيو هلوقي اميف :

 0356005850000 لق أ ةكي  ك قل يف :



 «باتكلا لهأ ٍةلماعمو ءةيزجلا ٍذخَأو ؛رافكلا لسر ٍةلماعمو «حلصلاو «نامألا يف هيده يف :لصف

 ءدهعلاب هئاقوو «هنمأم ىلإ هّدرو «هّللا مالك ٌعمسي ىتح رافكلا نم هءاج نم ةراجإو «نيقفانملاو

 00077111 ز ز ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ذز]ز]ز]1]1]ذ]ذ1ذ1] يااا ردغلا نم هتءاربو

 كال ل لجو زع هللا يقل نيح ىلإ ثعب نيح نم «نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف :لصف

 000 راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هيزاغم قايس يف :لصف

 000077 ]11 1 ا اا ىربكلا ردب ةوزغ يف : لصف

 أو ومو م همم همم دوو للم هموم فرشألا نب بعك لتف يف :لصف

 عال مم م مم مط مم لم مط طم لل ممل دحأ ةوزغ يف : لصف

 ىلا ا ااا هقفلاو ماكحألا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف :لصف

 عقال لمطعم ممم دحأ ةعقو يف تناك يتلا ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ب ركذ يف :لصف

 ا ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]ذ]ذ]ذ ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ]ذ] ذ ذ ذ ز يي لدنجلا ةَموُد ةوزغ يف : لصف

 ا 0 ية يااا عيِسْيَرُمْلا ةوزغ يف :لصف

 اا 11111 ذا قدنخلا ةوزغ يف :لصف

 ان 0 00 دجن ةيرس يف :لصف

 ن0 000 اا ا ةباغلا ةوزغ يف :لصف

 ا ] ] ] ]1]1]1]ذ1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ يي ةيبيدحلا ةصق يف : لصف

 نا 0 ذة ةيهقفلا ٍدِئاوفلا نم ةيبيدُحلا ةصق يف ام ضعب يف :لصف

 نيو 0 ااا ةندهلا هذه اهتنّمضت يتلا مكحلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف : لصف

 8 ربيخ ةوزغ يف :لصف

 اا 007 ]1 1 1 1 1 1 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف :لصف

 ا 0 1 1 1 1 1 1 ذةذ يااا ةصقلا هذه هقف يف : لصف

 801135 0 ا اوم ممم مم ممم هوم همم مم ومو مط م موو ممم يمهشسلا ةفاذُح نب هللا دبع ةيرس يف : لصف

 ا ]1 ]1 ] 1 1 1 1ذ]1 ]1 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 ياا ةَبضقلا ةرمع يف :لصف

 ل ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ة يي ةثؤم ةوزغ يف : لصف

 لا 1 1 1 1 يااا لسالسلا تاذ ةوزغ يف :لصف

 ا 00002013ج-ج1ب اال طَبحلا ةيرس يف : لصف

 ان ]1 ]ز]1]1]1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذزذ ذ ية يي ةصقلا هذه هقف يف : لصف

 :لصف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز لنك تايوتحملا

 1113700 0 ةميذج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ةيرس ركذ
 ]110707070 ااا فئاطللاو هقفلا نِم ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف :
 011100001 ]ذا ملعلا عاونأ نم حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف :
 0000 1 1 1 ااا ا ساطوأ ًٌةوزغ ىمسُتو «نينح ةوزغ يف :
 000700 ةيمكحلا تكنلاو ةيهقفلا لئاسملا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :

 ... فئاطلا ةوزغ يف : 5115

 عست ةئس يف ثوعبلاو ايارسلا يف :

 معثخ ىلإ ةديدح نب رماع نب ةبطق ةيرس ركذ يف :

 "14 .. عست ةئس لوألا عيبر يف بالك ينب ىلإ يبالكلا نايفس نب كاحضلا ةيرس ركذ :
 لري رخآلا عيبر رهش يف عست ةنس ةشبحلا ىلإ يجلدملا ززجم نب ةمقلع ةيرس ركذ

 ذطل 0000 ةنسلا هذه يف همدهيل ءىيط متص ىلإ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةيرس ركذ يف :
 0 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 12 2 2 0 00 لَم يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق ركذ

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1ة كوبت ةوزغ يف

 3311110100 ةموُد ٍرِيَكُأ ىلإ ديلولا نب دلاخ لكي هللا لوسر ثعب يف
 0 ااا ااا 0

 0 ااا 0 .... كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب هعمج يف
 لني * . هايإ هللا ةمصعو هب ٍدْيَكلا نم هب نوقفانملا مه امو كوبت نم ِدَِي يبنلا عوجر يف
 00777 16 كي همدهف «هيف موقي نأ هلوسر هللا ىهن يذلا رارضلا دجسم رمأ يف

 0 00 ]1 ]1 1 دئاوفلاو هقفلا نم ةوزغلا هذه هتتمضت ام ضعب ىلإ ةراشإلا يف :
 0 كوبت نم همدقم دعب عست ةنس هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةجح يف
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 لك يبنلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف

 ... سيقلا دبع دفو مودق يف

3 1 

 ظ د

 0 ا اا 6677



 تايوتحملا ليان (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز
 دس يك ياا كي

 500 هاو
 ةرذع دفو مودق يف :

11111111414444 

 از 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هلك هيلع َناَدْمَه دفو مودق يف :

 ال ا اا ]1 1 1 1 1 1 ]11 قو هللا لوسر ىلع ةئيزُم دفو مودق يف :

 الل ااا ربيخب كلذ لبق هك هللا لوسر ىلع سود دفو مودق يف :

 ةصقلا هذه هقف يف

 مورلا برع كلم يماَّذجلا ورمع نب َةَوْرَق لوسر مودق يف

 21111111111 لَو هللا لوسر ىلع ركب نب دعس ينب دفو مودق يف

 قف ا لو ممم وو م ةممممل لَ هللا لوسر ىلع هموقو هللا دبع نب قراط مودق يف

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ية يا بيجُت دفو مودق يف

 0 1 1 يا ةعاضُق ني ٍمْيَلُه دعس ينب دفو مودق يف :

 هذ ةراَّزَق ينب دفو مودق يف

 دوال .... دَسأ ينب دقو مودق يف

 ءارُهُب ٍدَفَو مودق يف

 غ0 لااا 11 ز ز] 1 1 ا ّيِلَب دفو مودق يف

 5 ةرم يذ دفو مودق يف

 دك نالؤحح دفو مودق يف

 هلك براحم دفو مودق يف

 هلم نامث ةنس يف ءاَدُص دفو مودق يف

 .... ةصقلا هذه هقف يف

 ناسغ دفو مودق يف

 ك0 ااا 1 1 ااا نامالس دفو مودق يف

 سْبَع ينب دفو مودق يف
 011111011110100 دماغ دفو مودق يف :

 ىلع دزألا دفو مودق يف :

 هو هللا لوسر ىلع َقِقَتنُملا ينب دفو مودق يف :

 ... لك هللا لوسر ىلع عخنلا ٍدفو مودق يف :



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ليال تايوتحملا

 ل 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ة ا حرجلا جالع يف هيده يف :

 0 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 يكلاو «.ةماجحلاو «لسعلا برشب جالعلا يف هيده يف :

 #1110 1 ز 1 ]1 ]1 1 ]1 10 ةماجحلا تاقوأ يف هيده يف

 يكلاو قورعلا عطق يف وكي هيده يف

 عرصلا جالع يف لِي هيده يف

 . هنيلُّيو هيشمُي ام ىلإ هجايتحاو «عبطلا سبي جالع يف كي هيده يف
 لمّقلا دلوي امو مسجلا ةكح جالع يف كي هيده يف
 100101110000000 بنجلا ٍتاذ جالع يف ِهككَي هيده يف

 3270000000 ةقيقشلاو عادّصلا جالع يف ِهِكَي هيده يف

 ال مهنأو «بارشلاو ماعطلا نم هنوهركي ام مهئاطعإ كرتب ىضرملا ةجلاعم يف ْكَي هيده يف
 .... امهلوانت ىلع نوه

 211110 طوعسلاب جالعلا يفو «ةرْذُعلا جالع يف ِِي هيده يف : لصف 000
 000 00 دوؤفملا جالع يف ْهَْو هيده يف : لصف

 اهعفن يوقيو اهررض عفدي امب اهحالصإو «ةهكافلاو ةيذغألا ررمغ عفد يف كي هيده يف :لصف
 511017 10100 ةيمجلا يف ْهِكَو هيده يف :لصف

 لولا م دمرلا جيمي امم ةيمحلاو «ةكرحلا ِكرتو ٍقعَّدلاو ءنوكسلاب ٍدمّرلا جالع يف ِهَي هيده يف :لصف
 00 ُندبلا هعم ُدُمْجَي يذلا يلكلا ناَرَدَخلا جالع يف هِي هيده يف :لصف
 مومسلا تارضم عفد ىلإ هداشرإو «بابذلا هيف عقي يذلا ماعطلا حالصإ يف لي هيده يف : لصف

 21111 اهدادضأب
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ة 0 ةرثبلا جالع يف ٍهِكك هيده يف :لصف
 21121111 ِلَْبلاو طَبلاب أربت يتلا تاجاَّرُملاو «ماروألا جالع يف ُهيكَي هيده يف : لصف



 تايوتحملا ليك (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

2 

 ك0 مهبولق ةيوقتو مهسوفن بييطتب ىضرملا جالع يف ِةلَي هيده يف :

 هم مم ممل هدتعت مل ام نود ةيذغألاو ةيودألا نم هتداتعا امب نادبألا جالع يف هيك هيده يف :

 )1111110 ةيذغألا نم هداتعا ام ٍفطلأب ضيرملا ةيذغت يف ِِلك هيده يف :

 21110111111 دوهيلا نم ٌربيخب هباصأ يذلا ْمُسلا جالع يف هيلي هيده يف

 213101011011 1 1 1 1 هب دوهيلا هترحس يذلا رحّسلا جالع يف لك هيده يف :

 27070 1 0 ءيقلاب غارفتسالا يف ِدِْفكي هيده يف :

 321011101 نيبيبطلا قذحأ ةجلاعم ىلإ داشرإلا يف هي هيده يف :

 2151111111 بطلاب لهاج وهو «سانلا بط نم نيمضت يف هيلي هيده يف

 ل اهلهأ ةبناجم ىلإ ءاحصألا هداشرإو ءاهعبطب ةيدعملا ءاودألا نم زرحتلا يف ِكَك هيده يف :

 دووم ووو ممم مومو ممم همم فمع همم ممم ممم مومو همم هموم تامرحملاب يوادتلا نم عنملا يف ِدكي هيده يف

 737770001110101 1 يا هتلازإو سأرلا يف يذلا لْمَقلا جالع يف ِةكك هيده يف

 ةيودألا نمو ءاهنم ةبكرملاو ةدرفملا «ةيهلإلا ةيناحورلا ةيودألاب جالعلا يف ِهْكَي هيده يف :لوصف

0 

 ك0 ا 1 1 1 1 1 نيعلاب باصملا جالع يف ْهِكي هيده يف :

 21110 ةيهلإلا ةيقرلاب ىوكش لكل ماعلا جالعلا يف دي هيده يف :

 212111010 ةحتافلاب ْعيِدّللا ةيقُر يف لكي هيده يف :

 فوم ممم همم مهموم مم همهم مف هوم ومفهوم مهموم همومه مممف ةيقّرلاب برقعلا ةغدل جالع يف ِِلكي هيده يف :

 3101000000 ةلمنلا ةيقر يف ِلكي هيده يف :

 523110100101109 ةّيحلا ةيقر يف ِهكَي هيده يف :

 ©523210010101010111101100000 حزجلاو ةحرّقلا ةيقُر يف هلي هيده يف

 20100 ةيقُرلاب عجولا جالع يف لك هيده يف

 31511101110100 اهنزُخحو ةبيصملا رح جالع يف كي هيده يف لصف

1 

 20101010112 ية 00 نزحلاو مغلاو مهلاو بركلا جالع يف يلي هيده يف

 3 ضارمألا هذه يف ةيودألا هذه ريثأت ةهج نايب يف

 مونلا نم عاملا ِقّرألاو «عّرَفلا جالع يف ِلكي هيده يف

 2005 هئافطإو قيرحلا ءاد جالع يف هلي هيده يف

 ةحصلا ظفح يف كي هيده يف

 اكان

 ؟”ءه

071 

 الذا

 الو

 فلن

 اكن

 الوك

 الوال

 الوا/

 م١

 م.

 م4

 هيفا

 م4

 ملك

 مى



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نيكل تايوتحملا

 00 ية نكسملا رمأل هريبدت يف :لصف

 0 0000 0 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف :لصف

 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 20--- قشعلا جالع يف هلك هيده يف : لصف

 0077 1 1 1 ز 1 ذ 1 1ز ز يي بيطلاب ةحصلا ظفح يف هِي هيده يف : لصف

 0 000 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20212 0 نيعلا ةحص ظفح يف كي هيده يف : لصف

 فورح ىلع ةبترم لي هناسل ىلع تءاج يتلا ةدرفملا ةيذغألاو ةيودألا نم ءيش ركذ يف :لصف



 لوتقملا يلوو لتاقلا نيب همكح يف :

 َلَعُف امك هب ُلَمفُي ةنأو «ٌةيراج لتق نم ىلع ٍدَرَقلاب همكح يف :
 111111111111 اهحرَطق ًالماح ٌةأرما برض نميف ِدَي همكح يف :

 32111111 ا لاق فرعُي مل نميف ةماسّنلاب كي همكح يف :

 2ظك11010 اوُكلهف «ضعبب مهضعب قّلعتف ءرثب يف اوطقس ٍةعبرأ يف ل همك يف :

 211110100 هيبأ ةأرما جّوزت نميف لي همكُح يف :

 01111100 هنع كسمأ «هّتءارب ترهظ املف هدلو مأب مهنا نم لتقب كلي همكُح يف :

 13100000 نيتيرق َنيِب دجوُي ليتقلا يف ِِلك هئاضق يف :

 532060000011 1 1ذ زذ ذ ذة يي َلِمَدْنَي ىتح حرُجلا نم صاصقلا ريخأتب كلك هئاضق يف :

 32300 000 000 نسلا ٍرسك يف صاصقلاب و ِهئاضق يف :

 ياام ممم اهرادهإب ٌضاعلا ةينث تطقسف ءهيف نم هدي عزتناف لُجَر دي ٌضع نميف كي هئاضق يف :

 الف «هنيع أقفف ءدوُع وأ ٍةاصَحب ُهَفَّذَحُف «هنذإ ريغب ٍلجر تيب يف علطا نميف لي هئاضق يف :
 + + + + + + < © © © © © © ع 53067000000 هيلع ءيش

 ىنّزلاب رقأ نم ىلع ِْلكك هئاضق يف :
 31111111111121 ا مالسإلا مكُحب دودحلا يف باتكلا ٍلهأ ىلع ِِكَي همك يف :

 3000000000 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلا يف لَك هئاضق يف :

 3000 قراسلا يف لكي همكح يف :

 #3 1 اة ا ياي ةقرسب ًالجر مهنا نم ىلع هلي همكح يف :

> © © © © > + 



 سوساجلا يف كي همكح يف

 ... ىرسألا يف همكح يف

 ©5257 770 مئانغلا ةمسق يف هلك همكح يف

 ملسأ وأ ؛نوملسملا هيلع رهظ مث «نيملسملا لاومأ نم نوكرشملا هزاح اميف هلي همكح يف :

 #53 ا نوكرشملا هيلع

 ىلإ ذبنلا يفو ءاوسبحُي الو اولتقُي ال نأ «مهلسر يفو هٌردعل دهعلاب ءافولا يف ِةكَي همكح يف : لصف

 031100000000000 دهعلا ضقن هنم ٌفاخ اذإ ءاوس ىلع هدهاع نم

 2011100 ءاسنلاو لاجرلا نم رداصلا نامألا يف ِةِْلو همكح يف

 270 1 1 000 ا لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف هلك همكح يف

 316001010000100 اهضقني امو ةندهلا يف لي همكح يف

 امهوبأ امهُجْوَرُي ركبلاو بيلا يف كو همكح يف
 523356001 0100001010100 يلو الب حاكتلا يف ْهِلَي همكح يف :

 70*37 ٍلّبَحلا يف اهدجوف ٌةأرما جوزت نميف ِهكَي همكح يف :

 031100000001000 حاكُتلا يف طورّشلا يف ْك همكُح يف :

 0 ةينازلا حاكنو «مِرحُملا حاكتو ٍةعتُملاو «لُلحُملاو ٍراْغّشلا حاكت يف لَك همكح يف :

 121111 نيتخأ ىلع وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ نميف هلي همكح يف :

 211111101 لكي هيبن ناسل ىلع ءاسنلا نم هميرحتب هناحبس هللا مكح اميف

 .. رخآلا لبق امهّدحأ ْملسُي نيجوزلا يف كي همك يف :

 1*0 ٍلْزَعلا يف ب همكح يف :

 011001111110 ةعضرملا ٌءطو وهو ءليّغلا يف هلي همكح يف .:

1114444444444 



 تايوتحملا نكح (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 . اهقادص اهقتع لعجيو هتمأ ُقتعي لجرلا يف كي همكح يف :لصف
 ةزاجإلا ىلع ٍفوقوملا حاكتلا ةحص يف لَك هئاضق يف :لصف

 2111010 حاكتلا يف ةءافكلا يف لي همكح يف : لصف
 غظكذ1111 ٍدبعلا تحت ةقّيعملل ٍرايخلا ٍتوبُث يف كي همك يف : لصف
 30 . نآرشلا ني م جوزلا عم ام ىلع حاكتلا ةحصب هئاضقو َرْثَكو ّلق امب قادصلا يف لو هئاضق يف : لصف
 نوكي وأ «ًاماذج وأ ًانونج وأ ًاصرب هبحاصب دجي نيجوزلا دحأ يف هئافلخو هوكي همكح يف : لصف

 5ظ2737 0 0023- ًانيْنِع جوزلا

 هلا تايم اهجوزل ةأرملا ةمدخ يف ٍةكَي يبنلا مكح يف :لصف
 17 0000 اااا امهنيب ُقاَقّشلا فَي نيجوزلا َنِيَب و هللا لوسر ْمُكُح
 07 للا يف ْهَي هللا لوسر مك
 0117 0 قالطلا يف ِيكي هللا ٍلوسر ماكحأ ٌركذ
 01101111 هسفن يف قيلطتلاو هّركملاو «لقعلا لئازو ؛لزاهلا قالط يف لو همكح ركذ
 01 حاكتلا لبق قالطلا يف كي هللا لوسر مكح

 ثالثلا عاقيإ ميرحتو ءاهرهط يف ٍةءوطوملاو ءاسفنلاو ضئاحلا قالط ميرحت يف هيي هللا ٍلوسر ُمُكُح
 210100000000 ةلمج

 ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف هلي همكح يف :لصف
 جوز نودب هل ْلِحَت له كلذ دعب ُقتعُي مث «٠ «نيتقيلطت هّتجوز ُنْلَطُي دبعلا يف ِْلكَي هللا لوسر مكُ

 ... ؟ةباصإو

 52777 ]1 زي ا ايا هريغ ِديب ال جوزلا ديب قالطلا نأب هلك هللا لوسر مك
 22110 يقالطلا ةيقب ىلع اهنأ جوز ّدعب اهعجار مث ثالثلا نود قّلط نميف ْي هللا لوسر مك
 00 يناثلا ٌجوزلا اًهأطي ىتح لوألل لحن ال ثالث ةقلطملا يف يك هللا لوسر مكُح
 ل00 ركنم ٌجوُرلاو اهجوز ٍقالط ىلع ًادحاو ًادهاش ميقُت ةأرملا يف لَ هللا لوسر مك
 01011 ]1 ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ ذي هل نهتقرافم نيبو هعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف هلك هللا لوسر مكح
 10 اممم هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف ىلاعتو كرابت هبر نع هنّيب يذلا ل هللا لوسر مك

 111 ِكِلْمأب يقحلا :هتأرمال ٍلُجُرلا لوق يف كي هللا لوسر ٌمكح
 00 ةرافكلل بجوملا ٍدوعلا ىنعمو ءىيف هللا لزنأ ام نايبو .راهظلا يف لكي هللا لوسر مكخ

 5 ءاليإلا يف هك هللا ٍلوسر مُكُح

 ناعللا يف لكك هللا ٍلوسر مكُح

 هول هدلو نول فلاخ اذإ جوُرلاب بسنلا قول يف كي هيكُح يف :لصف
 أ ِتْوَم ّدعب قحلتسا نميفو ءًاشارف نوكت ةمألا نأو «شارفلل ٍدلولاب كو همك يف : لصف



 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نضل تايوتحملا

 ممم سس سل حسا

 ااا هثيروتو ىنزلا دلو يقاحلتسا يف ِك هللا لوسر مكُح ٌركذ :لصف
 لا

 يف ةأرما ىلع اوعقو نيذلا ةعامجلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هب هب مكح يذلا مكحلا ٌركذ

 لنا هركني ملو كحضف كي يلا غلب مث هيف ف مهنيب عرقأف دلولا اوعزانت مث دحاو رهط

 116 4 مم ممم هلم هوو ةناضحلا يف هب ٌقحأ نَم دلولا يف ِْلي هللا لوسر مكح ُركذ :لصف

 ١0 ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 لم .... هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لوق ركذ

 1114 اممم ممم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق ركذ

 111378 م موو مطوع م وهموم هوم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوق ركذ

 2 اذ11ز1]1 11111 ا هنع هللا يضر ةريره يبأ لوق ركذ

 1111 مم ممم لم فو همم فد هطم هممم هعمل دودرمو لوبقم نم مالكلا اذه يف ام :ركذ

 1131135 ا م لق طم ف وم همم هموم همم وسم همم همم هموم تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف ِِلَي همكح ركذ

 11617 ممم اهتقفنب رسعأ اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نيكمت يف لَو هللا لوسر مكح نم يور ام ركذ

 ل ىنكس الو ةتوتبملل ةقفن ال هنأ هللا باتكل قفاوملا لَك هللا لوسر مكح يف :لصف

 1 لجو رع هللا باتكل مكحلا اذه ةقفاوم ركذ

 ا . ًاثيدحو ًاميدق سيق تنب ةمطاف ثيدح ىلع اهب نعط يتلا نعاطملا ركذ

 نال 33 سيق ٍِتنب ةمطاف ربخ يف اهنع هللا يضر ةشئاع نعط ركذ

 11817 ممم ومعمل ةمطاف ثيدح ىلع هبح نباو لي هللا لوسر بح ٍديز نب ةماسأ نعط ركذ

 1181 توسع ووو وم مم وصمم هوم هو ممم ممم ةمطاف ثيدح ىلع ناورم نعط ُركذ

 0 11111111 اا بّيسملا نب ٍديعس نعط ٌركذ

 000 ا ا راسي نب ناميلس نعط ركذ

 0000اااااااااااااااااااز|1 ديزي نب دوسألا نعط ركذ

 00000 0]أ10ة]1ة1ذ1ذ1ذ1 ا نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعط ركذ

 اهتالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ

 براقألل ةقفنلا بوجو نم ىلاعت هللا باتكل قفاوملا كك هللا لوسر مكح ركذ

 ءاهنم مّرحملا ٍرْدَقلا يف همكحو مرحي ال امو اهب مرحي امو ةعاضرلا يف ِكِيي هللا لوسر مكح ُرْكِذ

 111 ممم همم همم ممم هوم هموم ؟ال مأ ريثأت هل له ءريبكلا عاضرإ يف همكحو

 لا اذ 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 يااا ددعلا يف ِهِْللَي همكح ركذ

 0 اذ ]1 ]1 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةيوجألا يف :لصف

 ٌريغ هنأو «هيف يهو اهجوز يفوت يذلا اهلزنم يف اهنع ىفوتملا دادتعاب هيي هلل هللا لوسر مكح ركذ

 737351 م و م همم ممول تءاش ثيح اهدادتعاو ةتوتبملا جورخب همكحل فلاخم



 تايوتحملا ١11 (4) دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 اا ا ] ] ] ]  1 1 1 ]1 1 يا ًاابثإو ًايفن ةدتعملا دادحإ يف لكي هللا ٍلوسر مكح ُركِذ

 ا ذة ااا ءاربتسالا يف ِْ هللا لوسر مكح ركذ

 ا ا هعيب مرحي اميف و همكح ركذ

 311111101000 ٍروُنَسلاو ٍبْلَكلا نمث يف كك هللا ٍلوسر ْمكُح

 هبارضو لخلا بس عيب يف كو همكح يف : لصف
 سانلا هيف كرتشي يذلا ءاملا عيب نم عنملا يف ِدِلَك هللا لوسر مكح ٌركذ

 .. هدنع سيل ام عيب نم ٍلجرلا عنم يف لي هللا لوسر مك ُركِذ
 ةُدباتُملاو ةسمالُملاو ٍرَرْملاو ٍةاَضَحلا عيب يف لكي هللا لوسر مكُح رك


